
Barnabas 'vermaande allen met het voornemen 
van hun hart bij de Heer te blijven'  (Hand. 11:23). 

Het jaar 2007 ligt voor ons. Voor heel wat 
mensen biedt een nieuw jaar een herkansing om 
weer eens wat goede voornemens op te pakken 
die vorig jaar vrij snel sneuvelden. Stoppen met 
roken is (of was?) een topper. Meer bewegen en 
gezonder eten doen het ook goed. Er kan toch 
niets zijn tegen voornemens die je lichaam beter 
laten functioneren?  

Het is ook geen verkeerd voornemen om wat 
vriendelijker en behulpzamer voor een ander te 
zijn. De omgang met elkaar kan best wat socialer. 
Denk maar eens na over uw omgang met uw 
gezins- en familieleden, uw buren, collega's, 
medeleerlingen, medeweggebruikers en al die 
andere mensen die we elke dag tegenkomen, 
sommigen heel vaak, anderen incidenteel. Bij 
allen laten we een bewuste of onbewuste indruk 
achter. En hoe staat het met onze omgang met 
de leden van de familie van God? Als het goed is, 
hebben we oprechte belang-
stelling voor onze broeders en 
zusters. We kunnen denken 
aan het lichamelijk welzijn. We 
zullen elkaar een goede 
gezondheid toewensen (3 Joh. 
:2). Maar het geestelijk welzijn 
is minstens zo belangrijk. 
Wensen we elkaar ook in 
geestelijk opzicht 'een goede 
gezondheid' toe?  

Barnabas (zijn naam betekent 
'zoon van de vertroosting', zie 
Hand. 4:36), uit de gemeente in 
Jeruzalem, was een man die 
het geestelijk welzijn van gelovigen op het oog 
had. Hij werd door de gemeente uitgezonden om 
polshoogte te gaan nemen van een geweldig 
werk van de Heer (Hand. 11:19–22). Toen hij met 
dit werk in aanraking kwam, zag hij mensen die 
straalden van het geloof in de Heer Jezus. Dat 
had de genade van God bewerkt (11:23a). Hij 
wist echter dat de bekering gevolgd moet worden 
door werken die aan de bekering beantwoorden 
(Luk. 3:8a). Wie bekeerd is, kan niet op zijn 
lauweren rusten. Wie werkelijk bekeerd is, wil dat 
ook niet. De vraag komt op: Hoe moet je als 
christen leven? Op die vraag ging Barnabas in. 

Hij beantwoordde die vraag niet door een lijst te 
overhandigen met dingen die wel en dingen die 
niet mogen. Als een ware 'zoon van de 
vertroosting' wees hij op de Heer Jezus. Hij wist 
dat de geweldige blijdschap bij de bekering niet 
blijvend is. Er komen beproevingen, er komt 
strijd, iemand stelt je teleur. Er verandert van 
alles. In het leven van de gelovige is slechts één 
zekere factor: de Heer. Hij verandert niet (Hebr. 
13:8). Laten we dus ook die vermaning ter harte 
nemen en ons in ons hart voornemen om in het 
komende jaar bij de Heer te blijven.  

In de praktijk betekent dat in de eerste plaats: 
elke dag Gods Woord lezen. De Heer Jezus en 
Gods Woord vormen een eenheid. Bij de Heer 
blijven is gelijk aan bij Gods Woord blijven (zie 
Openb. 19:13). Het betekent in de tweede plaats 
dat we gemeenschap met Hem hebben in het 
gebed. Reserveer daarom in uw (volle) agenda 
toch maar elke dag een bepaalde tijd voor de 
omgang met de Heer, om naar Hem te luisteren 
en met Hem te spreken.  

Het mooiste is om de dag met 
de Heer te beginnen. Misschien 
moet daarvoor een bepaalde 
activiteit die sluipenderwijs 
onbedoeld een hoofdrol is gaan 
spelen, bewust worden 
doorgeschoven naar een later 
tijdstip. Zo kan bijvoorbeeld een 
van uw eerste handelingen na 
het wakker worden bestaan uit 
het kijken of er nog e-mail is 
binnen gekomen of dat er nog 
'gemiste oproepen' zijn of het 
inkijken van de krant. Herkent u 
het? Verander het dan. Maar 

ook in de loop van de dag valt er misschien nog 
een gaatje om bewust contact met de Heer te 
zoeken. Het resultaat zal niet uitblijven, want tijd 
met de Heer is nooit verloren of vergeefse tijd. 
Het loont de moeite. Neem daarom tijd voor de 
Heer - Hij heeft alle tijd voor u. 

Als redactie hopen wij dat dit nummer van 
Rechtstreeks een 'Barnabas' is, waardoor u wordt 
gestimuleerd om uw voornemen 'om bij de Heer 
te blijven' uit te voeren. 

Namens de redactie, Ger de Koning 
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Wil de ware profeet opstaan? 

‘Maar Josafat zei tot de koning van Israël: Vraag toch 
eerst het woord des HEREN’ (vs. 4). Nóg sprak het 
geweten van Josafat. Nóg was er een sprankje licht. 
Josafat wilde eerst de goedkeuring van de HERE 
hebben, en dat pleitte voor hem. Het heeft echter geen 
enkele zin de wil van God te zoeken als we in ons hart 
reeds een verkeerde weg zijn ingeslagen. Op het 
moment dat Josafat naar Achab ging, negeerde hij het 
waarschuwingsbord dat de HERE op zijn weg had 
geplaatst. Hij bevond zich op een doodlopende weg. 
Maar goed, Josafat kreeg wat hij wilde. Maar liefst 
vierhonderd profeten werden opgetrommeld. Op de 
vraag van de koning van Israël of hij wel of niet ten 
strijde moest trekken tegen Ramot in Gilead, 
antwoordden zij eenparig: ‘Trek op; God zal het in de 
macht des konings geven’ (vs. 5b). Toch zat dit 
antwoord Josafat niet lekker. Intuïtief voelde hij aan dat 
hier iets niet klopte, en hij zei: ‘Is hier niet nog een 
profeet des HEREN? Laten wij het dan door hem 
vragen’ (vs. 6). Als we aanvoelen dat we een verkeerde 
beslissing genomen hebben, zal er in ons binnenste 
een worsteling plaatsvinden. Ons geweten klaagt ons 
aan. Hoewel Josafat van vierhonderd profeten te horen 
had gekregen dat hij met een gerust hart kon 
optrekken, voelde hij diep van binnen dat hij verkeerd 
zat. Hij bezat echter niet meer de geestelijke kracht om 
rechtsomkeert te maken. Hij was al te diep in het slijk 
gezakt om er nog op eigen kracht uit te komen. 

Als laatste werd Micha, de zoon van Jimla erbij 
gehaald. Micha was bij de koning van Israël niet geliefd. 
Niet geliefd is te zwak uitgedrukt: hij haatte hem omdat 
hij over hem nooit iets goeds te profeteren had. Een 
échte onheilsprofeet! (vs. 7). Achab had deze 
spelbreker er liever niet bij, maar op zachte aandrang 
van Josafat – de koning spreke niet alzo – werd Micha 
toch gehaald (vs. 8). In de tussentijd lieten de profeten 
van Achab de éne na de andere profetie op de koning
(en) los (vs. 9). Sidkiahu - zijn naam betekent: mijn 
gerechtigheid is Jahweh – de zoon van Kenaäna trok 
wel op een bijzondere wijze de aandacht. Hij had zich 
ijzeren horens gemaakt en zei: ‘Zo zegt de HERE: 
hiermee zult gij Aram stoten totdat gij hen verdelgd 
hebt’ (vs. 10). Niet alleen zijn naam maakte indruk, 
maar heel zijn optreden. Deze profeet, en deze profetie 
die nog eens visueel werd uitgebeeld, kon op bijval 
rekenen: ’En al de profeten profeteerden evenzo: Trek 
op naar Ramot in Gilead en gij zult voorspoed hebben; 
de HERE zal het in de macht van de koning 
geven’   (vs. 11).  

De bode die naar Micha was gezonden, was inmiddels 
met hem op weg naar dit spektakel. Hij wist hoe Micha 
in elkaar stak. Onderweg probeerde hij Micha over te 
halen om toch vooral gunstig te spreken: ‘Zie, de 
profeten hebben eenstemmig gunstig voor de koning 
gesproken; laat dan toch uw woord zijn als dat van 
ieder hunner, en spreek gunstig’ (vs. 12). Probeerde hij 
Micha in bescherming te nemen, of wilde hij Micha 

bewegen om nu eens voor één keer geen spelbreker te 
zijn? Maar Micha zei: ‘Zo waar de HERE leeft, 
voorzeker, hetgeen mijn God zeggen zal, dàt zal ik 
spreken’ (vs. 13). Niet hij, noch de koning, noch de 
profeten bepaalden wat hij zou spreken. Nee, het was 
zijn God die hem de woorden in de mond zou geven. 
Hij bepaalde wat er gesproken zou worden. Ook hoefde 
niemand hem in bescherming te nemen; hij sprak 
immers in de Naam van de HERE, de levende God. Hij 
diende Baäl niet, een dode afgod. Wie of wat had hij 
dan te vrezen! Micha sprak over ‘mijn’ God. Duidelijk 
had hij zich gedistantieerd van het ‘ons’ denken. Op 
geen enkele wijze voelde hij zich verbonden met de 
koning en zijn profeten. Hij haalde het niet in zijn hoofd 
om over ‘onze’ God te spreken. Tussen hem en het 
gezelschap dat op hem zat te wachten lag een diepe 
kloof, die niet overbrugd kon worden. Op de plaats van 
bestemming aangekomen, werd aan Micha dezelfde 
vraag gesteld als aan de vierhonderd profeten: ‘Micha, 
zullen wij tegen Ramot in Gilead ten strijde trekken of 
zal ik het nalaten?’ (vs. 14a). Er heerste een gespannen 
stilte. Wat zou Micha zeggen? ‘Trekt op, en gij zult 
voorspoed hebben; zij zullen in uw macht gegeven 
worden’ (vs. 14b). Dit antwoord verbaasde iedereen. Dit 
was niet de Micha die ze kenden! De koning zei tot 
hem: ‘Hoe dikwijs moet ik u bezweren, dat gij mij 
slechts de waarheid spreekt in de naam des 
HEREN?’ (vs. 15). 

Micha had het spelletje willen meespelen, maar de 
koning was niet in de stemming voor spelletjes! Goed, 
de koning wilde de waarheid, en de waarheid kreeg hij! 
Daarop zei hij: ‘ik zag geheel Israël op de bergen 
verstrooid als schapen die geen herder hebben, en de 
HERE zeide: dezen hebben geen heer, een ieder kere 
in vrede naar zijn huis’ (vs. 16). Daarmee was het 
doodsvonnis over Achab uitgesproken. Toen sprak de 
koning van Israël tot Josafat: ‘Heb ik het u niet gezegd: 
hij profeteert over mij niets goeds, maar enkel 
onheil?’ (vs. 17). Micha was echter nog niet 
uitgesproken. Oók voor de profeten had hij een 
boodschap: ‘Daarom hoort 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, de koning 
van Israël, verleiden, zodat hij optrekt en sneuvelt te 
Ramot in Gilead? De een zeide dit en de ander dat. 
Toen trad er een geest naar voren, stelde zich voor de 
HERE en zeide: Ik zal hem verleiden. De HERE vroeg 
hem: Waarmede? Hij antwoordde: Ik zal heengaan en 
tot een leugengeest worden in de mond van al zijn 
profeten. Toen zeide 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 deze profeten van u, en de HERE heeft 
onheil over u besloten’ (vs. 18-22). Klare taal. Micha 
wond er geen doekjes om, duidelijker kon het niet. De 
ware profeet had gesproken en zijn boodschap was 
hard aangekomen! 

(wordt vervolgd) 

HET VERBOND VAN JOSAFAT  
MET ACHAB 

Peter Cuijpers 

2 Kronieken 18 – 19 
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Vraag 

De farizeeën brachten een vrouw die overspel had 
gepleegd bij Jezus en vroegen Hem: ‘Mozes 
draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen, 
wat vindt U daarvan?’ Jezus zweeg aanvankelijk, 
maar zei ten slotte: ‘Wie van u zonder zonde is, 
laat die het eerst een steen op haar werpen' (Joh. 
8:7). De wet van Mozes is toch de wet van God 
Zelf. Wat betekent dit volgens u voor het thema 
van vergeving en onze houding ten aanzien van 
de zonde van de mens? Verzette Jezus Zich tegen 
de wet van Mozes, de wet van God, Zijn 
Vader? Met vriendelijke groet, E. N. 

Antwoord 

Inderdaad is de wet van Mozes de wet van God, 
maar hij is aan Israël gegeven, niet aan de hele 
wereld. Misschien kunnen we zeggen dat het volk 
Israël heeft gefunctioneerd als een ‘proeftuin’, een 
soort leermodel voor de wereld. De wet is heilig, 
rechtvaardig en goed, zegt de apostel Paulus 
(Rom. 7:12), maar de mens is een zondaar en 
onmachtig om de wet te volbrengen en zodoende 
het leven te verwerven. Het volk van God heeft de 
wet niet kunnen houden en het is gebleken dat de 
mens van nature onmachtig is om op deze 
grondslag te bestaan voor Gods aangezicht. 
Christus is gekomen om ons nieuw leven te geven 
door Zijn dood en opstanding, Zijn eigen op-
standingsleven. Hoewel wij niet leven onder het 
regime van de wet, wordt de rechtvaardige eis van 
de wet nu door ons als christenen vervuld door 
een wandel door de Geest (Rom. 8:4), echter niet 
door de wet als regel van dankbaarheid te 
hanteren zoals velen denken. Christus Zélf is onze 
Maatstaf, het Model van de nieuwe mens          
(vgl. 1 Joh. 3:16). 

De wet is door Mozes gegeven, de genade en de 
waarheid is door Jezus Christus geworden      
(Joh. 1:17). Dat is het contrast tussen de oude en 
de nieuwe bedeling. Christus kwam een nieuw 

gebod brengen namens Zijn Vader (Joh. 13:34). 
Hij is méér dan Mozes, Hij is hoger dan Israëls 
wetgever (Hebr. 3:1-6). Hij openbaarde ten éérste 
de genade van God. Want de genade was 
kenmerkend voor Zijn komst in het vlees, en die 
bracht ook vergeving van zonden met zich mee. 
Maar ten twééde openbaarde Hij ook de waarheid, 
want die werd duidelijk in Hem onthuld en 
zichtbaar gemaakt - de waarheid over alle dingen, 
over God en over de mens, over de wereld en haar 
overste. De openbaring van de waarheid zien wij 
dan ook in Zijn handelwijze met de vrouw en de 
omstanders in Johannes 8. Christus is hier het 
Licht van de wereld, dat de harten doorgrondt en 
alle dingen openbaar maakt - zowel de zondigheid 
van de omstanders alsook die van de vrouw zelf, 
die na haar vrijspraak ertoe werd opgeroepen 
voortaan niet meer te zondigen, dus in nieuwheid 
van leven te wandelen (Joh. 8:11; Rom. 6:4). De 
omstanders die haar aanklaagden, gingen één 
voor één weg, omdat niemand van hen zonder 
zonde was en hun eigen geweten hen aanklaagde.  

Jezus bleef alleen over en kon natuurlijk niet als 
enige de vrouw oordelen, want het vonnis van 
steniging moest altijd op grond van twee of drie 
aanwezige getuigen van het misdrijf plaatshebben. 
Hierin handelde Hij geheel overeenkomstig de wet 
van Mozes. Hij heeft de wet volmaakt vervuld 
tijdens Zijn leven en in Zijn sterven. De aanklagers 
zelf handelden echter niet naar de wet, want ook 
de man die bij het overspel was betrokken had 
gestenigd moeten worden (Deut. 22:22). 

REPLY 
 

De houding van de Heer ten aanzien van de wet van Mozes 

Hugo Bouter 

Vragen 
1. Wat is de eerste droom die in de Bijbel voorkomt? 

2. Wie was de eerste van wie de Bijbel zegt dat hij land 
kocht? 

3. Waar verrichtte de Heer Jezus Zijn eerste wonder? 

Antwoorden 

1. De droom van Abimelek (Gen. 20:3-7). 

2. Abraham, die de spelonk van Makpela kocht om Sara 
te kunnen begraven (Gen. 23). 

3. Te Kana in Galilea (Joh. 2:1-11). 

40 
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De beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem (3) 

Vervolgens zien wij in Openbaring 21:22 dat de 
stad geen tempel meer heeft. De tempel was de 
woonplaats van God, waar de priesters God 
dienden. Hoewel een tempel dus juist het teken 
van Gods tegenwoordigheid is, was hij tevens de 
plek waar God in het verborgen woonde. God 
woonde namelijk in het donker in de tabernakel 
en ook in de tempel: in het heilige der heiligen, 
waar niemand van het volk mocht komen, ook de 
priesters niet, uitsluitend de hogepriester en dan 
nog slechts eenmaal per jaar op de Grote 
Verzoendag (Lev. 16). Maar in het Nieuwe 
Jeruzalem is er geen tempel meer, omdat God 
Zelf en het Lam in de onmiddellijke nabijheid 
wonen van de mensen in deze stad!  

Ook is er volgens Openbaring 21:23 geen 
behoefte meer aan licht, zoals de zon en de 
maan dat geven. Dat is om twee redenen niet 
meer nodig: de heerlijkheid van God verlicht de 
stad en het Lam is haar lamp. Zoals de Heer 
Jezus gedurende Zijn leven op aarde het Licht 
van de wereld was, zo zal Hij ook in het Nieuwe 
Jeruzalem Zijn licht doen schijnen. 

Hoewel de volken in het Vrederijk in feite zullen 
optrekken naar het aardse Jeruzalem om door 
God uit Zijn wet en woord geleerd te worden (Jes. 
2:2-3), zien wij in Openbaring 21:24 dat het 
eigenlijke licht van de hemelstad, het Nieuwe 
Jeruzalem uitgaat. De koningen van de aarde 
zullen komen om de Heer, de Koning der 
koningen te aanbidden (Zach. 14:16; Jes. 60:11). 
Tegelijkertijd zullen zij hun heerlijkheid – een 
teken van hun achting – naar het Nieuwe 
Jeruzalem brengen. Dat alles kunnen wij ons nu 
niet precies voorstellen, maar het is in ieder geval 
duidelijk dat er een nauwe band zal zijn tussen 
het aardse en het hemelse Jeruzalem.  

Er is daar ook géén nacht meer, de poorten 
worden nooit meer gesloten (Openb. 21:25). Wie 
bevoegd is om de stad te betreden, kan dat op 
elk moment doen.  

Maar wie zijn degenen die toegang hebben tot 
het Nieuwe Jeruzalem? Zijn het de gelovigen van 
de huidige genadetijd, die tot de Gemeente 
horen? Zeker niet, want zij vormen zelf het 
Nieuwe Jeruzalem. Zijn het andere verheerlijkte 
heiligen, zoals bijvoorbeeld de gelovigen uit het 
Oude Testament en de heiligen die aan het eind 
van de oordeelstijd worden opgewekt (Openb. 
20:6)? Zijn zij misschien de bewoners van de 
stad? Is Abraham, die deze stad verwachtte, 
onder hen? Dat zijn allemaal vragen die niet 
eenvoudig te beantwoorden zijn. En hoe moeten 
wij het ons voorstellen dat de heerlijkheid en de 
eer van de volken tot het Nieuwe Jeruzalem 
worden gebracht? Zijn de verheerlijkte heiligen, 
naast de gelovigen die tot de Gemeente behoren, 
de bemiddelaars die deze heerlijkheid tot haar 
zullen brengen?  

Eén ding is in elk geval duidelijk: terwijl er op de 
aarde nog zonde is en het oordeel over het 
kwaad snel zal worden uitgevoerd, kan in het 
Nieuwe Jeruzalem niets zondigs binnengaan 
(Openb. 21:27). Alleen zij die geschreven zijn in 
het boek van het leven van het Lam, betreden de 
stad.  

Ook in de eerste verzen van Openbaring 22 zien 
wij weer de parallel met het aardse Jeruzalem. In 
het aardse Jeruzalem komt er een stroom voort 
uit het heiligdom (Ezech. 47:1–12), hier vloeit de 
stroom van levend water vanuit de troon van God 
en van het Lam. Het levenswater brengt zegen 
en verkwikking voor de bewoners van de 
stad. Reiniging is niet meer nodig. De troon 
herinnert ons opnieuw aan de regering die in de 
toekomst vanuit de stad over de gereinigde aarde 
zal worden uitgeoefend. De rijke zegen van de 
levensstroom zal ook in de regering over de 
aarde zijn uitwerking niet missen. In Openbaring 
4:5 komen vanuit deze troon bliksemstralen, 
stemmen en donderslagen – de tekenen van het 
oordeel – maar hier is de troon van God en van 
het Lam de oorsprong en de bron van alle zegen.  

1000 JAAR VREDE 
Werner Mücher 
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BIJWONERS 

Het woord ‘bijwoner’ is een typisch Bijbelwoord. 
Mensen die niet met de Bijbel vertrouwd zijn, 
kennen het meestal niet. Toch weten velen wel wat 
een parochie is. De RK-kerk duidt daarmee een 
bepaalde kerkelijke gemeente aan of een groter 
verband van diverse kerkelijke gemeenten. Het 
woord parochie is echter de verbastering van het 
Griekse woord paroikia, dat oorspronkelijk aangeeft 
‘het verblijf in een vreemd land waar men geen 
volledige burgerrechten heeft’. In het Grieks van de 
Septuaginta (de Griekse vertaling van het Oude 
Testament) en in het Nieuwtestamentisch Grieks 
heeft het de betekenis ‘vreemdelingschap’ of 
‘bijwoning’ gekregen. Hieronder zullen we dit woord 
en twee stamverwante woorden in hun samenhang 
bekijken. 

Paroikia  

In Handelingen 13:17 zegt Paulus in de synagoge in 
het Pisidische Antiochië tot de daar aanwezige 
Joden en proselieten: ‘De God van dit volk Israël 
verkoos onze vaderen en verhoogde het volk tijdens 
hun vreemdelingschap in Egypte en leidde hen met 
een hoge arm daaruit’. Daarmee wordt de positie 
van Israël in Egypte kort en krachtig getypeerd: ze 
hadden uiteindelijk geen rechten meer, maar wel 
plichten. God wilde Zijn volk echter naar het land 
brengen dat Hij Abraham gezworen had hun te 
zullen geven. 

Petrus gebruikt het woord echter als aanduiding 
voor de positie van christenen in de wereld van nu. 
Hij schrijft in zijn eerste brief: ‘En als u als Vader 
hem aanroept die zonder aanzien des persoons 
oordeelt naar het werk van ieder, wandelt dan in 
vrees de tijd van uw bijwoning (1 Petr. 1:17). Nu de 
heerlijkheid van Christus nog niet geopenbaard is, 
behoren wij gedrag te vertonen dat daarbij past. Pas 
als Christus in heerlijkheid gaat regeren, zullen de 
zijnen een positie ontvangen die met die toestand in 
overeenstemming is. Voor ons geldt zelfs dat wij die 
tijd vanuit de hemel zullen mogen meemaken en in 
ons hemels vaderland zullen mogen verblijven 
(Hebr. 11:16). 

Paroikos  

In zijn beroemde redevoering voor de Joodse Raad 
zei Stefanus: ‘En God sprak aldus, dat zijn (= 
Abrahams) nageslacht bijwoner zou zijn in een 
vreemd land’ (Hand. 7:6); en verderop:  ‘Mozes nu 
vluchtte op dat woord en werd een bijwoner in het 
land Midian’ (vers 29). Hier zien we dat zowel 
Abrahams nageslacht als Mozes in de meest 
letterlijke zin zonder rechten in een vreemde 
omgeving moesten verblijven. 

Ook Paulus gebruikt het woord overdrachtelijk, maar 
dan op zo’n manier dat we nu al onze status van 
bijwoner hebben afgelegd. Als heidenen stonden we 

vroeger op grote afstand, maar nu hebben we als 
bekeerde heidenen en bekeerde Joden een 
volwaardig hemels burgerrecht ontvangen: ‘Dus 
bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, 
maar u bent medeburgers van de heiligen en 
huisgenoten van God’ (Ef. 2:19). Maar wat onze 
wandel op aarde betreft, blijft gelden wat Petrus ons 
voorhoudt: ‘Geliefden, ik vermaan u dat u zich als 
bijwoners en vreemdelingen onthoudt van de 
vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw 
ziel’ (1 Petr. 2:11). 

Paroikeoo  

Er bestaat ook een werkwoord, dat ‘vreemdeling 
zijn’, ‘als vreemdeling verblijven’ betekent. Het wordt 
door de Emmaüsgangers tegenover de Heer Jezus 
gebruikt, als zij zeggen: ‘Bent u alleen een 
vreemdeling (lett. ‘een bijwoner’) in Jeruzalem, dat U 
de dingen niet weet die daar deze dagen zijn 
gebeurd?’ (Luk. 24:18). Kennelijk was het typerend 
voor een bijwoner dat hij niet volledig op de hoogte 
was van datgene wat de burgers bezighield. 

Van Abraham lezen we tenslotte: ‘Door het geloof 
verbleef hij als vreemdeling (lett. ‘als bijwoner’) in 
het land van de belofte als in een vreemd land en 
woonde in tenten met Izaäk en Jakob, de 
medeërfgenamen van dezelfde belofte’ (Hebr. 11:9). 
Zijn bijwonerschap werd zichtbaar in het feit dat hij 
niet in een huis, maar in een tent woonde. Abraham 
liet zo zien dat hij slechts tijdelijk in het vreemde 
land verbleef, en ieder moment kon vertrekken naar 
zijn eigenlijke vaderland. Is ook onze ‘bijwoner-
status’ aan ons te zien, of gedragen we ons alsof we 
de wereld van nu, waarin we nog niet alle dingen 
aan Hem onderworpen zien (Hebr. 2:8b), als ons 
vaderland beschouwen? 
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Gerard Kramer 



Ger de Koning DAVID KOMT LOS VAN DE  
FILISTIJNEN, EN HIJ VERSLAAT DE AMALEKIETEN 

 
1 Samuël 29 - 30:20 
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Saul is in de nacht verdwenen, voor David begint 
het te lichten (1 Sam. 29:11). God zorgt ervoor 
dat David niet mee hoeft te trekken in een strijd 
van de Filistijnen tegen het volk waarover Hij 
David tot koning had laten zalven. Die bevrijding 
is niet aan iets van David te danken. Hij kan de 
HERE alleen maar prijzen voor zijn genade. De 
HERE gebruikt de herinnering van de andere 
Filistijnen om druk op Achis uit te oefenen om 
David terug naar huis te sturen. Het gedrag van 
David is ronduit huichelachtig. 

Hoewel het begint te lichten rondom David, is hij 
nog niet waar hij moet zijn. Als hij in Ziklag 
aankomt, treft hij daar een beroofde en 
verbrande stad. De Amalekieten hebben dat 
gedaan. In hun bitterheid spreekt het volk erover 
David te stenigen! Als ik een weg ga zonder 
God, raak ik alles kwijt aan 'de Amalekieten' die 
een beeld zijn van het vlees. Ik moet er ook op 
rekenen dat dan de verhoudingen met mijn 
broeders en zusters verslechteren. 

Wat doet David dan? 'Maar David sterkte zich in 
de HERE, zijn God' (30:6). Hier is het 
schitterende keerpunt in Davids leven. Hier 
breekt het licht pas goed door. Hij gaat nu weer 
aan de HERE vragen wat hij moet doen. De 
verbinding met de HERE is hersteld. Het 
antwoord dat de HERE geeft, is duidelijk, zeker 
en bemoedigend. Met vierhonderd man zet 
David de achtervolging in. Onderweg vinden ze 
een Egyptische jongeman die door zijn 
meesters, de Amalekieten, was achtergelaten. 
Hij was ziek geworden en aan zo iemand heb je 
niets. Die schrijf je in één keer af, als waardeloos 
geworden materiaal. In de belijdenis van de 
jongeman in vers 13 komt dat tot uiting. Egypte 
is een beeld van de wereld. Iemand die in de 
wereld leeft, is een slaaf van de zonde. De 
werken van het vlees zijn in hem zichtbaar 
geworden (vs. 14; zie Gal. 5:20, 21). Maar zodra 
zo iemand niet meer te gebruiken is, is er geen 
medelijden en wordt hij afgeschreven. 

 

Schitterend hoe David zich over hem ontfermt. 
Hij krijgt eerst eten en drinken. Dan vraagt David 
wie hij is. Hij belijdt zowel zijn afkomst als zijn 
werken. Vervolgens vraagt David of de jonge-
man hem wil helpen de Amalekieten op te 
sporen. Daarin stemt hij toe, maar niet zonder 
dat hij de keiharde toezegging heeft gekregen 
dat David hem niet aan zijn vroegere meester 
zal uitleveren. Hij heeft er zijn buik van vol. 

Vandaag zijn veel jonge mensen in de wereld 
slaven van de zonde. Alcohol, drugs en seks zijn 
de werken waarin die slavernij zichtbaar wordt. 
Gelukkig gebeurt het nog steeds dat jonge 
mensen zich gaan realiseren in wat voor een 
meedogenloze macht ze terecht zijn gekomen 
en dat ze van die macht geen enkel heil hoeven 
te verwachten voor hun echte problemen. 
Gelukkig ook als zij dan in aanraking komen met 
de Heer Jezus die hen niet teruggeeft in de 
macht van hun vroegere heersers. Als ze eerlijk 
zeggen wie ze zijn en wat ze hebben gedaan, 
wil Hij hen gebruiken. Het is ermee als met de 
verloren zoon in Lukas 15:11–20. Die had 
vrienden genoeg zolang ze voordeel van hem 
hadden. Toen hij echter gebrek begon te lijden, 
was er niemand op wie hij terug kon vallen. Toen 
kwam hij tot zichzelf. Hij zag zijn zonde in en 
ging naar huis om te belijden. De vader sloot 
hem in zijn armen. Zo mag ik mensen het 
evangelie brengen. 

Op aanwijzing van de jongeman gaat David de 
vijand te lijf en richt een ware slachting aan. 
Slechts enkelen ontkomen. David redt alles wat 
de Amalekieten hadden geroofd. Lees nu nog 
een keer 1 Samuël 29 en 30:1–20. 

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 
wel dat U het bent die het voor mij doet lichten 
als ik door eigen schuld in de duisternis terecht 
ben gekomen. 

'Maar David sterkte zich in de HERE, zijn God'  (1 Sam. 30:6). 

Ziklag 

De foto hiernaast is een luchtfoto van Tell Sera (Tell esh-Sharia), deze plaats 
wordt door de meesten geïdentificeerd als Ziklag. De plaats is gelegen tussen 
Beersheba en Gaza op 168 meter boven zeeniveau en ligt ingesloten door een 
hoefijzervormige hoogte met steile hellingen behalve aan de westkant. Ziklag was 
één van de 29 steden gelegen in de Negev en was toegewezen aan de stam 
Simeon (Joz. 15:31; 19:5). 



“Rechtstreeks” Jaargang 4, Nr. 1 Januari 2007 

7 

Op verzoek van één van de redacteuren van 
Rechtstreeks om regelmatig iets te produceren 
voor de rubriek ‘Van de werkvloer’, maak ik 
hiermee een begin door middel van dit artikel. 
Alleen de frequentie regelmatig moet nog nader 
bezien worden. Zending bedrijven in Suriname 
heeft het grote voordeel dat de omgangstaal heel 
veel met het Nederlands gemeen heeft. Alleen 
hebben er in de loop der jaren wat taalkundige 
‘afscheidingen’ plaats gevonden, zodat je bij de 
Bijbeluitleg af en toe eerst de woorden moet 
omschrijven en uitleggen naar hun betekenis. Ook 
ligt het lezerspubliek niet voor het opscheppen en 
moet er flink ‘gehosseld’ (hosselen = moeite doen) 
worden om het lezen aan te moedigen. 

Onder de naam BOEN NJOENSOE, wat GOED 
NIEUWS betekent, werken we met een 
leesrooster. Dat is een systeem waarbij elke dag 
een gedeelte uit Gods Woord moet worden 
gelezen met aansluitend een vraag om erachter te 
komen of het gelezene wel begrepen is. Tot zover 
is er niets mis. Het leuke is dat er soms heel 
verrassende antwoorden op papier komen en 
daar wil ik u als lezer ook van laten meegenieten. 
Het kan zijn dat een letter wel of niet is 
opgeschreven, en de deelnemer verzuimd heeft 
om het opgeschreven antwoord nog eens goed na 
te lezen. Wanneer Jakob in Genesis 27 zijn oude 
vader bedriegt door zich voor te doen als zijn 
broer Ezau, luidt de vraag: ‘Waarom kon Jakob 
niet zien?’ Iemand antwoordde daarop: ‘omdat 
zijn ogen verzakt waren’. Heel origineel, maar het 
antwoord moest zijn: ‘omdat zijn ogen verzwakt 
waren’. Wanneer Mozes en Aäron voor Farao 
staan en de staf van Aäron een slang wordt, dan 
weten de tovenaars dat ook te doen                  
(zie Exodus 7).  

Op de vraag: ‘Wat deed de staf van Aäron?’ 
schreef een lezer het volgende: ‘hij verstond de 
andere slaven’. Maar het twaalfde vers vermeldt: 
”de staf van Aäron echter verslond de andere 
staven”. 

Er wordt natuurlijk ook wel eens wat van een 
ander overgeschreven en als dat niet goed 
leesbaar is, krijg je bijvoorbeeld het volgende 
onder ogen. Wanneer de hongersnood over de 
gehele aarde groot is en Jozef is aangesteld als 
onderkoning van Egypte, voorziet hij de mensen 
van koren, zo lezen we dat in Genesis 46. Als 
antwoord op de vraag: ‘Wat gebeurde met 
mensen die NIET naar Jozef wilden gaan?’ stond 
geschreven: ‘Zij zouden in de honingnood blijven’. 

Het handschrift van sommige deelnemers heeft 
veel weg van Egyptische hiërogliefen en vergt 
veel werk om te ontcijferen wat er precies staat, 
maar je hebt des te meer aanleiding om 
uitgebreider te reageren en niet alleen maar te 
schrijven: ‘Goed gedaan, ga zo door!’ Het is goed 
en fijn om mensen aan te moedigen de Bijbel, het 
Woord van God te lezen en om zodoende te 
groeien in het geloof:  

“(...) wast op in de genade en in de kennis van 
onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de 
heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de 
eeuwigheid” (2 Petr. 3:18). 

VAN DE WERKVLOER 

Henk Wassink 

Suriname 
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LEVEN ONDER EEN OPEN HEMEL 

 

Een nieuw begin 

Dit is de eerste van een reeks van plaatsen in het 
Nieuwe Testament, waar sprake is van een 
geopende hemel. Voor Wie gaat de hemel hier 
open? Voor de Zoon van de Vader, die altijd al het 
welbehagen van de hemel was geweest. Hij was 
Mens geworden. Hij was uit de hemel 
neergedaald op aarde. De hemel opende zich hier 
boven Hem om duidelijk te maken dat Hij nog 
steeds het welbehagen van de hemel was, ook in 
Zijn vernedering op aarde. De Heer had Zichzelf 
door middel van de doop gevoegd bij het 
berouwvolle overblijfsel van Israël. Was Hij één 
van hen? Alle ánderen waren zondaars, maar in 
Hem kon de hemel niets dan volkomenheid, 
heiligheid en gerechtigheid ontdekken. Daarom 
daalde de Geest van God in de gedaante van een 
duif op Hem neer; en de Vader sprak de woorden: 
‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen 
heb gevonden’. Zo was het aan het begin van Zijn 
openbare optreden en zo blééf het ook. Deze 
woorden worden nog een keer herhaald op de 
berg van de verheerlijking, toen de Heer bijna aan 
het einde was gekomen van Zijn dienstwerk (Matt. 
17:5).  

De doop van de Heer Jezus is een prachtig 
tafereel, waarbij de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest waren betrokken. Wij zien hier hoe de 
goddelijke Drie-eenheid Zich manifesteerde:  

1. de Zoon in Zijn vernedering op aarde,  

2. de Vader die niet kon zwijgen en die de 
hemel boven Hem opende,  

3. en de Heilige Geest die op deze reine en 
unieke Mens neerdaalde om Hem toe te 
rusten voor Zijn levenswerk!  

Het was een geheel nieuw begin in de 
geschiedenis van de mensheid, waarbij de hemel 
ten nauwste betrokken was bij wat er op aarde 
gebeurde. De Zoon was gekomen als Getuige van 
de hemelse dingen (Joh. 3:11-13). Hij kwam om 
de Vader hier op aarde te verklaren (Joh. 1:18). 
Bij de doop van Jezus drukte de Vader Zijn zegel 
op Hem.  

Maar helaas, de wereld heeft Hem niet gekend en 
de Zijnen hebben Hem niet aangenomen (Joh. 
1:10-11). De Heer is verworpen en Hij is 
uiteindelijk aan het kruis genageld. Hij is verhoogd 
van de aarde, en de hemel heeft Hem 
opgenomen tot op de tijd van de herstelling van 
alle dingen (zoals het wordt uitgedrukt in Hand. 
3:21). Op de Pinksterdag is echter de Heilige 
Geest uitgestort op aarde en is de Gemeente 
geboren. De verheerlijkte Heer in de hemel heeft 
de Geest gezonden om de bruidsgemeente bijeen 
te vergaderen en haar toe te bereiden voor de 
hemel.  

Drie heilsfeiten 

Onze positie als volgelingen van Christus wordt 
nu bepaald door deze drie heilsfeiten, waarvan 
alleen het láátste nog toekomstig is:  

1. Christus is opgenomen in de hemel nadat 
Hij de Vader hier op aarde had verheerlijkt 
in Zijn leven en sterven en het 
verlossingswerk op het kruis had volbracht. 
Hij is verhoogd na Zijn diepe vernedering, 
nadat Hij was neergedaald in dood en graf 
(vgl. Ef. 4:9).  

2. De Geest is neergedaald uit de hemel om 
op grond van het volbrachte werk van 
Christus woning te maken in de Gemeente 
en haar toe te bereiden voor de 
heerlijkheid. De Gemeente zal worden 
ingevoerd in het Vaderhuis. De Heilige 
Geest is het onderpand van het volle heil 
dat ons ten deel zal vallen bij Christus’ 
wederkomst.  

3. Christus komt terug uit de hemel, allereerst 
om de Gemeente op te nemen en 
vervolgens om met haar te verschijnen in 
heerlijkheid en met de heiligen te regeren 
tijdens het Vrederijk. Hij vestigt dan de 
heerschappij van de hemel op de aarde, die 
Hem eens heeft uitgeworpen.  

De positie van de discipelen van Christus droeg 
na de hemelvaart dus een totaal nieuw karakter.  
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‘Nadat Jezus nu was gedoopt, steeg Hij terstond op uit het water; en zie, de hemelen werden Hem geopend, en 
Hij zag de Geest van God neerdalen als een duif en op Zich komen; en zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is 

Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden’ (Matt. 3:16-17). 

Hugo Bouter 
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Zij hadden te maken met een Heer in de hemel, 
die gekroond was met heerlijkheid en eer. Met het 
oog van het geloof zagen zij Hem daar en zij 
verwachtten Hem ook uit de hemelen. 
Ondertussen was de Heilige Geest neergedaald 
uit de hemel, en Hij richtte hun blik op de 
verheerlijkte Heer. De Heilige Geest die in ons 
woont - want deze dingen gelden voor allen die 
het eigendom van Christus zijn - verbindt ons met 
Christus en doet ons vol verlangen uitzien naar 
Zijn wederkomst. Door het geloof richten wij het 
oog op Jezus (Hebr. 12:1-3). Het is de kracht van 
de Heilige Geest, die dit bewerkt in de gelovigen.  

Christus is nu met heerlijkheid en eer gekroond. 
Hij is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon 
der Majesteit in de hemelen. Als christenen 
hebben wij dus niet alleen een Vader, maar ook 
een Heer in de hemelen. Het is de Mens Jezus 
Christus, die gezeten is aan Gods rechterhand. 
Daarom leven wij onder een open hemel, zoals wij 
o.a. zien in het boek Handelingen.  

Reeds in het eerste hoofdstuk van dat boek wordt 
de nieuwe positie van de discipelen duidelijk 
aangegeven:  

1. zij keken naar de Heer en zagen hoe Hij 
werd opgenomen in de hemel;  

2. zij zouden niet vele dagen daarna worden 
gedoopt met de Heilige Geest;  

3. en zij kregen ook te horen dat de Heer die 
van hen was opgenomen naar de hemel op 
dezelfde wijze zou terugkomen; dan zullen 
Zijn voeten weer staan op de Olijfberg 
(Zach. 14:4).  

Wij zien Jezus 

In Handelingen 7 wordt dit nader uitgewerkt: 
Stefanus keek door de kracht van de Heilige 
Geest in een geopende hemel en hij zag daar de 
heerlijkheid van God, en de Zoon des mensen, 
staande aan Gods rechterhand (Hand. 7:55-56). 
Dit principe is ook op ons van toepassing, want 
‘wij zien Jezus (…) met heerlijkheid en eer 
gekroond’ (Hebr. 2:9). Wij zien Hem door het 
geloof, de Heilige Geest richt ons oog op Hem. 
Verder blijkt hier dat, zolang de Heer vertoeft te 
komen, de ontslapen heiligen met Hem verenigd 
worden in de heerlijkheid (‘Heer Jezus, ontvang 
mijn geest’, Hand. 7:59). Zij zijn met Christus in 
het paradijs tot het ogenblik van de opstanding.  

In Handelingen 9 zien wij vervolgens, hoe de 
apostel Paulus de verheerlijkte Heer leerde 
kennen en vanuit de hemel werd geroepen voor 
zijn bijzondere taak. Zijn opdracht was te getuigen 
van de Heer in de hemel, die hij op zo’n unieke 
wijze had leren kennen, en van de hemelse 
roeping van de Gemeente, die één is met haar 
Hoofd in de hemel. Paulus’ bekering drukte een 
belangrijk stempel op zijn leven en zijn bediening. 
In de brieven van de apostel valt dan ook het volle 
licht op deze dingen. Hij leefde voortaan in nauwe 
relatie met zijn hemelse Heer en hij had slechts 

één doel: Hém te kennen in de heerlijkheid en aan 
Hém gelijkvormig te worden (Fil. 3).  

De hemel ging voor Christus open, maar de hemel 
gaat ook voor óns open. Dat is een geweldig 
voorrecht, dat wij niet aan onszelf maar aan Hem 
te danken hebben. Als de hemel voor ons 
opengaat, dan wordt de aandacht niet op onszelf 
gericht. Wij zien de Heer, die de hemel voor ons is 
binnengegaan en de weg voor ons heeft geopend. 
Dat blijkt reeds uit de geschiedenis van Stefanus, 
die zijn oog richtte op de Zoon des mensen in de 
geopende hemel.  

De Heer had Zelf reeds tegen één van de eerste 
discipelen gezegd, nl. Natanaël, toen deze Hem 
erkende als de Zoon van God en de Koning van 
Israël: ‘Je zult grotere dingen zien dan deze (…) 
je zult [van nu aan] de hemel geopend zien en de 
engelen van God opstijgen en neerdalen op de 
Zoon des mensen’ (Joh. 1:52). Onze ogen zijn nu 
gericht op de verhoogde Mensenzoon, zoals 
wordt bevestigd in de brieven van het Nieuwe 
Testament. De blik van de engelen, ja, de blik van 
de hemel is gericht op de Zoon des mensen.  

De woorden ‘van nu aan’ komen niet in alle 
handschriften voor. Zeker is het zo, dat de 
engelen de Zoon des mensen tijdens Zijn leven 
op aarde hebben gediend; maar de discipelen 
hebben dat in de meeste gevallen niet gezien. 
Hoewel wij nu door het geloof in de geopende 
hemel mogen kijken, doelt de Heer hier 
waarschijnlijk op de tijd van Zijn wederkomst en 
Zijn regering als de Zoon des mensen over de 
hele aarde (dat gaat verder dan Zijn heerschappij 
als Koning over Sion). De ladder die Jakob zag in 
zijn droom (Gen. 28), zal dan werkelijkheid zijn. Er 
zal harmonie zijn tussen hemel en aarde, een 
vaste verbinding voor aller oog, en de engelen 
zullen Hem dienen.  

Johannes op Patmos keek ook in de geopende 
hemel en hij was getuige van toekomstige dingen 
(Openb. 4:1vv.). Deze toekomstige gebeur-
tenissen bereiken hun hoogtepunt wanneer 
Christus terugkeert uit de hemel: ‘En ik zag de 
hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die 
daarop zit, (heet) Getrouw en Waarachtig, en Hij 
oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid’ (Openb. 
19:11). De hemel opent zich dan opnieuw voor 
Christus om Hem naar de aarde te zenden (nu 
niet in vernedering, maar in heerlijkheid en 
majesteit). Hij is de Koning der koningen en de 
Heer der heren. Gelukkig zijn zij die met Hem zijn 
verbonden en die Hem volgen op Zijn triomftocht!  

Wij verwachten Hem nu echter eerst uit de he-
melen als Degene die ons redt van de komende 
toorn, de oordelen van de eindtijd (1 Tess. 1:10). 
Hij zal ons invoeren in Zijn heerlijkheid, en zo 
zullen wij altijd met de Heer zijn (1 Tess. 4:15-18). 
Daarna zullen wij met Hem vanuit de hemel 
terugkeren en met Hem in heerlijkheid worden 
geopenbaard. Leeft deze hoop in ons hart, 
zodat wij instemmen met de roep van de Geest en 
de bruid: ‘Kom, Heer Jezus!’? 
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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. 3:18). 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 op: 
http://rechtstreeks.uitgeverijdaniel.nl/ 

Maandelijks ontvangt u dan dit blad in PDF 
formaat. Dit is met het programma 
AcrobatReader® (een gratis programma van 
Adobe) te lezen.  

Reeds gepubliceerde nummers van ‘Rechtstreeks’ 
zijn te downloaden op de site  
http://rechtstreeks.uitgeverijdaniel.nl/ 

Medewerkers en redactie: 

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 noodzakelijkerwijs 
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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Colofon Blijdschap in de brief  
aan de Filippenzen 

 

Hoofdstuk 1 
 

1. Blijdschap bij het bidden (1:4) 
2. Blijdschap over de prediking van het 

evangelie (1:18) 
3. Groei in de blijdschap van het geloof 

(1:25-26) 
 

Hoofdstuk 2 
 

4. Blijdschap door eensgezindheid (2:2) 
5. Blijdschap over het geloof van anderen 

(2:17-18) 
6. Blijdschap in het weerzien van een 

geliefde broeder (2:28) 
7. Blijdschap in het ontvangen van 

dienstknechten van de Heer (2:29) 
 

Hoofdstuk 3 
 

8. Blijdschap in de Heer geeft ons zekerheid 
(3:1) 

 

Hoofdstuk 4 
 

9. Blijdschap over medegelovigen die de 
vrucht zijn van ons werk (4:1) 

10. Verblijdt u altijd in de Heer! (4:4) 
11. Extra blijdschap (4:4) 
12. Blijdschap over een duidelijk bewijs van 

liefde (4:10) 



In dit nummer: 

Van de redactie 

Uitdelen 

1 

Waken, werken, 
dienen en delen 

2 

Reply 

In welke zin kan ‘de 
natuur’ ons iets leren? 

3 

De toekomst is 
dichtbij 

Deel 32 

4 

WoordStudie 

Engelen 

5 

Online 

David deelt de buit; de 
dood van Saul 

6 

Van de werkvloer 

Zingen en getuigen in 
Kampen 

7 

Het verbond van 
Josafat met Achab 

Slot 

8 

  

  

Weet u wat mij opvalt bij het blad 
Rechtstreeks? Het gebeurt vaak dat de 
artikelen zo goed op elkaar aansluiten! In 
deze aflevering lezen we het een en ander 
over goed rentmeesterschap. Zo zien wij 
bijv. hoe David de buit uitdeelde: en dat niet 
alleen aan hen die hadden meegevochten in 
de strijd, maar ook aan hen die bij het 
pakgoed waren gebleven. ‘Ja, dat zoek je bij 
elkaar’, zegt u dan natuurlijk. Inderdaad ligt 
een deel van de kopij klaar, maar een ander 
deel krijg ik pas enkele dagen voor de 
‘deadline’ en dat is ongeveer veertien dagen 
voordat u ‘Rechtstreeks’ in uw mailbox krijgt.  
 

Dienen en delen, dat zijn de centrale 
woorden waaraan ik moest denken toen ik 
de artikelen bij elkaar zocht en ze 
combineerde. Dit herinnert ook aan enkele 
regels van een lied:  

Houden we ook, wat wij ontvingen 
nimmer voor onszelf alleen; 

elk spreid' uit zijn zegeningen 
nieuwe zegen om zich heen. 

Het is dus de bedoeling dat wij allemaal aan 
de slag gaan met de dingen die wij van de 
Heer hebben gekregen, ook met het 
‘voedsel’ uit dit februarinummer. Het is 
prachtig de rijkdommen die wij om niet 
hebben ontvangen met anderen te mogen 
delen en hen daarmee te dienen. Het artikel 

over de waakzame slaven gaat daar dieper 
op in. Het ‘Reply’ van deze maand vertelt 
ons iets over het leren van de natuur. We 
hebben een Heer die alle dingen onderhoudt 
en ze draagt door het Woord van Zijn kracht. 
Als wij ook dienstbaar willen zijn, moeten wij 
kijken naar de Heer en Zijn voorbeeld volgen 
en geen dienaars van mensen worden. De 
genade van God zal ons niet in de steek 
laten. 

Ook in de toekomst zullen wij dienstbaar zijn 
en zegeningen aan anderen mogen uitdelen, 
terwijl God in het heden dienende geesten 
(engelen) gebruikt, die tot dienst worden 
uitgezonden ter wille van hen die de 
behoudenis beërven (pag. 5). Op pagina 6 
zien wij hoe David de buit uitdeelde. Vaak 
verdelen wij op een heel andere manier dan 
de Heer het zou doen. Wij moeten daarom 
van Hem leren dienen en delen, zoals Hij dat 
wil. Want als ik naar mijzelf kijk, wil ik liever 
bediend worden. Ik wil liever iets krijgen dan 
dat ik iets moet doen of weggeven. Vaak 
gebruik ik de Heer daarvoor. De les uit 
Lukas 12:13 is niet uit de lucht gegrepen: 
“Meester, zeg mijn broer dat hij de erfenis 
met mij moet delen.” 

Soms wordt echter de sluier opgelicht van 
de effecten van ons dienen en delen. Wij 
kunnen dat lezen in het artikel ‘Van de 
werkvloer’. En ten slotte kunnen wij van 
Josafat leren met wie wij samen kunnen 
dienen. Beste lezers, de wens van de 
redactie is – in de woorden van Paulus – om 
“u enige geestelijke genadegave mee te 
delen tot uw versterking” (Rom. 1:11). Een 
hartelijke groet namens de redactie,  

Jan Paul Spoor 

  VAN DE REDACTIE 
 
 

Uitdelen 

1 
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Waken 

De kleine kudde van de volgelingen van Christus dient 
te waken en te werken tot op het moment van Zijn 
wederkomst. Waken én werken: dat zijn de beide 
kenmerken die ons in dit gedeelte onder de aandacht 
worden gebracht (resp. Luc. 12:35-40 en 12:41-48). De 
dienstknechten van Christus behoren in de eerste 
plaats wáákzaam te zijn tijdens de afwezigheid van hun 
Heer. Christus is teruggekeerd naar de hemel, nadat Hij 
het verlossingswerk had volbracht en voor onze zonden 
was gestorven op het kruis van Golgota. Nu zit Hij aan 
de rechterhand van God en wacht Hij totdat Zijn 
vijanden gelegd zullen worden tot een voetbank voor 
Zijn voeten. En wij wachten met Hem. Wij zien uit naar 
Zijn terugkeer om ons te redden van de ‘toekomende 
toorn’, de oordelen die over de wereld zullen komen    
(1 Tess. 1:10). Dan zal ook ons lichaam deel krijgen 
aan de verlossing; hiertoe verwachten wij Hem als onze 
Heiland uit de hemel (Fil. 3:20-21).  

Zo zijn er meerdere redenen om vol verlangen uit te 
zien naar Hem, die in de hemel is opgenomen tot op de 
tijd van de herstelling van alle dingen. Wij dienen 
mensen te zijn, wier leven in het teken staat van de 
verwachting van Zijn komst. Mensen die op hun Heer 
wachten, mensen met brandende lampen, mensen die 
Zijn licht verspreiden in een donkere wereld.  

Werken 

Maar daarnaast dienen wij ook wérkzaam te zijn, 
zolang de Heer nog niet is teruggekomen. Onze 
lendenen dienen omgord te zijn, zodat wij bereid zijn 
om Hem te dienen. Wij vinden in dit gedeelte van Lucas 
12 maar liefst vier verschillende taakomschrijvingen van 
de dienstknechten van Christus. Allereerst zijn wij 
‘slaven’ van Christus (vs. 37, 38, 43-47). Wij zijn dus 
volkomen onderworpen aan de wil van onze hemelse 
Heer. Hij verwacht dat wij de taak die Hij ons 
toevertrouwt in gehoorzaamheid aan Hem zullen 
volbrengen.  

Ten tweede zijn wij ook Zijn ‘huisbedienden’ (Luc. 
12:42). Wij zijn niet alleen huisgenoten in het huis van 
God (Ef. 2:19), maar ook dienaars in dat huis. Het 
woord dat hier voor ‘huisbedienden’ wordt gebruikt, is 
verwant met ons woord ‘therapie’. Het houdt in dat wij 
intensief aandacht en zorg besteden aan de gang van 
zaken in het huis van God op aarde, dat is de 
Gemeente van de levende God (1 Tim. 3:15). 

  

Het derde aspect van onze dienst wordt tot uitdrukking 
gebracht door het woord ‘rentmeester’ (eveneens in 
Luc. 12:42). De rentmeester is de bestuurder, de 
beheerder van het huis. Van het woord dat hier wordt 
gebruikt, is ons woord ‘econoom’ afgeleid. Deze 
huisbeheerder bezit kennelijk een grótere 
verantwoordelijkheid dan de huisbedienden, maar de 
uitdrukking ‘de heer des huizes’ in Lucas 12:39 gaat 
nóg verder. Natuurlijk is Christus Zelf de Heer des 
huizes, maar omdat wij een afwezige Heer 
vertegenwoordigen zijn wij ook bekleed met Zijn gezag 
om de orde in het huis van God hier op aarde te 
handhaven (vgl. 1 Tim. 3:5; 5:17). Dat is het vierde 
aspect van onze verantwoordelijkheid.  

Zijn wij goede rentmeesters? 

Wij willen ons nu vooral concentreren op onze taak als 
rentmeesters, zoals die hier wordt omschreven door de 
Heer: ‘En de Heer zei: Wie is dan de trouwe, de wijze 
rentmeester, die de heer over zijn huisbedienden zal 
stellen om op de juiste tijd hun rantsoen te geven? 
Gelukkig die slaaf, die zijn heer, als hij komt, zo bezig 
zal vinden’ (Luc. 12:42-43). Bij deze taakomschrijving 
gaat het erom dat wij de goederen van onze Heer met 
inzicht en verstand beheren, en daarbij denken aan het 
welzijn van onze medegelovigen. Het ‘brood’ dat wij van 
Hem ontvangen, mogen wij uitdelen aan anderen. En 
dat op de juiste tijd, wanneer de behoefte zich voordoet.  

Als men het onderwerp van het rentmeesterschap van 
de gelovige wat nader onderzoekt, dan zal men 
opmerken dat het Nieuwe Testament niet slechts over 
materiële, maar over gééstelijke goederen spreekt. Ons 
rentmeesterschap heeft betrekking op de geestelijke en 
hemelse zegeningen die ons zijn geschonken, onze 
eigenlijke bezittingen in het huis van God, d.i. de tempel 
van de levende God. Zo noemt Paulus zichzelf in 1 
Korintiërs 4:1 een dienaar van Christus en een 
rentmeester van de verborgenheden van God. Deze 
verborgenheden hebben met name betrekking op het 
onderwerp ‘Christus en de Gemeente’, de bijzondere 
relatie tussen de Heer en Zijn bruidsgemeente. 
Hierover spreekt de apostel uitvoerig in de brieven aan 
de Efeziërs en de Kolossenzen, want aan hem was het 
beheer over deze verborgenheden - de schatten van 
Gods verborgen wijsheid - toevertrouwd. Het was zijn 
taak om samen met zijn medewerkers een verstandig 
beleid te voeren ten aanzien van de bekendmaking van 
deze goddelijke rijkdommen van wijsheid en kennis, die 
God om zo te zeggen had weggelegd in de 
schatkamers van Zijn huis.  

WAKEN, WERKEN, DIENEN EN DELEN 

‘‘Laten uw lendenen omgord en uw lampen brandend zijn,  
en weest u gelijk aan mensen die op hun Heer wachten’ (Luc. 12:35-48). 

Hugo Bouter 
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Vraag 

In 1 Korintiërs 11:14 lezen wij: ‘Leert ook de natuur zelf 
u niet, dat als een man lang haar draagt, het een oneer 
voor hem is?’ Wat is hier de betekenis van de term ‘de 
natuur’? En hoe moeten wij dit vers verklaren in het licht 
van het nazireeërschap in het Oude Testament, waarbij 
het wel belangrijk was dat de nazireeër zijn haar liet 
groeien (zie o.a. Num. 6; Richt. 16)? 

Antwoord 

Ik heb de indruk dat de uitdrukking ‘de natuur zelf’ hier 
wijst op de goddelijke orde die in de schepping is 
neergelegd. De natuur is geen onafhankelijke 
gezagsinstantie, ze is volkomen afhankelijk van de 
Schepper Zelf. En God heeft in Zijn schepping bepaalde 
wetmatigheden gegeven waarvan wij iets kunnen leren. 
De woordenboeken geven allerlei definities van het 
woord ‘natuur’, maar de Schrift houdt zich niet zozeer 
bezig met begripsbepalingen. Het is interessant dat het 
woord ‘natuur’ nergens voorkomt in het Oude 
Testament. Dit houdt waarschijnlijk verband met het feit 
dat de meeste zelfstandige naamwoorden in het Bijbelse 
Hebreeuws concreet van aard zijn en niet abstract. 

Een manier om aan te geven wat de betekenis van de 
term is, zou kunnen zijn om te zeggen dat ‘de natuur’ de 
beheersende krachten aanduidt die werkzaam zijn bij 
het scheppen en het onderhouden van het universum, 
krachten die niet afhankelijk zijn van menselijke activiteit 
en die overal door de mens kunnen worden 

waargenomen. Hoewel de natuur iets van de wil en de 
gedachten van God openbaart, kan ze nooit identiek met 
God Zelf zijn. De meeste mensen die de natuurwetten 
observeren trekken terecht de conclusie dat de natuur 
niet aan het toeval is onderworpen en ook niet grillig is. 
Het is geen horloge dat zonder verdere controle afloopt. 
Christus is niet alleen de Schepper die de dingen in 
beweging zet, Hij is ook de Onderhouder die alle dingen 
draagt door het woord van Zijn kracht (Hebr. 1:3). 

Paulus gebruikt het woord ‘natuur’ op verschillende 
manieren (Rom. 1:26, 2:14, 27; 11:21, 24; 1 Kor. 11:14; 
Gal. 2:15; 4:8 en Ef. 2:3), maar de gemeenschappelijke 
factor is dat hij aandacht vraagt voor dat wat normaal is 
en niet onderhevig aan verandering. In 1 Korintiërs 11 
ging het erom dat de normale verhoudingen sinds het 
begin van de schepping ook zichtbaar dienden te zijn in 
de christelijke gemeente. 

Wat het punt van het nazireeërschap betreft, moeten wij 
de voorschriften van het Oude en het Nieuwe Testament 
niet met elkaar vermengen. Ik denk dat de Heer Zelf de 
ware Nazireeër was, hoewel Hij wijn dronk, een normale 
haarlengte had en zelfs het lichaam van een dode 
aanraakte. Geen enkel mens kan Hem evenaren, zelfs 
niet de drie personen die hun leven lang nazireeër 
waren (Simson, Samuël en Johannes de Doper). 
Hoewel de Heer een unieke heerlijkheid bezit, mogen wij 
Zijn voorbeeld wel navolgen en ons leven toewijden aan 
de dienst van God, en dat zonder regels en geboden 
van mensen. 

REPLY 
 

In welke zin kan ‘de natuur’ ons iets leren? 

Neil Short 

In 1 Korintiërs 9:17 spreekt Paulus over de verkondiging 
van het evangelie als een rentmeesterschap dat hem 
was toevertrouwd. In Titus 1:7 wordt de opziener een 
rentmeester van God genoemd, omdat hij namens God 
gezag uitoefent in Diens huis. En in 1 Petrus 4:10 
worden alle gelovigen als rentmeesters aangesproken: 
‘Naarmate ieder een genadegave heeft ontvangen, dient 
elkaar daarmee als goede rentmeesters van de 
veelvoudige genade van God’. Al Gods kinderen 
behoren dus actief te zijn als beheerders van de vele 
gaven van God. Bij de wederkomst van Christus zullen 
wij rekenschap moeten afleggen van ons 
rentmeesterschap.  

In Lucas 12 zien wij de rentmeester speciaal als 
opvoeder. Hij wordt hier getekend als iemand die een 
bijzondere verantwoordelijkheid bezit ten aanzien van de 
mededienstknechten van de Heer. Uiteraard gelden 
deze woorden in eerste instantie voor de apostelen van 
Christus, die ons door middel van de geïnspireerde 
boeken van het Nieuwe Testament heel speciaal van het 
nodige voedsel hebben voorzien. Toch vinden wij hier 
een belofte die ook nu nog van kracht is en die blijft 
gelden tot de wederkomst: ‘Gelukkig die slaaf, die zijn 
heer, als hij komt, zo bezig zal vinden’ (Luc. 12:43). Tot 
op de komst van Christus blijft de noodzaak bestaan om 
voedsel uit te delen aan Zijn dienstknechten.  

 

Maar wie is voor zo’n taak bekwaam? Ik denk dat de 
Heer zoekt naar zulke rentmeesters, die oog hebben 
voor de behoeften van Zijn dienstknechten. Want Hij 
zegt het vragenderwijs: ‘Wie is dan de trouwe, de wijze 
rentmeester (…)?’ De Heer zoekt ook nu nog naar 
rentmeesters, die - terwijl zij wachten op hun Heer - 
putten uit de rijke ‘voedselvoorraad’ van het Woord van 
God en anderen daarvan meedelen. Zij mogen uit hun 
schat nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengen met 
het oog op het welzijn en de geestelijke groei van de 
overige huisknechten. Zij hebben een opvoedende taak 
van de Heer ontvangen, doordat zij anderen tot 
geestelijke volwassenheid brengen en hun spijze te 
rechter tijd geven: niet alleen de melk van het Woord, 
maar ook het vaste voedsel dat geschikt is voor 
volwassen christenen (zie o.a. 1 Kor. 3:1-2; Ef. 4:13; 
Hebr. 5:13-14; 1 Petr. 2:2; 1 Joh. 2:13).  

‘Wie is dan de trouwe, de wijze rentmeester (…)?’ Laten 
wij deze woorden tot ons laten doordringen en onszelf 
afvragen, of wij een wijs en verstandig beleid voeren met 
betrekking tot dat wat de Heer ons heeft toevertrouwd. 
Denken wij werkelijk aan het welzijn van onze 
medegelovigen en hebben wij hun ‘volmaking’, hun groei 
tot geestelijke volwassenheid op het oog? Dan prijst de 
Heer ons gelukkig en kunnen wij met blijdschap het 
moment van Zijn terugkeer tegemoet zien: ‘Gelukkig die 
slaaf!’ (Luc. 12:43-44). 
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De boom van het leven 

Wat betekent het dat in het midden van de straat 
en aan beide zijden van de rivier de boom van 
het leven staat (Openb. 22:2)? De beschrijving 
hiervan is niet eenduidig. Hoe kan een boom te 
midden van een straat en tegelijkertijd aan beide 
zijden van een rivier staan? Het is mogelijk dat de 
rivier midden door de straat loopt en aan beide 
zijden van de rivier de boom van het leven staat. 
In Ezechiël 47 bevinden zich ook bomen aan 
beide zijden van de beek die uit het heiligdom 
komt. Doorslaggevend is echter nog meer de 
geestelijke betekenis van de boom: zowel hier 
alsook in Genesis 2 is de boom een beeld van de 
Heer Jezus, met Wie de bewoners van de stad 
zich voeden. De vruchten dienen ter versterking 
van het leven dat de bewoners in de Zoon van 
God bezitten. De boom van de kennis van goed 
en kwaad zal er echter niet meer zijn; zodoende 
zal er nooit meer de mogelijkheid zijn dat kwaad 
de stad binnendringt, zoals dat bij de eerste 
schepping wel het geval was. 

Gedurende alle maanden van het jaar geeft de 
boom zijn vrucht: de zegeningen zijn elke maand 
weer nieuw. Zoals de bladeren van de bomen in 
Ezechiël 47:12 tot genezing van de volken 
dienen, zo lezen wij dat hier ook over de bladeren 
van de boom van het leven in het Nieuwe 
Jeruzalem. Hier zien wij opnieuw dat er een 
nauwe relatie is tussen het hemelse en het 
aardse Jeruzalem. Wat betekent nu die genezing 
van de naties? Is dat het genezen van mogelijke 
ziekten, of heeft de genezing betrekking op de 
verhouding van de volken tot elkaar? Misschien is 
het allebei waar. Laten wij bij alles bedenken dat 
wij hier in niet eenvoudige symbolische taal 
slechts belangrijke typeringen van de 
toekomstige dingen leren kennen. 

Geen vloek en geen nacht 

Er zal geen enkele vloek meer zijn in de stad 
(Openb. 22:3), want de vloek is een gevolg van 
de zonde, een oordeel van God over de zonde. 
Op de aarde is er nog zonde, echter in de 
hemelse stad niet meer. Hoe vaak heeft God niet 
in de geschiedenis van de mensheid een vloek 
uitgesproken, beginnend met de vloek die het 
gevolg was van de zondeval van het eerste 
mensenpaar. In de stad is er noch zonde, noch 
een herinnering aan de gevolgen van de zonde. 

Nog eenmaal staat er dat de troon van God en 
het Lam in de stad zal zijn. Alle regeringsmacht in 
het Vrederijk vindt haar oorsprong in God en het 
Lam. De troon is de troon van God en van het 
Lam. God en het Lam worden als één gezien. 
Natuurlijk is het Lam de naam van de Heer Jezus 
als Mens, en wel als Degene die is gestorven en 
Zijn bloed heeft gegeven. Zoals God in Hem de 
verlossing heeft bewerkt, zo zal God door Hem 
de regering in het Vrederijk, ja, in alle eeuwigheid 
uitoefenen. “En Zijn slaven zullen Hem dienen.” 
Zijn dat de slaven van het Lam of de slaven van 
God? Er is geen onderscheid. De slaven van het 
Lam zijn tegelijkertijd de slaven van God. Wie de 
Heer Jezus dient, dient tegelijkertijd God. Hier 
staat dat Zijn slaven Hem zullen dienen. Het 
woord 'dienen' betekent hier: eredienst 
uitoefenen. Dat is geen slavendienst, maar een 
dienst die de bewoners van de stad met vreugde 
zullen verrichten. Zij zien namelijk Zijn 
aangezicht, dat betekent dat zij staan in de 
onbeperkte gunst van God (vgl. Est. 1:14; 1 Kon. 
10:24; Matt. 18:10). Is er iets groters dan in de 
gunst van God te staan, een God wiens liefde, 
goedheid en barmhartigheid door geen schepsel 
beschreven kan worden? Zijn naam zal op hun 
voorhoofden zijn (Openb. 22:4). Deze mensen 
behoren aan God en het Lam. 

Nog eens wordt benadrukt dat er geen nacht 
meer zal zijn. Er is geen behoefte aan fysiek licht. 
Het Nieuwe Jeruzalem behoort tot een hogere 
orde, want de Heer, God, zal over haar lichten. 
De tegenwoordigheid van God Zelf verlicht de 
stad. God kan nu in onmiddellijke relatie staan tot 
de mensen die Hij daartoe heeft uitgekozen. Hij 
kan gemeenschap met hen hebben, en wel zo 
volkomen als in het verleden nooit mogelijk was. 
Afsluitend horen wij dat de heerschappij van Zijn 
slaven niet tot de duizend jaar is beperkt, maar in 
eeuwigheid niet eindigt (Openb. 22:5). 

1000 JAAR VREDE 

De beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem (slot) 
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ENGELEN 

I. WAT ZIJN ENGELEN? 

1. Engelen waren er al toen God de wereld 
schiep (Job 38:4-7). 

2. Ook de duivel is een engel (Matth. 25:41). In 
Ezechiël 28:13 tot 15 blijkt dat de duivel 
geschapen is; dus moet dit ook voor de 
engelen gelden. Zie ook Kolosse 1:18. 
Conclusie engelen zijn schepselen. 

3. Engelen zijn geesten (Hebr. 1:7). 

4. Engelen kunnen niet sterven (Hebr. 2:7; 
Luk. 20:36). 

5. Engelen huwen niet (Luk. 20:36; Matth. 
22:30). 

6. Engelen zijn in de scheppingsorde boven 
de mens geplaatst (Ps. 8:5 SV; Hebr. 2:7);  
gelovigen staan in de toekomst echter boven 
de engelen (1 Kor. 6:3; Hebr. 2:5). 

7. Engelen zijn onzichtbaar (Kol. 1:16); God 
kan mensen de ogen openen zodat zij voor 
mensen zichtbaar zijn (Num. 22:31). 

8. Engelen zijn krachtige helden (Ps. 103:20); 
zij zijn in sterkte en macht groter dan mensen 
(2 Petr. 2:11). 

 

II. WAT VOOR SOORTEN ENGELEN ZIJN ER? 

1.  We zagen al dat er sprake is van de duivel en 
zijn engelen (Matth. 25:41); deze laatste groep 
engelen wordt ook aangeduid als demonen of 
boze geesten. Men neemt aan dat zij samen 
met de duivel tegen God zijn opgestaan 
vóórdat de mens geschapen was (Ezech. 
28:13-15). Dat niet alle engelen gevallen zijn, 
is niet hun eigen verdienste, maar een gevolg 
van Gods uitverkiezing (1 Tim. 5:21). Een deel 
van deze gevallen engelen heeft zich met 
mensen vermengd (Gen. 6:2; 2 Petr. 2:4;    
Jud. :6). 

2.  Binnen de groep ‘goede engelen’ zijn op 
diverse manieren indelingen mogelijk: 

zo onderscheidt de Schrift een aartsengel    
(= overste of top-engel) Michaël (Jud. :9), die 
een speciale taak ten opzichte van het volk 
Israël lijkt te vervullen (Dan. 10:13, 21). In de 
toekomst zal hij, samen met zijn engelen  in 
een oorlog de duivel met zijn engelen uit de 
hemel(se gewesten) verdrijven (Openb. 12:   

7-9). Verder is er van de stem van een 
aartsengel sprake bij de opname van de 
gemeente (1 Thess. 4:16). Het is niet duidelijk 
of er meer aartsengelen zijn dan Michaël. 

3.  Binnen de rest van de engelenwereld is een 
hoge organisatiegraad te bespeuren, een 
hiërarchie (rangorde), waarvan niet duidelijk is 
of die alleen op de demonen slaat; hierbij 
kunnen we denken aan de tronen, 
heerschappijen, overheden en machten 
(Kol. 1:18; vgl. Ef. 6:12; 1:21; 1 Petr. 3:22). 

4.  Daarnaast komen we nog tegen de serafs 
(Jes. 6:2v.) en de cherubs (Gen. 3:24;  
Ezech. 10:15, 20; 1:5v.; vgl. Openb. 4:6-9). 

 

III. WAT DOEN ENGELEN? 

1. Als schepselen bestaan zij tot verheerlijking 
van hun Schepper (Kol. 1:16). 

2. Engel (Gr. angelos; Hebr. malac) betekent 
boodschapper; zij handelen dus altijd in 
opdracht van hun Zender: 

a. zij waren betrokken bij de wetgeving 
(Hand. 7:53; Gal. 3:19), bij de aankondiging 
en de verkondiging van de geboorte van 
de Heer Jezus (Luk. 1:26; 2:8-15); 

b. zij dienden de Heer tijdens zijn leven op 
aarde (Matth. 4:11); 

c. zij hadden een taak i.v.m. de opstanding 
van de Heer Jezus (Mark. 16:1-8); 

d. zij aanbidden de Heer Jezus (Hebr. 1:6; 
Openb. 5); 

e. zij dienen de gelovigen (Hebr. 1:14; Hand. 
5:19; 12:7, 11; 27:23). 
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Gerard Kramer 



Ger de Koning DAVID DEELT DE BUIT;  
DE DOOD VAN SAUL 

 
1 Samuël 30:21 - 31:13 
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In plaats van triomfantelijk de buit te tonen aan 
de mannen die niet hebben kunnen 
meevechten, vraagt David eerst aan hen hoe het 
ermee gaat. Dat is het kenmerk van een herder. 
Als de buit moet worden verdeeld, ontstaat er 
ruzie onder de volgelingen van David. Er zijn er 
die menen méér rechten te hebben dan 
anderen. Herkenbaar? Ja. David lost dit prachtig 
op. Hij brengt alles terug op de grondslag van de 
genade. De overwinning is hun immers door de 
Here geschonken? Wie durft er dan te zeggen 
dat hij méér rechten heeft dan een ander? 

De buit wordt door allen die op welke wijze ook 
bij de strijd betrokken zijn geweest, gelijkelijk 
verdeeld. De achterblijvers hadden toch op de 
spullen gepast? Was dat geen belangrijk werk? 
Waren de strijders vergeten hoe ze even tevoren 
Ziklag en alles wat ze bezaten, waren 
kwijtgeraakt? Zo zal de Heer alles weten te 
belonen wat voor Hem is gedaan. Ik ben 
geneigd alleen maar te kijken naar de dingen die 
in het oog lopen, waar de mensen over praten. 
De Heer ziet ook de zieke, die er zelf niet op uit 
kan maar veel tijd besteedt aan gebed voor het 
werk van de Heer. Hij ziet de moeder die druk is 
met de zorg voor haar kinderen. Zou dat minder 
belangrijk zijn dan de man die voor volle zalen 
het Woord van God mag prediken, of de vrouw 
die tijd heeft om kinderwerk te doen en grote 
groepen kinderen met het evangelie bereikt? 

Als David terug is in Ziklag, stuurt hij ook een 
deel van de buit aan al die plaatsen waar hij op 
zijn omzwervingen is geweest. Ook dat is iets 
wat de Heer Jezus doet. Hij beloont nu al ieder 
die Hem in zijn of haar leven binnenlaat. Hij is nu 
nog de Verworpene. Maar Hij waardeert het als 
er mensen zijn die Hem helpen; dat betekent: 
die zijn werk en allen die voor Hem werken 
ondersteunen (Matt. 10:40-42). 

Na deze dingen worden we weer verplaatst naar 
de gebeurtenissen rondom Saul. De Filistijnen 
zijn oppermachtig. Saul krijgt het, na zijn 
innerlijke benauwdheid, ook uiterlijk benauwd. 
Zijn zonen, waaronder Jonathan, sneuvelen. 
Saul ziet dat zijn einde nadert. Nog is er geen 
roep tot God. Het enige wat hij nog wil, is 
voorkómen dat hij levend in handen van de 
Filistijnen valt. Hij noemt hen 'onbesnedenen'. 
Maar ook al was Saul wel besneden en daarmee 
uiterlijk een lid van het volk van God, hij was 
ónbesneden van hart (vgl. Rom. 2:28,29). De 
besnijdenis is een beeld van het oordeel over 
het zondige vlees, de erkenning dat God dat 
heeft moeten oordelen in de dood van Christus 
(Kol. 2:11). Saul houdt de uiterlijke scheiding 
tussen hem als Israëliet en de Filistijnen vol, 
zonder te beseffen dat hij innerlijk precies is 
zoals zij. Hij vraagt zijn wapendrager hem te 
doden, maar die schrikt daarvoor terug. Dan 
pleegt Saul zelfmoord. Naar het woord van 
Samuël sterven zo Saul en zijn zonen op één 
dag. Saul heeft zijn opdracht, het land van de 
Filistijnen te bevrijden, niet vervuld. Integendeel, 
toen hij gestorven was, kwamen de Filistijnen en 
nestelden zich in de steden die door de 
Israëlieten verlaten waren. En waarvoor Saul 
bang was geweest, nl. dat de spot met hem 
werd gedreven, gebeurde toch. 

Maar er waren nog mensen in Israël voor wie 
deze vernedering te ver ging. Zij offerden hun 
nachtrust ervoor op om het lijk van Saul op te 
halen en het te begraven. Daarna vastten zij 
zeven dagen lang. Zij begrepen iets van de 
smaad die op Israël was gelegd. 

Lees nu nog een keer 1 Samuël 30:21–31:13. 

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

Heer, wat een contrast tussen David en Saul. 
David, die op de vlucht is en wacht op uw tijd; 
Saul, die aan de macht is, maar voor U op de 
vlucht is en omkomt. Leer mij op uw tijd te 
wachten en de weg gaan naar uw woord, niet in 
eigenbelang, maar ziende op U (Hebr. 12:1,2). 

'Het deel van wie bij het pakgoed blijft, zal hetzelfde  
zijn als van wie ten strijde trekt' (1 Sam. 30:24). 



“Rechtstreeks” Jaargang 4, Nr. 2 Februari 2007 

7 

Daar stonden we dan voor een garagebox, links 
stond de kraam met gerookte paling en rechts de 
stand met glühwein. Een mooie gelegenheid om 
het evangelie uit te dragen, zo dacht ik, toen we 
daar om ongeveer vier uur ‘s middags 
aankwamen.  

Er was nog niet veel publiek, maar 
na het opbouwen – het was koud – 
konden we om vijf uur eindelijk 
beginnen. Heel langzaam kwamen 
er meer mensen en werd het wat 
drukker in de straat voor de 
garagebox. Niet lang daarna kwam 
er een blonde dame aanlopen en 
blijkbaar viel de muziek in de 
smaak, want ze bleef een hele tijd 
luisteren. Ik schonk er weinig 
aandacht aan en speelde verder.  

Muziek met een boodschap 
brengen: dat was ons doel die 
avond. Gedurende de avond wisselde ik af met 
tripple-D. Als zij speelden ging ik even een stukje 
lopen, want van het zitten werd je natuurlijk niet 
warm. De vraag was eigenlijk of het spelen wel zin 
had. De mensen schoven eerst aan bij de tafel 
waar ze glühwein konden krijgen, en ze dronken 
dat dan voor ‘onze’ garagebox op. Ze hadden 
vooral een hoop lol en als de glühwein op was, 
liepen ze verder.  

Uiteraard zat er een evangelieboodschap in de 
muziek, maar kwam die wel over? Af en toe waren 
er een paar kinderen die de muziek leuk vonden; 
jammer voor hen was de meeste muziek in het 
Engels. Gelukkig was er een mevrouw die het 
even voor haar zoontje vertaalde, zo kreeg hij de 
boodschap in ieder geval mee. 

Wat later op de avond – toen tripple-D weer 
speelde – leunde ik even tegen de muur aan de 
overkant van de straat. Het was koud en ik wilde 
me even ontspannen, straks moest ik weer.  

Aan de overkant van de straat stond ook de 
blonde dame te luisteren. Even was ze uit beeld 
geweest, maar nu was ze terug;  dus sprak ik haar 
aan. Ik had geen idee hoe ze in elkaar stak, 
daarom begon ik gewoon maar te praten. Het 
bleek dat ze een hele moeilijke tijd achter de rug 
had. Ze wilde echt de weg met de Heer gaan, 
maar liep op tegen alle problemen in haar leven. 
Het was maar een kort gesprek, maar het was 
heel positief. Ze vertelde hoe ze aangesproken 
was door de muziek en door de boodschap. Ze 
had van tevoren gebeden, vertelde ze me, om iets 
dat haar zou sterken, en ze zag dit als een 
verhoring. Toen ik mijn liedjes speelde en ik haar 
zag staan, had ik geen idee wie ze was. 
Misschien iemand die het leuk vond of zo. 

Behalve die mevrouw zijn er die 
avond een paar duizend mensen 
langs gelopen, en ik vraag me af 
hoeveel van dit soort mensen er bij 
waren. Wat zat er achter het 
masker van die meneer of die 
mevrouw, die gewoon doorliep en 
alleen dat ene woord meekreeg?  

Maar na dit gesprekje was ik er 
toch uit. Ik wist waarvoor ik het 
deed en ik voelde me bemoedigd. 
Koude voeten storen niet, het gaat 
om de boodschap. De Heer regelt 
wel dat die bij de juiste mensen 
‘landt’. Hij is Degene die het woord 
uitzendt en het wil gebruiken. 

Daarom zeg ik ter bemoediging: Laten we vol 
vertrouwen het werk doen dat de Heer van ons 
vraagt. Of het nu een liedje zingen is, of een 
traktaat uitdelen, Hij regelt de rest! 

 

“Gaat dan heen in de hele wereld en predikt het 
evangelie aan de hele schepping” (Mark. 16:16). 

VAN DE WERKVLOER 
 

Zingen en getuigen in Kampen 

Mart-Jan van der Maas 
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De valse en de ware profeet 

Toen trad Sidkiahu, de zoon van Kenaäna, toe, 
sloeg Micha op de kaak en zei: ‘Langs welke weg 
zou de Geest des HEREN van mij geweken zijn 
om tot u te spreken?’ (vs. 23). Sidkiahu, die zich 
als spreekbuis van de profeten naar voren had 
geschoven, voelde zich in zijn eer en waardigheid 
als profeet des HEREN aangetast. Had deze 
Micha de euvele moed om te beweren dat de 
Geest van hem was geweken en een leugengeest 
van hem bezit had genomen? Hoe durfde Micha 
zich aan te matigen dat de Geest des HEREN 
alleen door hem sprak! We weten niet zoveel van 
deze Sidkiahu. Zijn naam – mijn gerechtigheid is 
Jahweh – duidt er in ieder geval op dat zijn vader 
Kenaäna, een godvrezend man moet zijn 
geweest. Hij zocht zijn gerechtigheid niet in 
zichzelf of in de wet, maar in Jahweh. Hij bracht 
dit tot uitdrukking in de naam die hij aan zijn zoon 
gegeven had. Helaas leert de Schrift dat vele 
zonen (of dochters) hun naam niet waar maken. 
Het is best mogelijk dat het lange tijd goed is 
gegaan in het leven van Sidkiahu. Misschien was 
het wel zo, dat de Geest des HEREN eens door 
hem had gesproken. Wie zal het zeggen? Dat 
was nu dan verleden tijd. Alléén al het feit dat hij 
zich in het gezelschap van Achab bevond, en iets 
goeds over deze afvallige en goddeloze koning 
profeteerde, toonde aan dat hij voor God 
onbruikbaar was geworden (vgl. 2 Tim. 2:20-21). 
Nee, achter de schermen zien we door welke 
geest hij gedreven werd. Heel zijn indrukwekkend 
optreden, en al zijn vrome woorden werden hem 
door een leugengeest ingegeven. Sidkiahu zou 
aan den lijve ervaren wie nu echt door de Geest 
des HEREN gesproken had. Dát zou hij zien op 
die dag, waarop hij van kamer tot kamer zou gaan 
om zich te verbergen (vs. 24). 

Voor Achab was de maat vol. Toen zei de koning 
van Israël: ‘Neemt Micha, brengt hem weer weg 
naar Amon, de overste der stad, en naar prins 
Joas, en zegt: zo spreekt de koning: zet deze in 
de gevangenis en geeft hem brood en water der 

verdrukking, totdat ik behouden terugkom’  (vs. 
25-26). Profeten zijn meestal niet geliefd onder 
het volk van God. Verdrukking is eerder regel dan 
uitzondering (vgl. Matth. 5:11-12; 13:57; 23:29-
31,37). Micha liet zich echter de mond niet 
snoeren. Nog éénmaal liet hij zijn stem horen: 
‘Indien gij inderdaad behouden terugkomt, heeft 
de HERE door mij niet gesproken. Voorts zeide 
hij: Hoort gij volken altemaal!’ (vs. 27). Na deze 
duidelijke boodschap werd Micha afgevoerd. De 
luis werd uit de pels verwijderd! 

Samen in de strijd 

‘Daarna trok de koning van Israël op, met Josafat, 
de koning van Juda, tegen Ramot in Gilead’ (vs.  
28). Van Achab was het overduidelijk dat hij geen 
oor had voor de boodschap van Micha. Als het 
aan hem had gelegen was Micha helemaal niet op 
het toneel verschenen. Van Josafat kunnen we dit 
niet zeggen. Thuis, in Jeruzalem, luisterde hij wèl 
naar de profeten des HEREN (vgl. 2 Kron. 19:    
1-3), maar hier bevond hij zich op vreemde 
bodem. Hier ging men anders om met de ware 
profeten des HEREN. Dus zweeg Josafat en trok 
hij met de koning van Israël op. De volgorde is: de 
koning van Israël voorop. Achab had de leiding, 
Josafat volgde zwijgzaam!  

Vóórdat zij echter het slagveld zouden betreden, 
zei de koning van Israël tot Josafat: ’Ik zal 
vermomd in de strijd gaan; houd gij echter uw 
statiegewaad aan’ (vs. 29a). Met menselijk vernuft 
probeerde Achab te ontkomen aan het zwaard 
van de HERE dat boven zijn hoofd hing. Hij 
vermomde zichzelf. Hij kende de spelregels van 
de wereld en wist hoe het spel gespeeld moest 
worden (vs. 30). ‘Zeg, beste Josafat, ik stel voor 
dat jij in mijn plaats als schietschijf fungeert. Jij 
mag mijn bliksemafleider zijn!’ Zo staat het er niet, 
maar het komt er wel op neer. Onbegrijpelijk dat 
Josafat zich als een gewillig schaap naar de 
slachtbank liet leiden. Hoe onnozel kunnen 
gelovigen soms zijn! Op het terrein van Achab 
komt goedgelovigheid je duur te staan. Zóver kan 
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HET VERBOND VAN JOSAFAT MET ACHAB 

Peter Cuijpers 

2 Kronieken 18 – 19 
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het komen als ware kinderen van God 
verbintenissen aangaan die door God worden 
afgekeurd. Totaal verblind. Geen onder-
scheidingsvermogen. Geen enkele weerbaarheid 
en geestelijke kracht. Josafat was een slappe 
figuur geworden die zich voor het karretje van 
Achab liet spannen. Eenmaal op het slagveld 
aangekomen, gebeurde wat Achab voorzien had: 
‘Zodra de wagenoversten Josafat zagen, riepen 
zij: Dat is de koning van Israël; en zij omsingelden 
hem om hem aan te vallen’ (vs. 31b). Het 
statiegewaad had zijn uitwerking niet gemist! 

Toeval of beschikking? 

‘Maar Josafat riep luid en de HERE hielp hem, 
God lokte hen van hem weg’ (vs. 31b). Josafat 
stond er helemaal alleen voor. De koning van 
Israël had hem niet alleen in zijn statiegewaad, 
maar ook in zijn hemd laten staan. Niets of 
niemand die hem uit zijn benarde positie had 
kunnen redden. Josafat riep luid. Hij klampte zich 
in zijn nood vast aan de HERE, en de HERE hielp 
hem. ´God is ons een toevlucht en sterkte, ten 
zeerste bevonden een hulp in benauwdheden´ 
(Ps. 46:4). De HERE was Josafat genadig. Hij 
was niet vergeten dat hij de gewijde palen uit het 
land had weggedaan en zijn hart er eens op gezet 
had om God te zoeken. Zolang er iets goeds bij 
ons gevonden wordt (2 Kron. 19:3), zal de HERE 
ons niet laten vallen. Hij is een genadig en 
barmhartig God, lankmoedig, groot van 
goedertierenheid en berouw hebbend over het 
kwaad (Jona 4:2). ‘Zodra de wagenoversten 
zagen, dat hij de koning van Israël niet was, 
keerden zij zich van hem af. Een man echter 
spande de boog zonder bepaald doel en trof de 
koning van Israël tussen de verbindingsstukken 
en het pantser’ (vs. 32-33a). Een toevalstreffer? 
Was Josafat de geluksvogel en Achab de 
pechvogel? Nee, van meet af aan stond vast dat 
Achab zou sneuvelen. Hier is geen sprake van 
toeval, geluk of pech. Termen als geluk of pech 
horen thuis in het woordenboek van de mensen 
van de wereld. Hun verduisterd verstand heeft 
geen weet van een God die alle dingen bestuurt 
en beschikt. 

Geen heldendood voor Achab 

Zwaar gewond trachtte Achab zich uit het 
strijdgewoel terug te trekken (vs. 33b). Lang hield 
hij zich in zijn wagen staande tegenover de 
Arameeërs; tot aan de avond. Doch hij stierf tegen 
zonsondergang (vs. 34). Op het witte doek zou de 
regisseur Achab waarschijnlijk een heldendood 
laten sterven. We zien het al voor ons: de held 
staande in zijn strijdwagen, steunend op zijn 
wagenmenner en stervend in het harnas. De 
zonsondergang op de achtergrond maakt het 
plaatje compleet!  

Achab was echter geen held. Hij was een lafaard, 
die vermomd in de strijd was gegaan en daarna 
op een gemene en listige manier had geprobeerd 
aan de dood te ontkomen. Maar God had het 
oordeel aan hem voltrokken. De zon was letterlijk 
en figuurlijk over zijn leven ondergegaan. Wat 
hem restte, was de eeuwige duisternis. Toen men 
zijn wagen bij de vijver van Samaria afspoelde, 
lekten de honden zijn bloed, terwijl de hoeren zich 
wiesen, naar het woord des HEREN, dat Hij 
gesproken had (1 Kon. 21:19; 22:38). Voor Achab 
was geen heldendood weggelegd! 

Hulp en vriendschap zijn ‘grens’gebonden 

Met de schrik in de benen was Josafat behouden 
naar zijn paleis in Jeruzalem teruggekeerd          
(2 Kron. 19:1). Overigens, Ramot in Gilead was 
nog steeds in handen van de koning van Aram. 
Heel het hachelijke avontuur van Josafat was op 
niets uitgelopen! Nog voordat hij op zijn 
koninklijke troon van de schrik kon bijkomen ging 
de ziener Jehu, de zoon van Chanani, hem 
tegemoet. De HERE liet er geen gras over 
groeien. Het uitstapje van Josafat werd bijzonder 
ernstig door de HERE beoordeeld. Jehu zei tot 
koning Josafat: ‘Moogt gij de goddeloze helpen en 
bevriend zijn met hen die de HERE haten?’ (vs. 
2a). Met deze retorische vraag hebben we de 
moraal te pakken van deze gebeurtenis. Hierop 
was maar één antwoord mogelijk: Nee! Onkruid 
en tarwe hebben niets met elkaar gemeen. Het 
een wordt verbrand, het ander wordt in de schuur 
gebracht (Matth. 13:30).  

Hoe gemakkelijk overschrijden we de grens die 
God getrokken heeft. Het terrein waarop 
gelovigen zich dienen te begeven is duidelijk door 
God afgebakend: ‘Gaat niet met ongelovigen 
onder een ongelijk juk. Want welk 
deelgenootschap hebben gerechtigheid en 
wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht 
met duisternis? En welke overeenstemming heeft 
Christus met Belial? En welk deel heeft een 
gelovige met een ongelovige? En welke 
overeenkomst heeft Gods tempel met 
afgoden?’ (2 Kor. 6:14-16). Hier hebben wij vijf 
retorische vragen, die stuk voor stuk 
waarschuwen geen enkele verbintenis aan te 
gaan met hen die de HERE haten. Als we net 
zoals Josafat willens en wetens de grenzen van 

(Vervolg op pagina 10) 

W
A

A
K

Z
A

A
M

H
E

ID
 



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. 3:18). 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 op: 
http://rechtstreeks.uitgeverijdaniel.nl/ 

Maandelijks ontvangt u dan dit blad in PDF 
formaat. Dit is met het programma 
AcrobatReader® (een gratis programma van 
Adobe) te lezen.  

Reeds gepubliceerde nummers van ‘Rechtstreeks’ 
zijn te downloaden op de site  
http://rechtstreeks.uitgeverijdaniel.nl/ 

Medewerkers en redactie: 

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 noodzakelijkerwijs 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 

“Rechtstreeks” Jaargang 4, Nr. 2 Februari 2007 
N

IE
T
 T

E
 H

A
R

D
 O

O
R

D
E

L
E

N
 

10 

Colofon dit afgebakende terrein overschrijden, zal God ons 
vroeg of laat ter verantwoording roepen. Dat we hier 
niet lichtzinnig over moeten denken, blijkt nog eens 
uit de woorden: ‘Hierop rust de toorn op u van de 
zijde des HEREN’ (2 Kron. 19:2b).  

Vallen en opstaan 

Gelukkig eindigt deze droevige gebeurtenis uit het 
leven van Josafat niet met toorn. De HERE had hem 
niet laten vallen. Josafat had zich op glad ijs 
begeven en was flink onderuit gegaan. Maar ´de 
HERE schraagt allen die vallen, Hij richt alle 
gebogenen op´ (Ps. 145:14). Nadat Josafat zich 
onder het Woord van de HERE had gebogen, richtte 
de HERE hem weer op. Hij stond weer met beide 
benen op de grond. ‘Josafat verbleef te Jeruzalem. 
Opnieuw trok hij uit onder het volk, van Berseba af 
tot aan het gebergte van Efraïm, en deed het 
wederkeren tot de HERE, de God zijner 
vaderen’   (2 Kron. 19:4). Hij ‘verbleef’ te Jeruzalem. 
Geen gevaarlijke uitstapjes meer. Nee, hij trok uit 
onder het volk.  

Mannen als Josafat kunnen veel voor het volk van 
God betekenen. Ze hebben een voorbeeldfunctie en 
kunnen het volk motiveren zich opnieuw aan de 
HERE toe te wijden. Als goede leiders zorgen zij dat 
de juiste mensen op de juiste plaats worden (in)
gezet (2 Kron. 19:5-11). Gelukkig had Josafat zich 
door de ziener Jehu laten gezeggen. Toch ging hij 
later opnieuw onderuit: ‘Josafat, de koning van Juda, 
verbond zich met Achazja, de koning van Israël. 
Deze handelde goddeloos…’ (2 Kron. 20:35).  

We kennen het spreekwoord: ‘Een ezel stoot zich in 
het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen’. 
Laten we maar niet al te hard over Josafat oordelen. 
Wie van ons durft te beweren dat hij zich nog nooit 
tweemaal aan dezelfde steen heeft gestoten? 
Daarom, laat hij die meent te staan, uitkijken dat hij 
niet valt (1 Kor. 10:12). Waakzaamheid blijft 
geboden! 
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‘En zie, een engel van de Heer kwam bij hem staan 
en een licht scheen in de cel; en door de zijde van 
Petrus aan te stoten wekte hij hem en zei: Sta vlug 
op. En zijn ketenen vielen van zijn handen’ (Hand. 
12:7). 

Alleen Christus schenkt ware vrijheid. Hij verandert 
ons van slaven van de zonde in zonen van God. 
Hierover spreekt de Heer Jezus tegenover de Joden 
die uiterlijk beleden in Hem te geloven: 'Als dan de 
Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn' (Joh. 
8:36). Alleen Hij kan mensen bevrijden van de 
slavernij van de zonde en hen redden uit de banden 
van de dood. Hij maakt slavenboeien los en Hij roept 
dode zondaars tot nieuw leven. Daartoe kwam Hij op 
aarde en is Hij ook gezalfd met Gods Geest: 'De 
Geest van de Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft 
gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen; 
Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating 
te prediken en aan blinden het gezicht, om 
verbrokenen heen te zenden in vrijlating, om te 
prediken het aangename jaar van de Heer’ (Jes. 
61:1-2; Luc. 4:18-19). Ieder die gehoor geeft aan de 
stem van de Zoon van God, wordt door Hem bevrijd 
van de banden van de zonde, de geestelijke 
duisternis en de dood. Zo iemand wordt 
heengezonden in ware vrijheid. In deze vrijheid mag 
de christen staan en wandelen, zich vrij bewegen, 
ingaan en uitgaan en weide vinden (vgl. Joh. l0:9-10; 
Hand. 15:10; Gal. 5:1vv.). Het is de vrijheid van het 
zoonschap. De gelovige mag zich nu bewegen voor 
Gods aangezicht. Iedere verloste is door Christus in 
de tegenwoordigheid van God de Vader gebracht. 
Daar is voor eeuwig zijn plaats als een ‘zoon’ van 
God, want 'de slaaf blijft niet tot in eeuwigheid in het 
huis [van God], de zoon blijft er tot in 
eeuwigheid' (Joh. 8:35).  

Dat is de vrijheid van de kinderen van God. Wij 
hebben niet ontvangen 'een geest van slavernij om 
opnieuw te vrezen, maar een geest van zoonschap, 
waardoor wij roepen: Abba, Vader!' De Geest brengt 
ons tot aanbidding van de Vader, en leidt ons om te 
wandelen in het licht (Rom. 8:12vv.; Gal. 4:1vv.). Wij 
zijn dus tot vrijheid geroepen en wij moeten die 
vrijheid goed gebruiken. Wij mogen ze niet 
misbruiken als een aanleiding voor het vlees (Gal. 
5:13vv.). Wij dienen God in nieuwheid van leven 
(Rom. 6:1vv.). Wij waren slaven van de zonde, maar 
nu zijn wij van de zonde vrijgemaakt en slaven van 
God geworden. Dat impliceert ware vrijheid voor een 
kind van God, want de ‘vrijheid’ van het zondige 
vlees is slechts een schijnvrijheid. 

De bevrijding van Petrus 

Een bijbelse geschiedenis, waarvan wij een 
toepassing kunnen maken om de christelijke vrijheid 

en de bevrijding van gebondenheid te illustreren, is 
de bevrijding van Petrus, die beschreven wordt in 
Handelingen 12. Petrus was geheel buiten zijn 
schuld gebonden. Vijanden hadden het op zijn leven 
gemunt en hem geboeid in de gevangenis laten 
zetten.  

Het is de moeite waard te zien hoe de bevrijding 
plaats vond. Een gezant van de Heer kwam náást 
Petrus staan en een licht scheen in de cel. In zijn 
geval was dat een engel, maar hebben wij ook niet 
de taak náást gebonden medegelovigen te gaan 
staan, hen op te zoeken om hen te helpen? Zo kan 
het licht van God, het licht van Gods Woord schijnen 
in de duisternis van hun bestaan. Wij hebben net als 
die engel een boodschap van God voor zulke 
mensen, een roepstem die hen uit de slaap wekt: 
'Sta vlug op'. Vergelijk Efeziërs 5:14: ‘Ontwaak, u die 
slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u 
lichten’. Door Gods macht kwam de bevrijding tot 
stand: 'En zijn ketenen vielen van zijn handen'. 
Kleding en schoeisel van Petrus werden daarna in 
orde gebracht. Op dezelfde wijze zal er in het leven 
van gebonden gelovigen het een en ander in orde 
moeten worden gebracht, om te kunnen wandelen in 
nieuwheid van leven. Petrus volgde Gods bode, die 
hem uit de kerker leidde, terwijl de poorten vanzelf 
opengingen (vgl. Ps. 107:15,16). Toen hij eenmaal 
op de goede weg was, kwam hij tot zichzelf, dankte 
God voor zijn bevrijding en wandelde als een vrij 
man verder. Vervolgens zocht hij de gemeenschap 
van de gelovigen en getuigde daar van Gods grote 
daden. Het gemeenschappelijk gebed van de 
gelovigen was verhoord en had aanleiding gegeven 
tot zijn bevrijding. Het ‘biduur’ werd een ‘dankuur’. 
Wij worden ertoe opgeroepen te denken aan de 
gevangenen (Hebr. 13:3). Laten wij ook bidden voor 
hen die door geestelijke machten gebonden zijn.  

Wij kunnen uit deze geschiedenis dus veel leren met 
betrekking tot het thema ‘vrijheid van gebondenheid’. 
Dit geldt voor de bekering, als iemand voor het eerst 
het licht van God ziet schijnen in de duisternis van 
zijn bestaan en hij wordt uitgeleid in de christelijke 
vrijheid. Maar het is ook van toepassing op een 
waarachtig kind van God, dat in de praktijk 
gebonden is door verkeerde invloeden, gewoonten 
en denkpatronen, zorgen of angsten. God wil deze 
banden losmaken en ons ‘in de ruimte’ stellen (Ps. 
4:2; 31:9; 118:5; 119:45). Wellicht wil Hij u en mij 
daarbij als gezanten van Hem gebruiken. Zijn wij 
engelen, ‘boden’ van God om anderen uit te leiden 
in de vrijheid van de kinderen van God? Zeker 
mogen zulke situaties aanleiding zijn tot indringend 
gemeenschappelijk gebed, opdat ten slotte Gods 
naam in de Gemeente wordt grootgemaakt! Moge 
God u zegenen bij het lezen van dit nummer. 
Namens de redactie, Hugo Bouter 
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Christus maakt werkelijk vrij 

In hoeverre kan een christen gebonden zijn door de 
macht van de boze? Onbeleden zonden, verkeerde 
gewoonten en denkpatronen kunnen iemand 'binden' 
aan het kwaad, zodat hij een slaaf van de zonde is. 
Maar hoever gaat de reikwijdte van boze machten als 
het gaat om ware gelovigen? Er is m.i. veel te zeggen 
voor het standpunt dat de inwoning van de Heilige 
Geest in de gelovige volledige bezetenheid door 
demonen uitsluit (1 Kor. 6:19; 2 Kor. 6:15). De Heilige 
Geest kan Zijn tempel, het lichaam van de gelovige, 
niet delen met boze geesten. Inderdaad kan een 
christen de Heilige Geest, waarmee hij verzegeld is, 
bedroeven (Ef. 4:30). De werking van de Geest kan 
worden uitgeblust (1 Tess. 5:19). Maar dit zegt nog 
niets over het ontvangen en de inwoning van ándere 
geesten. Alleen 2 Korintiërs 11:4 wijst in die richting, 
maar dit vers kan ironisch bedoeld zijn.  

Verleiding en beïnvloeding door de boze zijn echter 
zeer goed denkbaar. Tegenover de Galaten spreekt de 
apostel zelfs over ‘betovering’ (Gal. 3:1). De 
mogelijkheid van occulte belasting is een realiteit – 
hetzij door verkeerde praktijken en onbeleden zonden 
uit het verleden, hetzij door onwaakzaamheid of 
verkeerde omgang in het heden. Bevrijding van 
gebondenheid van zo’n medegelovige is dan nodig, m.i. 
niet door middel van handoplegging en/of 
uitbanningsspreuken, maar door persoonlijke belijdenis 
van zonde, de kracht van het gebed en de reinigende 
werking van het Woord van God.  

Een illustratie vormt de geschiedenis van de opwekking 
en de losmaking van Lazarus (Joh. 11). Dit voorbeeld 
willen wij hier toepassen op de bevrijding van 
gebondenheid. Alleen Christus schenkt ware vrijheid. 
Hij verandert ons van slaven van de zonde in zonen 
van God. Hierover spreekt de Heer Jezus tegenover de 
Joden die uiterlijk beleden in Hem te geloven: 'Als dan 
de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn' (Joh. 
8:36). Alleen Hij is machtig om mensen te bevrijden van 
de slavernij van de zonde en hen te redden uit de 
banden van de dood. Hij maakt de slavenboeien los en 
roept dode zondaars tot nieuw leven. Daartoe is Hij op 
aarde gekomen en is Hij ook gezalfd met Gods Geest: 
'De Geest van de Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft 
gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen; Hij 
heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te 
prediken en aan blinden het gezicht, om verbrokenen 
heen te zenden in vrijlating, om te prediken het aan-
gename jaar van de Heer’ (Jes. 61:1-2; Luc. 4:18-19). 

Als ik luister naar de stem van de Zoon van God, word 
ik door Hem levend gemaakt en bevrijd van banden. Ik 
word heengezonden in ware vrijheid, d.i. de vrijheid van 
de Geest van God, waarmee de gelovige gezalfd en 
verzegeld is. In deze vrijheid mag de christen staan en 
wandelen, zich vrij bewegen, ingaan en uitgaan en 
weide vinden (vgl. Joh. l0:9-10; Hand. 15:10; Gal. 
5:1vv.).  

Dit is de vrijheid van het zoonschap. De gelovige mag 
zich nu bewegen voor Gods aangezicht. Hij of zij is 
door Christus in de tegenwoordigheid van God de 
Vader gebracht. Daar is voor eeuwig onze plaats als 
‘zonen’ van God, want 'de slaaf blijft niet tot in 
eeuwigheid in het huis [van God], de zoon blijft er tot in 
eeuwigheid' (Joh. 8:35). Dat is ook nu al het voorrecht 
van de kinderen van God. Wij hebben niet ontvangen 
'een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar 
een geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, 
Vader!'  

De opwekking van Lazarus 

Lazarus was gestorven; banden van de dood hadden 
hem omvangen. Hij had al vier dagen in het graf 
gelegen. Maar de machtige roepstem van de Heiland 
wekte hem uit zijn diepe doodsslaap: ‘Lazarus, kom 
naar buiten!’ (Joh. 11:43). Die enkele woorden van de 
Heer Jezus, de Vorst van het leven, waren voldoende 
om hem nieuw leven te schenken en hem te doen 
opstaan uit de doden.  

Zo roept Christus nu nog steeds zondaars uit de 
geestelijke doodsslaap, uit het graf van misdaden en 
zonden. Wie luistert naar de stem van de Zoon van 
God, ontvangt het eeuwige leven. Zo iemand komt niet 
in het oordeel dat hij als zondaar had verdiend, want hij 
is uit de dood overgegaan in het leven (Joh. 5:24-25). Ik 
was dood, ik was blind, maar ik ben nu levend gemaakt 
met Christus (Ef. 2:1,5). Ik lag gekneld in de banden 
van de dood, maar ik mag nu wandelen voor Gods 
aangezicht in het land der levenden (Ps. 116:3,9).  

De christen staat op een geheel nieuwe grondslag voor 
God: hij bevindt zich op 'opstandingsbodem'. Hij mag 
zich verheugen in het leven in Gods licht. Nu komt het 
erop aan om ook werkelijk voor Gods aangezicht te 
wandelen en in de vrijheid van de Geest de weg te 
gaan tot eer van God. Dat houdt o.a. in het brengen van 
lofoffers aan Hem en het aanroepen van Zijn grote 
naam, zoals het vervolg van psalm 116 laat zien. Zal 
Lazarus God niet hebben geprezen voor zijn verlossing 

DE LOSMAKING VAN LAZARUS 

'Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn' (Joh. 8:36) 

Hugo Bouter 
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Vraag 

Om behouden te worden moeten wij een keus voor de 
Heer maken. Er zijn ook mensen die geen keus kunnen 
maken, bijvoorbeeld omdat zij een verstandelijke 
handicap hebben. Worden deze mensen behouden 
ondanks dat ze zondigen? 

Antwoord 

Er is verschil tussen zonde en zonden. Zonde is het 
kwade. Zonden zijn zondige daden. Ieder mens heeft 
een zondige natuur, dat wil zeggen dat in ons de zonde 
woont, al hebben we nog geen enkele daad verricht, 
zoals dat het geval is met een baby. Men spreekt wel 
over ‘erfzonde’ en bedoelt dan dat we de zondige natuur 
van Adam geërfd hebben. Ik vind het een rare 
uitdrukking, want met een erfenis na een sterfgeval heeft 
het niets te maken. Voor die zondige natuur is niemand 
verantwoordelijk. Niemand heeft om een zondige natuur 
gevraagd, niemand heeft iets gedaan waardoor zijn 
natuur zondig werd (behalve Adam en Eva), niemand 
heeft gevraagd geboren te worden, niemand kon dat ook 
voorkomen. Daarom wordt ook niemand om zijn zondige 
natuur veroordeeld.  

Het laatste oordeel voor de Grote Witte Troon wordt in 
Openbaring 20:11-15 beschreven. Daar staat tweemaal 
dat zij die daar geoordeeld worden, naar hun werken 
geoordeeld worden, naar hetgeen (over hun daden) in 
de boeken geschreven is (de verzen 12 en 13). Een 
mens is voor zijn daden of werken verantwoordelijk, niet 
voor zijn geboorte of voor zijn natuur. Daarom wordt 
niemand vanwege zijn zondige natuur geoordeeld. Toch 
deugt die natuur niet, inderdaad. Maar God heeft die 
natuur, de zonde in het vlees, al geoordeeld in Christus. 
Je leest dat in Romeinen 8:3. In Romeinen 7 is de 
klacht, dat een mens doet wat hij eigenlijk niet wil en niet 

doet, wat hij zou moeten doen. Waardoor? Door de 
zonde die in ons woont. Dat is een probleem: Ik ellendig 
mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze 
dood? Vers 24.  

De oplossing is Romeinen 8:3, waar staat dat God de 
zonde in het vlees, dat is de zondE (niet de daden, maar 
de natuur) heeft geoordeeld. Daardoor is onze boze 
natuur voor God geen hinderpaal. Hij heeft daar op 
Golgotha mee afgerekend. Daarom staat er niet alleen, 
dat Christus onze zondeN gedragen heeft op het hout  
(1 Petrus 2:24), maar ook dat Christus tot zondE is 
gemaakt (2 Korinthe 5:21). Door het eerste zijn onze 
boze zonden weggedaan, door het tweede is onze boze 
natuur gevonnist. Het eerste geldt voor ieder die gelooft, 
het tweede geldt in het algemeen, voor iedereen dus. 
Zodoende hoeft niemand om zijn natuur geoordeeld te 
worden.  

Nu, ieder mens is wel voor zijn daden verantwoordelijk, 
maar een baby vanzelf niet. Er komt natuurlijk een 
moment of een leeftijd, dat zij wel verantwoordelijk zijn. 
Wij hoeven dat niet te bepalen, de Heer weet het wel. 
Maar ook bepaalde mensen, zwaar geestelijk 
gehandicapten bijvoorbeeld, zijn voor hun daden niet 
verantwoordelijk. En aangezien zij niet naar hun natuur 
geoordeeld worden, blijft er geen grond voor oordeel 
over. Vandaar dat de Heer kon zeggen, dat God uit de 
mond van kinderen en zuigelingen lof heeft bereid. Hoe 
kan dat? Loven zuigelingen Hem? Ja, de duizenden die 
als baby gestorven zijn, loven God in de hemel. Zij 
worden niet geoordeeld, want zij hadden geen werken, 
dus ook geen boze werken. Mensen zonder verstand 
(om die woorden te gebruiken) evenmin. Natuurlijk weet 
alleen de Heer precies wie – afgezien van baby’s - wel 
verantwoordelijk is voor zijn daden en daarom zullen we 
ook aan de minst verstandigen het evangelie 
verkondigen, hoe eenvoudig ook.  

REPLY 
Verstandelijk gehandicapt 

J.Ph. Buddingh 

uit de banden van de dood? Zal hij de Heiland niet 
hebben gedankt? Dat is de roeping van iedere verloste; 
dat maakt van ons leven een feest voor Hem (vgl. Joh. 
12:1-3). 

Zijn losmaking 

In de brieven van het Nieuwe Testament zien wij wat de 
christelijke levenswandel verder inhoudt. Als wij zijn 
ontwaakt uit de doodsslaap en Christus ons levenspad 
verlicht, dan moeten wij goed uitkijken hoe wij wandelen 
(Ef. 5:14-15). De nieuwe gehoorzaamheid, de nieuwe 
levenswandel moeten wij als vernieuwde mensen in de 

praktijk brengen, zoals een kind moet leren staan en 
lopen. Andere gelovigen, die al tot geestelijke rijpheid 
zijn gekomen, kunnen daarbij behulpzaam zijn.  

Toen Lazarus uit het graf kwam, waren zijn voeten én 
zijn handen gebonden met grafdoeken. Hij kon zich 
nauwelijks bewegen, niet vrij handelen en wandelen. De 
grafdoeken, de bewijzen van zijn doodsslaap, 
belemmerden hem daarbij. Bovendien was zijn gezicht 
omwonden met een zweetdoek; hij kon haast niets 
onderscheiden. Daarom gaf de Heer de omstanders de 
opdracht: 'Maakt hem los en laat hem heengaan’. Zo 
kan iemand die pas het nieuwe leven heeft ontvangen, 
door anderen op weg worden geholpen om te wandelen 
en te handelen tot eer van de Meester. Misschien is er 
een verkeerde gewoonte die hem bindt, of een sluier 
voor zijn gezicht, een belemmering om de heerlijkheid 
van de Heer te aanschouwen (vgl. 2 Kor. 3). Praktische 
bevrijding van gebondenheid is dan nodig om te kunnen 
wandelen in het licht. Wij kunnen iemand niet het nieuwe 
leven schenken - dat doet de Heer Zelf door het Woord, 
door Zijn machtige roepstem. Maar wij kunnen iemand 
wel helpen om het nieuwe leven te openbaren, om hem 
te leren wat discipelschap inhoudt. 
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Christus wordt door een vorst 
vertegenwoordigd 

Wij hebben al eerder gezien dat Christus aan het 
begin van het Vrederijk zichtbaar voor de ogen 
van de mensen zal verschijnen. Daardoor is bij 
velen de gedachte ontstaan dat Hij tijdens de 
hele duur van het Vrederijk ook op aarde 
aanwezig zal zijn. Als wij de Schrift daarover 
onderzoeken, voert dat echter tot een andere 
conclusie. Duidelijke aanwijzingen vinden wij in 
dit verband in Ezechiël 43-46, waar meerdere 
keren van een 'vorst' sprake is. De eerste keer 
wordt hij in hoofdstuk 44:3 genoemd. Zonder 
nadere verklaring is hier sprake van een ‘vorst’. 
De volgende keer lezen wij over deze vorst dat 
hij, wanneer het land als erfdeel door het lot 
wordt verdeeld, ten westen en ten oosten van het 
heiligdom en de stad Jeruzalem een gebied ten 
eigendom krijgt (45:7-8; 48:20-22). Ook staat er 
dat het volk gaven (hefoffers) van graan, olie en 
kleinvee moet brengen en dat de vorst daarvan 
voor de verschillende offers op de feestdagen, 
nieuwe maan en sabbatten moet nemen (45:13-
25; 46:2vv.). Er staat zelfs van hem geschreven, 
dat hij voor het hele volk en voor zichzelf een 
stier als zondoffer moet nemen (45:22). De 
laatste keer lezen wij over hem in hoofdstuk 
46:16-18. Hier horen wij dat de vorst een gezin 
en zonen heeft; hij is dus getrouwd. Daaruit 
kunnen wij de conclusie trekken dat er in het 
Vrederijk een vorst zal zijn die de koning van 
Israël zal zijn. Deze teksten maken duidelijk dat 
de Heer Jezus niet tijdens de hele duur van het 
Vrederijk persoonlijk op aarde aanwezig zal zijn. 
Hij wordt door deze vorst vertegenwoordigd. Of 
de Heer in de loop van het Vrederijk bij 
verschillende gelegenheden zal verschijnen, zegt 
de Schrift niets. 

De grenzen van het rijk 

In Ezechiël 47:15-23 vinden wij de beschrijving 
van de grenzen van het toekomstige land Israël. 
Dit zullen ongeveer de grenzen zijn, zoals ze aan 
het volk in de tijd van Mozes zijn beloofd (Num. 
34:1-12). De noordelijke grens begint in het 
noordwesten aan de Middellandse Zee, ten 
noorden van Tyrus en Sidon, dus in het huidige 
Libanon, iets onder Beiroet. De grens gaat 
dan noordelijk van Damaskus in oostelijke 
richting. Dan gaat ze geleidelijk in een halve 
cirkel ongeveer 35 kilometer van Damaskus 
verwijderd naar het zuiden, en dan in een grote 
boog naar het meer van Gennesaret. Vanaf daar 
is de Jordaan de oostelijke grens. Aan het eind 

van de zuidzijde van de Dode Zee gaat de grens 
in een boog naar Kades en vanaf daar langs de 
beek van Egypte, niet te verwarren met de rivier 
van Egypte, de Nijl. De westelijke grens is de 
Middellandse Zee. Hiermee is het gebied veel 
kleiner dan in de tijd van Salomo. 

De positie van de volken in het Vrederijk – 
heerschappij over alle volken (vgl. Dan. 7:14) 

Zoals wij al vaker hebben gezien, zal de 
heerschappij van de Heer Jezus niet tot het land 
Israël beperkt zijn, maar zich over de hele aarde 
uitstrekken, zoals wij bijv. lezen in Psalm 72:8-11 
en Zacharia 9:9-10. Alle volken zullen zich bij 
Hem aansluiten (Zach. 2:15), en zullen naar Hem 
vragen (Jes. 11:10). Zij zullen Hem dienen en 
gehoorzamen (Dan. 7:14, 27; Gen. 49:10). De 
volken worden opgeroepen om van vreugde in de 
handen te klappen (Ps. 47:2). Zij zullen naar 
Jeruzalem trekken en uit de wet onderwezen 
worden (Jes. 2:2-4; Micha 4:1-2). De volken en 
de bewoners van vele steden zullen elkaar 
aanmoedigen naar Jeruzalem te trekken om daar 
de Here aan te roepen en te zoeken (Zach. 8:21-
22). Zij zullen éénmaal per jaar naar Jeruzalem 
optrekken om de Here der heerscharen te 
aanbidden (Zach. 14:16-19). Dan zal de tempel 
een gebedshuis voor alle volken zijn (Jes. 56:7). 
Zij zullen hun waardering voor Israël tot 
uitdrukking brengen (Jes. 60:14; 49:23), en de 
rijkdom van de volken naar Jeruzalem brengen 
(Jes. 60:5,11-12; 61:5-6; 66:12). 

1000 JAAR VREDE 

De politieke wereldorde in het Vrederijk 
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ONÉSIMUS EN ONESÍFORUS 

Onésimus en Onesíforus (let op de klemtonen!) 
hebben elkaar hoogstwaarschijnlijk nooit ontmoet. 
Wat we wel zeker weten, is dat beiden elkaars 
broeders in Christus waren, en dat ze een 
bijzondere plaats hadden in het hart van Paulus. 
Wat ook zeker is, is dat het eigenlijk 
naamgenoten waren. Hoezo naamgenoten? De 
namen zijn toch niet identiek? Dat klopt, maar ze 
betekenen precies hetzelfde, namelijk ‘nuttig’, 
‘bruikbaar’, ‘voordeel / nut brengend’. Ze komen 
van een werkwoord (Gr. oninasthai) dat ‘voordeel 
hebben’ betekent. En laat Paulus dat werkwoord 
nou precies eenmaal gebruiken, uitgerekend in 
de brief die helemaal aan Onésimus gewijd is! 
Het heeft er dan ook alle schijn van dat de 
apostel een woordspeling met de naam 
Onésimus heeft gemaakt.  

Er is nog een overeenkomst: beide namen zijn 
typische slavennamen. Laten we de beide 
broeders iets nauwkeuriger bestuderen. 

Onésimus 

We kennen Onésimus vooral uit Paulus’ brief aan 
Filémon, een broeder in Kolosse. Onésimus blijkt 
bij zijn meester Filémon vandaan te zijn gevlucht, 
en langs omzwervingen waarover ons niets wordt 
meegedeeld is hij bij Paulus in Rome 
terechtgekomen. Paulus zat daar weliswaar 
gevangen, maar dat bleek geen verhindering voor 
de apostel om de weggelopen slaaf Onésimus tot 
de Heer te leiden. Paulus noemt hem daarom 
‘mijn kind dat ik in mijn gevangenschap heb 
verwekt’, ‘een geliefde broeder’ – die vroeger 
voor zijn meester Filémon van geen nut was, 
maar nu zowel voor zijn aardse meester als voor 
zijn geestelijke vader zeer nuttig was geworden. 
Hier gebruikt Paulus overigens geen woorden die 
letterlijk met de naam Onésimus te maken 
hebben, maar een literair ontwikkeld man als 
Paulus had natuurlijk de beschikking over een 
flink arsenaal aan synoniemen, en ook daarmee 
kon hij woordspelingen (toespelingen) maken. 
Het is alsof de apostel zeggen wil: ‘Pas nu, na 
zijn bekering, doet Onésimus zijn naam werkelijk 
eer aan. Ik heb het al ervaren; nu jij nog, 
Filémon!’ Aan het eind van de brief aan de 
Kolossers (4:9) duidt Paulus Onésimus voor het 
oog van de hele gemeente in Kolosse aan als ‘de 
trouwe en geliefde broeder, die [één] van u is. Zij 
(= Tychicus en Onésimus) zullen u bekend 
maken met alle omstandigheden hier (= in 
Rome)’. Paulus vertrouwde dus de berichtgeving 
over zijn omstandigheden mede aan Onésimus 
toe. 

Onesíforus 

Broeder Onesíforus komen we alleen tegen in 
Paulus’ Tweede Brief aan Timotheüs. Paulus zit 
opnieuw in Rome gevangen. Ook tijdens die 
gevangenschap - zo goed als zeker zijn laatste - 
heeft de Heer Paulus de vreugde willen geven 
van contact met medechristenen. In 2 Timotheüs 
1:16-18 schrijft Paulus: ‘Moge de Heer het huis 
van Onesíforus barmhartigheid geven, omdat hij 
mij dikwijls verkwikt en zich voor mijn keten niet 
geschaamd heeft; maar toen hij in Rome kwam, 
heeft hij mij ijverig gezocht en gevonden. Moge 
de Heer hem barmhartigheid te vinden geven van 
[de] Heer in die dag. En hoeveel diensten hij in 
Efeze bewezen heeft, weet jijzelf het best’. 
Kennelijk was deze buitengewoon nuttige en 
bruikbare broeder, op wiens dienstbaarheid 
Paulus hoge prijs stelde, niet meer in leven op het 
moment dat Paulus deze woorden schreef. Dat 
leiden veel uitleggers af uit het feit dat niet 
Onesíforus zelf, maar zijn huis lijkt te worden 
bedankt, terwijl Onesíforus’ daden in dankbare 
herinnering worden gehouden. Ook in 4:19 moet 
het huis van Onesíforus en niet Onesíforus zelf 
door Timotheüs namens de apostel worden 
begroet. Evenals van Onésimus geldt voor 
Onesíforus dat hij zijn naam met ere droeg. 
Mogelijk was ook hij een vrijgelaten slaaf: een 
slaaf kon weliswaar ook een huisgezin vormen, 
maar de bewegingsvrijheid die Onesíforus 
genoot, lijkt meer op die van een vrij man. Hoe 
dan ook: ‘De slaaf die in [de] Heer geroepen is, is 
een vrijgelatene van [de] Heer; evenzo is de vrije 
die geroepen is, een slaaf van Christus’ (1 Kor. 
7:22). In beide gevallen is het zaak bruikbaar en 
nuttig te zijn voor de Meester! 

“Rechtstreeks” Jaargang 4, Nr. 3 Maart 2007 

5 

W
O

O
R

D
S

T
U

D
IE

 

Gerard Kramer 



Ger de Koning DE TIJDING VAN SAULS DOOD;  
DAVIDS KLAAGZANG OVER SAUL EN JONATHAN 

 
2 Samuël 1 
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Een Amalekiet brengt de tijding in Siklag dat 
Saul en Jonathan omgekomen zijn. David 
onderwerpt de boodschapper aan een verhoor 
over de toedracht. Hij wil zekerheid hebben. Dan 
komt het verhaal dat de Amalekiet zelf Saul op 
diens verzoek had gedood. Om zijn daad goed 
te praten, spreekt hij erover dat Saul anders ook 
wel omgekomen zou zijn. Daarmee handelde hij 
totaal anders dan David steeds had gedaan. 
Saul was - en ook nu spreekt David daar nog zo 
over - voor David steeds de gezalfde van de 
HERE. Voor deze daad ontvangt de man de 
enige 'beloning' die daarvoor staat: de dood. Hij 
kende het hart van David niet, toen hij dacht dat 
hij hem blij zou maken met een dergelijke 
boodschap en daad. Misschien ben ik ook wel 
eens zo bezig, dat ik denk de Heer blij te maken, 
terwijl ik mij heb vergrepen aan iemand die door 
Hem is aangesteld, al wijkt die persoon nog zo 
af. Dat praat de afwijking niet goed, maar er zijn 
gevallen dat ik zo iemand echt aan de Heer 
moet overlaten.  

David uit zijn verdriet in een klaagzang. Het is 
een lied over de boog. De Judeeërs moeten dit 
lied leren en het moet worden opgeschreven in 
het Boek des Oprechten. Dat lijkt mij een mooie 
betekenis te hebben. Wat David in dit lied naar 
voren brengt, spreekt van de betekenis die Saul 
en Jonathan voor Israël hebben gehad. Ze 
hadden zich voor Israël ingezet en het veiligheid 
en voorspoed gegeven. Hij spreekt niet over al 
het leed dat hij persoonlijk van Saul heeft 

ondervonden, maar over het verlies dat hun 
dood voor Israël betekent. Hij zou het vreselijk 
vinden als de vijanden zouden horen dat deze 
helden gevallen zijn. Dat zegt mij dat ik moet 
oppassen, hoe ik spreek over mijn broeders die 
in handen van de Filistijnen gevallen zijn, opdat 
de Filistijnen zelf geen vreugde daarover zullen 
hebben, zoals dat bij Simson helaas wel het 
geval was (Richt. 16:23vv.).  

Dat het lied geschreven moest worden in het 
Boek des Oprechten zegt in de eerste plaats dat 
het lied bewaard moest blijven voor de komende 
geslachten, die het steeds weer moesten leren. 
Een boek heeft blijvende waarde. Dat het het 
Boek des Oprechten wordt genoemd, kan 
betekenen dat het behoorde aan dé Oprechte, 
dat is God. Het kan ook betekenen dat het een 
boek geweest moet zijn waarin alleen ware ver-
halen werden opgenomen. Die verhalen zullen 
een grote morele waarde hebben gehad. Is de 
Bijbel niet bij uitstek 'het Boek des Oprechten'? 
Daarom krijgt dit lied ook een plaats in de Bijbel.  

Dat geeft tegelijk aan dat God ons ook wil leren 
verdriet te hebben over het verlies van mannen 
die van grote betekenis voor zijn volk zijn 
geweest. Het verlies van Jonathan wordt op een 
speciale en aandoenlijke wijze door David 
bezongen. Ook met mensen die niet de weg van 
de verworpen David (als een beeld van de ver-
worpen Christus) gaan, is een bijzondere band 
mogelijk, als bij hen de diepe liefde voor de Heer 
Jezus aanwezig is.  

Lees nu nog een keer 2 Samuël 1.  

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

Heer, ik vraag mij af hoe ik op berichten reageer, 
waarvan de brenger veronderstelt dat ik er blij 
mee ben, terwijl het bericht een onheilstijding is. 
Leer mij te letten op de motieven. Er wordt in 
deze tijd zoveel op een negatieve manier 
gepraat over mensen die veel voor uw volk 
hebben betekend. Dat ik er toch niet aan mee 
zal doen. U alleen kent het diepste van mijn hart, 
waarom ik iets zeg over iemand. Wilt U mij 
helpen daarin oprecht te zijn, zodat het 
geschreven zou kunnen worden in 'het Boek des 
Oprechten'.  

'Hoe zijn de helden gevallen te midden van de strijd!' (2 Sam. 1:25) 
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Kalender verspreiding in Zuid-Amerika 
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Bij het naderen van het einde van een jaar wordt de 
scheurkalender erg dun en moet uitgekeken worden 
naar vervanging. Zo ook eind 2006. Broeder Kreuger, 
inmiddels vijftig jaar evangelisch actief in St Laurent, 
Frans Guyana moet dan voorzien zijn van een nieuwe 
voorraad om de Nederlands sprekenden in zijn 
omgeving weer van een exemplaar voor 2007 te 
kunnen voorzien. Zijn bestelling loopt via Paramaribo, 
wat de handigste en voordeligste methode voor hem is.  

Zo ook eind vorig jaar toog ik vol goede moed met zijn 
bestelling richting Albina, het grensplaatsje aan de 
Marowijne rivier om daar de oversteek te maken. Bij de 
bagage ontbrak het schaalmodel van de tabernakel 
niet, want er liep een lang gekoesterde wens om ook op 
Franse bodem een presentatie te geven. Onderweg 
daarheen even telefonisch contact gemaakt met een 
broeder, die in het bezit van een korjaal met 
buitenboordmotor mij graag wilde overzetten.  

In Albina bleek de grenspost al gesloten te zijn, maar 
de ervaring had mij geleerd ‘even’ bij de militaire politie 
langs te gaan en daar kon ik nog een uitstempel in mijn 
paspoort laten zetten. Bij het huis van mijn 
‘overzet’broeder aangekomen was het weer ‘even’ 
wachten op zijn komst, maar toen dat eenmaal een feit 
was, werd de boot gereed gemaakt en konden we 
vertrekken. De oversteek bij maanlicht was in ‘no time’ 
geschied en we gingen aan land op loopafstand van het 
huis van onze broeder. Ik vond een paar jonge mannen 
bereid om de pakketten te helpen sjouwen en nam 
afscheid van de bootsman met de afspraak dat ik 
maandagochtend om acht uur weer opgehaald zou 
worden. Aangekomen op de plaats van bestemming 
waren er al mensen aanwezig die belangstelling 
hadden voor de presentatie, die direct kon beginnen en 
keurig vertaald werd.  

De volgende dag eerst het stempel bij de Franse 
douane gaan halen, want het voelt toch niet plezierig 
aan om ‘illegaal’ in een ander land te vertoeven. Daarna 
reden we St. Laurent uit, in noordelijke richting, op weg 
om met de kalenderdistributie te beginnen. We stopten 

bij enkele indiaanse families en verkochten kalenders 
en deelden uit bij de minder bedeelden.  

Op de terugweg naar huis 
verwisselden we van voertuig bij 
een reparatiebedrijf. Daar stond 
een bus die nodig was om de 
broeders en zusters te vervoeren 
naar de dienst op zondag. De bus 
had zo te zien zijn allerbeste tijd 
gehad en mijn broeder die de 
leeftijd der zeer sterken al heeft 
bereikt, nam plaats achter het 
stuur al waar hij in gebed ging 
voordat de wagen werd gestart. 
Het is toch een speciale belevenis 
om mee te rijden in een bus uit de 
jaren tachtig en door een tachtig jarige bestuurd. Wij 
zijn behouden aangekomen. Dat er een verlangen is 
dat er hulp komt ter overname van het werk mag 
duidelijk zijn. 

Na de dienst op zondagmorgen aten we een sober 
maal om daarna direct te vertrekken voor een dienst 
onder ex-vluchtelingen van de ‘binnenlandse oorlog’. 
Met dezelfde bus en dezelfde chauffeur en anderen die 
onderweg instapten, reden we zestig kilometer 
oostwaarts naar een eenvoudig houten gebouwtje in ‘no 
where’ om daar opnieuw een dienst te hebben. Daar 
was geen vertaling nodig, want het Sranang tongo 
(Surinaamse taal) werd door iedereen verstaan.  

De terugtocht bij invallende duisternis viel soms niet 
mee, want de weg en de tegenliggers maakten het tot 
een inspannende tocht voor chauffeur en bijrijder! Bij 
thuiskomst konden we de Heer danken voor Zijn hulp 
en bewaring. 

Nadat de volgende ochtend het uitstempel weer was 
gehaald bij de douane was het wachten op mijn 
overzetboot. Omdat er niemand op het afgesproken 
tijdstip verscheen, en het er ook niet uitzag dat er 
iemand van de overkant aankwam, onderhandelde ik 
met een bootsman die juist zijn korjaal in orde had 
gemaakt voor mijn ‘rit’ naar Surinaams grondgebied. 
Daar aangekomen hoorde ik de reden van het niet 
kunnen zijn op de afgesproken plaats en tijd. Eén van 
zijn kinderen moest onverwachts voor doktersbezoek 
vervoerd worden en dat heeft uiteraard voorrang. 
Pogingen om mij daarvan te verwittigen hadden helaas 
gefaald, zodat ik in het ongewisse was gebleven.  

‘No span’ (geen nood), de missie was volbracht en de 
kalenders waren op de plaats van bestemming om 
verkocht en uitgedeeld te kunnen worden tot opbouw 
en zegen van de lezers.  

Prediker zegt: “Alles heeft zijn uur en ieder ding onder 
de hemel zijn tijd”, zodat het nu ook tijd is om met dit 
artikel te stoppen.  
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Het nieuwe verbond heeft zijn 
eigen speciale dag 

Het nieuwe verbond heeft zijn eigen dag; dit is 
niet gebaseerd op de sabbat, maar op het 
principe van één aparte dag uit elke zeven 
dagen. De sabbatdag is niet veranderd in de 
zondag, de dag des Heren; voor de dag van de 
Heer is een hele andere dag gekozen. Onder 
het oude verbond koos God de zevende dag, 
maar onder het nieuwe verbond koos God de 
achtste dag, de eerste dag van de week.  

Het vierde gebod zegt: ‘Gedenk de sabbatdag, 
dat gij die heiligt (...) maar de zevende dag is 
de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij 
geen werk doen’ (Ex. 20:8,10a). Onder het 
nieuwe verbond, toen God een andere dag 
uitkoos, verbood Hij niets. Er wordt niets 
negatiefs genoemd. Er staat nergens dat men 
iets niet mag doen op de dag van de Heer. God 
zegt alleen tegen ons wat wij op die dag 
moeten en kunnen doen. Het belangrijkste 
kenmerk van de dag van de Heer is dat hij een 
positieve inhoud heeft. Er is een duidelijk 
verschil tussen het oude en het nieuwe 
verbond. Wat de door God aangewezen dagen 
betreft: de éne dag kwam aan het einde van de 
week, terwijl met de andere dag de week 
begon. Het oude verbond eindigde met de 
zevende dag; het nieuwe verbond begon met 
de eerste dag van de week. De eerste week 
behoorde uitsluitend tot de oude schepping, 
maar toen de eerste dag van de volgende week 
aanbrak was er alleen nog de nieuwe 
schepping. Er is absoluut geen verwarring; 
geen vermenging van het oude en het nieuwe 
in één week. De Heer Jezus stond op uit de 
dood op de eerste dag van de week. De 
Gemeente werd geboren op de Pinksterdag, en 
de Pinksterdag was ook op de eerste dag van 
de week.  

Als derhalve iemand de zevende dag weer wil 
gaan houden, dan haalt hij het oude en nieuwe 
verbond door elkaar. Er is in de Bijbel niets te 
vinden waarmee men het houden van de 
zevende dag kan onderbouwen. Is het als wij 
de Bijbel lezen niet verrassend om te zien, dat 
de discipelen zeven dagen na de opstanding 
van de Heer zich op de éérste dag van de 
tweede week opnieuw hadden vergaderd? Wij 
weten niet waarom zij niet samenkwamen op 
de sabbatdag, maar we weten wel dat zij zich 
vergaderden op de eerste dag van de nieuwe 
week. 

De Schriftuurlijke basis voor de 
dag van de Heer 

Wij geloven dat de volgende Schriftgedeelten 
erg belangrijk zijn: ‘De steen die de bouwlieden 
versmaad hebben, is tot een hoeksteen 
geworden; van de Heer is dit geschied, het is 
wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de 
Heer gemaakt heeft; laten wij juichen en ons 
daarover verheugen’ (Ps. 118:22-24). ‘(...) dan 
moet aan u allen en aan het ganse volk van 
Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus 
Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, 
maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat 
door die naam deze hier gezond voor u staat. 
Dit is de steen, door u, de bouwlieden, 
versmaad, die nochtans tot hoeksteen is 
geworden’ (Hand. 4:10-11).  
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Hier vinden wij de zin: ‘de steen die de 
bouwlieden versmaad hebben’. Wie bepaalt of 
een steen bruikbaar is of niet? Dat bepalen de 
bouwers. Als de metselaar zegt dat een 
bepaalde steen niet geschikt is om bij de bouw 
van het huis te gebruiken, dan vraagt u het niet 
nog eens aan iemand anders. Wat de 
beslissing van de bouwer ook is, het is een 
definitieve beslissing; wat hij zegt dat gebeurt 
ook. Maar er gebeurde iets vreemds. De steen 
die de bouwlieden verworpen hadden, werd de 
hoeksteen van het gebouw. God gaf die steen 
de grootste verantwoordelijkheid. Wat de 
bouwlieden een onbruikbare steen vonden, 
werd door God tot hoeksteen gemaakt. De 
Here heeft dat gedaan. Het is wonderlijk in 
onze ogen. Het is inderdaad wonderlijk.  

Vers 24 echter toont ons nog iets wonderlijks 
dat gerelateerd is aan de dag van de Heer. ‘Dit 
is de dag die de Heer gemaakt heeft; laten wij 
juichen en ons daarover verheugen’. De dag 
die de Heer heeft aangewezen, is de dag 
waarop de door de bouwlieden verworpen 
Steen de Hoeksteen werd. Het is een dag 
waarop wij juichen en ons verheugen. Allen 
moeten dan God vrezen en zich verheugen 
voor Zijn aangezicht. Laten wij dan uitzoeken 
welke dag het was waarop de door de 
bouwlieden verworpen steen de hoeksteen 
werd. Dat zien wij in Handelingen 4:10-11. Vers 
10 zegt: ‘(...) die gij gekruisigd hebt, maar die 
God heeft opgewekt uit de doden’. Vers 11 gaat 
verder met: ‘Dit is de steen, door u, de 
bouwlieden, versmaad, die nochtans tot 
hoeksteen is geworden’. Met andere woorden, 
deze dag is de dag van de opstanding van de 
Heer Jezus.  

Gód, niet de mens, bepaalde de dag waarop Hij 
die was verworpen door de mensen uit de dood 
zou opstaan. Laat hier geen verwarring over 
bestaan. De Bijbel zegt duidelijk dat dit de dag 
is die de Heer gemaakt heeft. Welke dag is 
het? Het is de dag van de opstanding. Laten 
dus al Gods kinderen op die dag samenkomen 
in de naam van Gods Zoon en zich verheugen. 
Ziet u het verschil tussen de dag van de Heer in 
het Nieuwe Testament en de sabbatdag in het 
Oude Testament? De sabbatdag is negatief en 

vol van geboden en verboden, van ‘gij zult’ en 
‘gij zult niet’ en van de dreiging van de 
doodstraf; de dag van de Heer, de eerste dag 
van de week echter is een dag van grote 
blijdschap. 

De dag van de Heer: de eerste 
dag der week 

Waarom hebben wij dit onderwerp 
aangesneden? Wat is de praktische waarde 
ervan? Wat wij met de eerste dag der week 
kunnen doen is erg belangrijk. De Heer heeft 
één dag in de week apart gezet en Hij noemde 
hem ‘s Héren dag (Openb. 1:10), de dag van de 
Heer. Als u mij vraagt of u op die dag mag 
reizen of dingen kopen, dan moet ik u eerlijk 
zeggen dat ik dat niet weet. Maar één ding weet 
ik, en dat is dat het de dag van de Heer is, de 
dag die de Heer toebehoort. U kunt dus op 
deze dag doen wat de Heer wil, en u kunt niet 
doen wat Hij niet wil. Gedurende mijn hele 
leven moet ik de dag van de Heer apart zetten 
als een hele bijzondere dag. Als ik zeventig jaar 
word (zie Ps. 90:10), dan kan ik mijn hoofd 
buigen en zeggen dat ik tien van die zeventig 
jaar volledig voor de Heer heb gebruikt.  

Ik zet de eerste dag van iedere week apart voor 
de Heer. Die dag is niet van mij, maar van de 
Heer. De uren van die dag zijn niet van mij, 
maar van de Heer. Als ik rust dan rust ik voor 
de Heer; werk ik, dan werk ik voor de Heer. Of 
ik iets nu wel of niet doe, het is voor de Heer. 
De ‘geur’ van de sabbat en van oordeel en straf 
is hier niet meer te bespeuren. Ik geef de dag 
eenvoudig geheel aan de Heer. De apostel 
Johannes zei het heel mooi toen hij schreef: ‘Ik 
kwam in vervoering des geestes op de dag van 
de Heer’ (Openb. 1:10). Terwijl Hij op de Heer 
aan het wachten was, kwam hij in de Geest. 
Velen kunnen getuigen van het feit dat zij door 
de Heilige Geest worden bewogen op de dag 
van de Heer. Moge deze dag de dag zijn 
waarop de Heilige Geest de Gemeente 
aanraakt. Moge deze dag een zegenrijke dag 
voor ons zijn. Het is goed om te zeggen: ‘Ik ben 
in de Geest op de dag van de Heer’.  

Ik hoop dat alle jonge gelovigen zullen gaan 
zien wat de dag van de Heer is, en hem daarop 
aan de Heer geven door te zeggen: ‘Heer, dit is 
Uw dag’. De Gemeente zal zeer gezegend 
worden als velen vanaf hun jeugd deze dag aan 
de Heer geven. ‘O Heer, deze dag breek ik met 
vreugde het brood om U te gedenken; ik breng 
U ook wat ik heb en ik geef het als een offer 
aan U. Al mijn tijd wil ik vandaag gebruiken voor 
U’. Als dat werkelijkheid is in ons leven, dan zal 
Gods zegen overvloedig over de Gemeente 
worden uitgestort.  
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Colofon 

De belangrijkste dag van de week is voor de Joden de 
zaterdag, zij noemen deze dag zelf de sjabbat. Dit is de 
zevende dag van de week. Op de zevende dag van de 
schepping, toen God de wereld maakte, had Hij een 
rustdag. Daarom is deze dag ook voor de Joden de 
rustdag. Ze mogen dan niet werken. Ze mogen volgens de 
Torah (de wet van Mozes) een aantal dingen niet doen. 
Zoals vuur maken, naaien, het land bewerken, iets 
repareren, handel drijven en ga zo maar door.  

Vrijdag 

De vrijdag ervoor staat helemaal in het teken van sjabbat. 
Het huis wordt schoongemaakt, het zilver gepoetst, 
iedereen gaat in bad en de tafel wordt feestelijk gedekt. 
Vaak gaan de mannen uit het gezin vrijdagavond naar de 
synagoge, de sjoel heet dat. Sjabbat begint al op 
vrijdagavond. Hij duurt van vrijdagavond bij 
zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang.   

De maaltijd 

Tijdens sjabbat wordt er ook veel gegeten. Dit eten moet 
de dag daarvoor al zijn klaargemaakt, want op de 
zaterdag zelf mag je niet werken en dus ook geen eten 
maken. Tijdens deze maaltijd worden speciale liederen 
gezongen. Aan het einde van de maaltijd zegt het hele 
gezin het dankgebed. Dit spreken zij zingend uit.   

De dienst 

De volgende ochtend gaat het gezin weer naar de dienst 
in de synagoge. Ze bidden en zingen daar. De mannen 
mogen vooraan zitten en leiden de dienst. Vrouwen 
moeten vaak achter een hek zitten. Soms achter de 
mannen, maar in een echte synagoge moeten ze boven 
zitten.  

Het einde van Sjabbat 

Als ze dan thuiskomen wordt er weer gegeten. Met 
sjabbat moeten er drie maaltijden gegeten worden. Dat 
staat in de Torah. In de avond loopt sjabbat ten einde. 
Officieel is het einde als er drie sterren aan de hemel 
staan, maar tegenwoordig is in de Joodse jaaragenda 
vastgesteld wanneer dat tijdstip is. Je hoeft dus niet meer 
naar de sterren te kijken, maar even in je agenda. 

Aspecten van het 
werk van Christus 

In dit boekje willen wij graag 
nadenken over de vier hoofd-
typen van de oudtestamentische 
offeranden. Ze vormen ondanks 
de onderlinge verschillen  
samen een schitterend tableau. 

ISBN 90-70926-50-4; 
Paperback 64 pagina’s;  
Prijs € 4,00 

Sjabbat 
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In het eerste nummer van Rechtstreeks (Januari 
2004) schreef ik dat een broeder mij vroeg: “Heb jij 
wel eens gedacht aan een ‘digitaal magazine’? 
Deze broeder was Andries Loos en drie jaar lang 
heeft hij in redactioneel opzicht zijn bijdragen 
geleverd aan dit blad. Deze bijdragen hadden altijd 
een speciaal karakter, vooral door het formaat 
waarop ze bij mij binnenkwamen. Voordat namelijk 
een nieuwe editie van  Rechtstreeks bij u in de 
mail-box valt, gaan er altijd enkele pdf versies naar 
de redactieleden ter correctie. En de correcties die 
Andries aanleverde, kwamen meestal per brief 
binnen. Maar tien pagina’s in één brief, dat is te 
zwaar. Andries had daar een handige oplossing 
voor. Hij knipte de afgedrukte versie van het blad in 
stukken en markeerde op die stukjes zijn 
correcties. Alle stukjes in één envelop en zo 
kwamen ze bij mij binnen. Een paar weken geleden  
vroeg Andries mij echter hem van zijn 
verplichtingen te ontheffen. Zijn werk ten behoeve 
van ‘Vast & Zeker’ en andere bezigheden en 
zorgen vergen teveel tijd om nog iets voor 
Rechtstreeks te kunnen betekenen. Wij willen hem 
op deze plaats graag bedanken voor zijn tijd, 
ideeën en bijdragen van de afgelopen jaren. Zijn 
plaats is inmiddels ingenomen door Gerard 
Kramer, u kent hem al door de WoordStudies in dit 
blad. Andries nogmaals bedankt, en Gerard 
hartelijk welkom! 

Een poosje geleden mocht ik wat zeggen op een 
bruiloft. Als trouwtekst had het echtpaar psalm 
118:29. Het trof me bijzonder dat deze psalm het 
laatste lied is dat de Heer op aarde heeft gezongen 
met zijn discipelen. Het lijkt op een schilderij met 
lichte zonnestralen en donkere wolken, zoals de 
foto hierboven. In de Joodse Pesachviering neemt 
het hallel (afgeleid van hillel [hij loofde]) een 
prominente plaats in. Het is een Hebreeuws woord 
dat 'juichen' of 'lofzingen' betekent (ter ere van een 
koning of van God). Het woord 'Halleluja' is hiervan 
afgeleid. Het hallel is tevens een groep psalmen. Er 
is het 'Egyptische hallel' dat de psalmen 113-118 
omvat, en het 'Groot-hallel' dat bestaat uit de 
psalmen 120-135. 

De psalmen 113-118 werden in de tijd van de Heer 
Jezus bij allerlei plechtigheden, feesten en ere-
diensten gezongen (voorgedragen). Dit gebeurde 
bijvoorbeeld bij de drie pelgrimsfeesten: Pesach, 
Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest, maar ook bij 
de nieuwe maan en het feest van de tempel-
inwijding.  Bij het Pascha werden ze gezongen 
tijdens het slachten van de offerlammeren in de 
tempel, in de namiddag van de voorbereidingsdag, 
en ook later thuis bij de viering tijdens de 
paasnacht. De psalmen 113 en 114 werden vóór 
de maaltijd gezongen, vlak voor de tweede beker 

wijn. De psalmen 115-118 werden na de maaltijd 
gezongen, voor het drinken van de vierde beker 
wijn. Begrijpen wij nu het gebed van de Heer beter, 
wanneer Hij zegt: ‘Laat deze drinkbeker aan Mij 
voorbijgaan?’  

Het zingen van deze psalmen wordt onder andere 
vermeld in het evangelie naar Marcus, waar staat 
dat Heer Jezus en het gezelschap waarmee hij de 
paasmaaltijd had gegeten na het zingen van de 
lofzang naar buiten ging naar de Olijfberg (Marc. 
14:26). Voor die ‘uittocht’ zongen zij dus het hallel, 
de lofzang, de psalmen 115-118. In heel Jeruzalem 
klonken deze psalmen, maar wanneer de Heer 
deze psalmen zingt klinken ze anders. Hij ging de 
weg van het lijden. Het waren de liederen waarmee 
de Heiland de nacht in ging… voor jullie, voor u, 
voor jou en voor mij! 

Het laatste lied dat de Heer Jezus op aarde heeft 
gezongen, was dus psalm 118. Dat is bijzonder 
kostbaar. Psalm 118 kan in drie stukken worden 
ingedeeld: de verzen 1-4 waar hetzelfde koor van 
psalm 115 zingt. Vanaf vers 5 zingt de voorzanger 
en hij zingt zijn lofzang: “Uit de benauwdheid heb ik 
tot de HERE geroepen, de HERE heeft mij 
geantwoord en mij in de ruimte gesteld. De HERE 
is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij 
doen?” Ja, wat zouden de mensen met Hem doen? 
Het antwoord is: “Ik zal niet sterven, maar leven en 
ik zal de daden des HEREN vertellen. De HERE 
heeft mij zwaar gekastijd, maar aan de dood heeft 
Hij mij niet overgegeven” (vs. 17-18). “De steen die 
de bouwlieden versmaad hebben, is tot een 
hoeksteen geworden; van de HERE is dit geschied, 
het is wonderlijk in onze ogen” (vs. 22-23). De Heer 
wist dat zij Hem zouden verwerpen en Hij 
waarschuwde de bouwlieden (Matt. 23:42).  

Maar wij mogen nu al in bewondering naar de nog 
verworpen Heer kijken. Het is wonderlijk in onze 
ogen, dat Hij ons zoveel goedheid bewijst. Hij heeft 
het gedaan, het is alleen van Hem uitgegaan. 
Vanaf vers 24 horen wij het koor weer zingen: “Dit 
is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij 
juichen en ons daarover verheugen”. In het licht 
van deze dag staat nu elke nieuwe dag. De 
psalmdichter kan op grond van deze ene dag 
bidden: “Och HERE, geef toch heil”. En het heil is 
verschenen. Maar er gaat een rilling over mijn rug 
als ik lees: “Bindt de feestoffers met touwen vast bij 
de hoornen van het altaar”. Het zijn de laatste 
zinnen die de Heer heeft gezongen. Hij zingt en 
door genade zingen wij mee: “Gij zijt mijn God, U 
zal ik loven, o mijn God, U zal ik verhogen. Looft de 
HERE, want Hij is goed, ja, zijn goedertierenheid is 
tot in eeuwigheid” (vs. 28-29). Een hartelijke groet 
namens de redactie, Jan Paul Spoor. 

  VAN DE REDACTIE 
Halleluja 

1 

“Rechtstreeks” Jaargang 4, Nr. 4 April 2007 



E
E

N
 N

IE
U

W
T

E
S

T
A

M
E

N
T

IS
C

H
E
 V

E
R

B
O

R
G

E
N

H
E

ID
  

2 

“Rechtstreeks” Jaargang 4, Nr. 4 April 2007 

 

De dag breekt aan 

Er zijn in het Nieuwe Testament drie plaatsen die 
spreken over Christus’ komst als de Morgenster 
en het is de moeite waard studie daarvan te 
maken. De morgenster kondigt het aanbreken van 
de nieuwe dag aan. Christus is de blinkende 
Morgenster. Zijn komst zal een einde maken aan 
de duisternis waarin de wereld nu is gehuld. Zijn  
terugkeer met grote kracht en heerlijkheid 
betekent het einde van de nacht van Zijn 
verwerping. Hij komt als de Morgenster voor Zijn 
Gemeente en daarna zal Hij voor de wereld 
verschijnen als de Zon der gerechtigheid.  

Bij Zijn eerste komst was Christus in morele zin 
het Licht der wereld. Het licht scheen in de 
duisternis, in een wereld die van God was 
vervreemd en die in geestelijke en morele 
duisternis was gehuld. Maar de duisternis heeft 
het niet begrepen, zij heeft het licht afgewezen. 
Christus is verworpen. Wij leven nu in de periode 
waarin het nacht is en waarin wij van het 
waarachtige Licht hebben te getuigen. Als 
christenen leven wij in een donkere wereld, maar 
wij weerspiegelen Zijn licht, zoals de maan het 
licht van de zon weerkaatst (zie o.a. Joh. 1:5; 
8:12; 9:5; 12:35-36; Ef. 5:8,14; Fil. 2:15-16; 1 Joh. 
2:8).  

Gelukkig weten wij dat ‘de nacht ver gevorderd is 
en dat de dag nabij is’ (Rom. 13:12). Niemand 
weet precies wanneer het dag zal worden, maar 
voor ons geldt dat wij waakzaam moeten zijn. 
Hoewel het nog nacht is, zien wij uit naar de 
dageraad. Wij wachten op het aanbreken van de 
nieuwe dag, zoals de wachters op de stadsmuren 
van Jeruzalem destijds wachtten op de morgen.  

De Morgenster en de Zon der gerechtigheid 

Als christenen leven wij in de verwachting van 
Christus’ komst als de Morgenster, maar wij 
verlangen ook naar Zijn verschijning als de Zon 
der gerechtigheid (Jes. 21:11-12; Mal. 4:1-3;  

Matt. 24:36; Hand. 1:6-7; 2 Tim. 4:8). Dit laatste 
aspect van de wederkomst van Christus was 
reeds aangekondigd in het Oude Testament. Zijn 
verschijning als de Zon der gerechtigheid zal een 
nieuw tijdperk inluiden, de dag van Zijn openbare 
heerschappij. Als de Morgenster komt Christus 
voor de Gemeente, om haar tot Zich te nemen en 
in te voeren in het Vaderhuis. De morgenster (d.i. 
de planeet Venus) wordt vlak voor zonsopgang 
waargenomen, vóór het aanbreken van de dag. 
Als de Morgenster komt Christus onopgemerkt 
door de wereld, die in slaap verzonken is. Hij komt 
voor Zijn bruidsgemeente, die Hem verwacht en 
daarom biddend uitroept: ‘Kom, Heer Jezus!’ 
Daarop volgen de oordelen van de dag des Heren 
en de verschijning van de Heer Jezus als de Zon 
der gerechtigheid. Dan is het dag geworden en 
begint de periode van de Christusregering, die 
gekenmerkt wordt door gerechtigheid, vrede en 
vreugde. Maar Christus verschijnt niet alléén. Al 
Zijn heiligen komen met Hem en zij verschijnen in 
dezelfde heerlijkheid.  

De komst van Christus als de blinkende 
Morgenster stelt de Gemeente in het bezit van 
haar eigenlijke hemelse deel. Zijn verschijning als 
de Zon der gerechtigheid schenkt al de heiligen 
het aardse deel dat hun toekomt, omdat zij hier op 
aarde ook met Hem geleden hebben. De 
rechtvaardigen stralen ‘als de zon’ in het 
Koninkrijk van hun Vader. Zij ontlenen hun glans 
aan Christus, de Zon der gerechtigheid, wanneer 
zij met Hem in heerlijkheid verschijnen. En het zijn 
niet alleen de gelovigen die behoren tot de 
Gemeente, die dan met Christus verschijnen. Ook 
de oudtestamentische heiligen en de opgewekte 
en verheerlijkte martelaren uit de Grote 
Verdrukking verschijnen met Hem en heersen met 
Hem, de duizend jaren (Zach. 14:5; Matt. 13:43; 
Openb. 17:14; 19:14; 20:4).  

Het Oude Testament spreekt niet over Christus’ 
komst als de Morgenster. Dat is een verbor-
genheid die pas in het Nieuwe Testament is ge-
openbaard, voornamelijk door de apostel Paulus, 

DE MORGENSTER 

‘En zo hebben wij het profetische woord des te vaster, en 
u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp 
die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt 
en de morgenster  opgaat in uw harten’. (2 Petr. 1:19). 

‘En Ik zal hem de morgenster geven’ (Op. 2:28). 

‘Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om u deze dingen te 
betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het 
geslacht van David, de blinkende morgenster. En de 
Geest en de bruid zeggen: Kom!’ (Op. 22:16-17). 

Hugo Bouter 
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Vragen: 

1. Welke bekeerlingen verbrandden hun hand-
boeken over tovenarij? 

2. Wie was de eerste jager die in de Bijbel wordt 
vermeld? 

3. Waar werden de beenderen van Jozef uiteindelijk 
begraven? 

Antwoorden: 

 

BESTUDEERT DE SCHRIFTEN 
 

die heel duidelijk de opname van de Gemeente 
leert, terwijl Petrus en Johannes enkele malen 
erop zinspelen. Het Oude Testament spreekt 
echter wel nadrukkelijk over de verschijning van 
Christus als de Zon der gerechtigheid. In feite is dit 
het grote thema van de oudtestamentische 
profetie: de komst van de Messias in heerlijkheid 
om Zijn zegenrijke heerschappij te aanvaarden. 
Als zodanig is Hij het Middelpunt van het Vrederijk, 
de Zon die licht en warmte verspreidt. Deze Zon is 
een Bron van leven en genezing voor hen die Zijn 
Naam vrezen. Maar anderzijds blijft er ook niets 
verborgen voor de gloed van deze Zon. Christus is 
dan het grote Licht, dat heerschappij voert over de 
dag en dat de goddelozen verteert (Gen. 1:16; Ps. 
19:7; Jes. 60:1,20; Mal. 4:1-3).  

Petrus bevestigt in zijn tweede brief, dat de wereld 
een duistere plaats is. Gelukkig hebben wij als 
gelovigen te midden van de ons omringende 
morele en geestelijke duisternis het heldere licht 
van het profetische Woord. Deze ‘lamp’ wijst ons 
de weg en richt ons oog op de lichtende morgen. 
In de wereld blijft het donker, maar het licht van de 
Schrift bestraalt de gelovigen, ‘totdat de dag 
aanbreekt en de morgenster opgaat in onze 
harten’ (2 Petr. 1:19-20). Met het geloofsoog zien 
wij reeds de nieuwe dageraad, de komst van de 
Heiland voor de Gemeente om haar in te voeren in 
Zijn heerlijkheid en de gebeurtenissen die verband 
houden met Zijn daaropvolgende verschijning in 
macht en majesteit. De gedaanteverandering van 
de Heer op de berg was in feite een voorproef van 
Zijn verschijning en Zijn heerlijke regering. Het was 
een bevestiging, een bekrachtiging van het 
profetische Woord, de heilige geschriften van de 
profeten. In het evangelie naar Matteüs zien wij 
dan ook dat bij die gelegenheid het gezicht van de 
Heer straalde ‘als de zon’ (Matt. 17:2).  

Het woord dat Petrus gebruikt voor de ‘morgenster’ 
verschilt van de uitdrukking in het boek 
Openbaring. In 2 Petrus 1:19 is het letterlijk de 
lichtdrager of lichtbrenger (Gr. foosforos, Lat. 
lucifer), in Openbaring 2:28 en 22:16 is het de 
ochtendster (Gr. aster ho proïnos). De laatste 

Schriftplaats voegt daar nog het adjectief ‘blinkend’ 
aan toe, dat ook wordt gebruikt om de kleding van 
engelen (‘blinkend linnen’) en het reine kleed van 
de bruid van het Lam aan te duiden (Openb. 15:6; 
19:8). De bruidsgemeente zal delen in de glans 
van Christus’ heerlijkheid.  

In de boodschap voor Tyatira geldt de belofte van 
de morgenster voor de overwinnaars (Openb. 
2:26-28). Er is in die brief een tweeledige beloning: 
in de eerste plaats macht over de volken zoals ook 
Christus die zal ontvangen, wanneer Hij de volken 
zal hoeden met een ijzeren staf (vgl. Ps. 2:9). Dat 
is Zijn openbare heerschappij, waarin de zijnen 
met Hem zullen delen. Maar in de tweede plaats is 
daar de belofte van de morgenster: ‘(...) en Ik zal 
hem de morgenster geven’. Het is Christus Zelf die 
de beloningen uitdeelt aan de overwinnaars. Het is 
hier ook een heel persoonlijk gebeuren, iets tussen 
de Heer en onszelf. De Heer staat Zelf ervoor 
garant dat wij Hem bij Zijn komst zullen zien zoals 
Hij is, en nauw met Hem verbonden zullen zijn.  

Ten slotte is het ook belangwekkend dat de term 
‘morgenster’ in het Oude Testament wordt gebruikt 
voor de grote tegenstander van God en van 
Christus. In de profetie van Jesaja over 
Babel is sprake van de val van de 
‘morgenster’ (Gr. heoosforos), de 
drager van de morgenstond, de 
dageraadbrenger (Jes. 14:12 LXX). De 
satan was aanvankelijk een lichtdrager 
en hij weerspiegelde de heerlijkheid 
van God (vgl. Ezech. 28:13-14), totdat 
er onrecht in hem werd gevonden en hij 
werd verbannen uit Gods directe 
tegenwoordigheid, hoewel hij als de 
aanklager van de broeders nog steeds 
niet uit de hemel is geworpen (Openb. 
12:3vv.). Als de draak staat hij in het 
laatste bijbelboek tégenover het Lam, 
de Heer Jezus Christus. En het licht 
van het Lam zal uiteindelijk de 
duisternis verdrijven en de macht van 
de overste van deze wereld voorgoed 
tenietdoen.  

1. Een aantal gelovigen te Efeze 
(Hand. 19:17-19). 

2. Nimrod, de grondlegger van 
Babel (Gen. 10:8-10). 

3. In Sichem (vgl. Gen. 50:25-26; 
Joz. 24:32). 
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Met de oprichting van het rijk van de Heer Jezus 
zijn de voorwaarden voor gerechtigheid en vrede 
gegeven. Hij zal Zelf als Koning van de 
gerechtigheid regeren. Gerechtigheid is de 
voorwaarde tot vrede. Zonder gerechtigheid is er 
geen duurzame vrede. Veel heersers hebben 
geprobeerd vrede te bereiken zonder 
gerechtigheid. De slogan: 'Vrede maken zonder 
wapens' klinkt goed, maar het Vrederijk kan niet 
zonder wapens en oorlogen en oordelen 
opgericht worden. Vrede komt pas dan, wanneer 
de mensen die zich niet willen onderwerpen aan 
de gerechtigheid van God door middel van de 
gerichten zijn onderworpen. 

Gerechtigheid en vrede zijn het bijzondere 
onderwerp van hoofdstuk 32 van de profeet 
Jesaja. Dit hoofdstuk willen we nu nader bekijken. 
Jesaja heeft meer dan 2500 jaar geleden al in dit 
hoofdstuk opgeschreven wat er zal gaan 
gebeuren wanneer de Heer als Koning verschijnt. 
Er mogen dan in de afgelopen millennia een 
aantal goede en godvrezende koningen geweest 
zijn, maar wanneer we hen van dichterbij 
bekijken, stellen we ook ongerijmdheden bij hen 
vast. Dat geldt zelfs voor de grote koning David 
en eveneens voor zijn zoon Salomo.  In sommige 
opzichten toont David zwakheden: de zonen van 
Zeruja (zijn halfzus), tot wie ook Joab behoorde, 
waren hem weliswaar te hard, maar toch kon hij 
zich niet van Joab, die hij zijn legeraanvoerder 
had gemaakt, losmaken. Ook als vader heeft hij 
verschillende malen in de opvoeding van zijn 
zoons gefaald.  Hoe treurig was de episode met 
Bathséba, wier man Uria hij uiteindelijk liet 
vermoorden. Zowel op echtbreuk als op moord 
met voorbedachten rade stond de doodstraf. Wie 
moest die voltrekken, waar David de hoogste 
rechter van Israël was? Wat een dilemma voor 
Israël! Denken we aan Salomo, die op het 
hoogtepunt van zijn roem als koning van Israël de 
afgoden van zijn vrouwen vereerde. Wat een ver-
schrikkelijke zonde! Aan alle koningen kleefden 
fouten en zonden. Ze moeten allemaal 
terugtreden en plaatsmaken voor de Koning die 
in volkomen wijsheid Gods gerechtigheid 
gedurende Zijn aardse leven vervulde. 

Deze Koning zal in gerechtigheid heersen en 
onder Hem staan vorsten die naar recht zullen 
regeren. Die vorsten zullen zichzelf niet meer 
door corruptie verrijken, het volk onderdrukken en 
in luxe zwelgen, maar zich inzetten om voor het 
volk te zorgen. Elke afzonderlijke vorst zal een 
bescherming zijn tegen wind en regen. De 
vorsten zullen voor het volk als water in een 
verdroogd land zijn en als de schaduw in de hitte 

voor een versmachtend land. Dat zijn hele mooie 
beelden voor de juiste uitoefening van verleende 
macht. Ze zullen het gezag zó uitoefenen, zoals 
God het altijd voor ogen had, namelijk tot zegen 
van hen die bescherming zoeken. 

Al eerder had Jesaja het volk toegeroepen: 
‘Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende 
ziet, maar merkt niet op. Maak het hart van dit 
volk vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun 
ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met 
zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch 
zich bekere, en Hij het geneze’ (Jes. 6:9-10; vgl. 
Matt. 13:14-15). Wanneer de profetie van Jesaja 
32 in vervulling gaat, neemt God de gevolgen van 
de geestelijke verharding van het volk weg: 
Ogen, oren, hart en tong zullen dan gebruikt 
worden zoals God ze gegeven heeft. De ogen 
zullen Gods werken waarnemen en de oren 
zullen het woord van God horen. Dat zal ertoe 
leiden dat hart en tong God loven.  

Destijds waren de vorsten gemene mensen die 
arglistig handelden, maar toch noemde men hen 
edel en voornaam. Daarbij verleidden juist zij het 
volk tot afval van God, zodat de geestelijk 
hongerige en dorstige mensen bedrogen werden. 
De overleggingen en plannen waren kwaad en 
bovenal tot nadeel van de zachtmoedigen die 
zich niet verweerden, maar het aangedane 
onrecht stil verdroegen. Ze werden door 
lasteringen te gronde gericht. De arme kreeg bij 
de rechter geen recht; er werd naar 
willekeur recht gesproken. Dat zal in het Vrederijk 
totaal anders zijn. 

1000 JAAR VREDE 
Gerechtigheid en rechtspraak in het Vrederijk 

Werner Mücher 
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Bescherming in de Rots 



EPISPASTHAI 
een medische vakterm bij Paulus 

Deze keer een merkwaardig medisch werkwoord 
dat in het Nieuwe Testament slechts eenmaal 
voorkomt, en wel in 1 Korinthe 7:18. Deze tekst 
luidt in de Telosvertaling: ‘Is iemand als 
besnedene geroepen, dan moet hij het niet laten 
verhelpen’. De NBV * vertaalt: ‘Iemand die 
besneden was toen God hem riep, moet het niet 
ongedaan laten maken’. In de Naardense Bijbel 
staat het zo: ‘Is iemand als besnedene geroepen, 
dan moet hij dat niet weer laten overtrekken’. 

Misschien hebt u zich wel eens afgevraagd hoe 
iemand zijn besnijdenis kon laten ‘verhelpen’ of 
‘ongedaan maken’. In ieder geval zijn deze 
vertalingen duidelijker dan het vage ‘hij zoeke niet 
onbesneden te zijn’ van de Voorhoeve-vertaling 
4e druk. De Statenvertaling heeft ‘die late zich 
geen voorhuid aantrekken’. Dat suggereert 
onbedoeld een voorhuidtransplantatie, maar die 
operatie was in de oudheid niet mogelijk. Wat 
betekent dit woord dan precies? Uit het feit dat 
Paulus geen verdere toelichting geeft, kunnen we 
afleiden dat hij het bij zijn lezers bekend 
veronderstelde. Het gaat hier dan ook om een 
vermaning die vooral voor Joodse christenen 
bedoeld was - en die waren er volop in de 
Korinthische gemeente (Handelingen 18:4v.). 

Het gecursiveerde deel van de tekst (Gr. mè 
epispasthoo) betekent letterlijk: ‘dan moet hij het 
niet laten oprekken’,  of: ‘dan moet hij het niet 
eroverheen laten trekken’.  Met ‘het’ wordt in 
beide gevallen het restant van de eigen voorhuid 
bedoeld. De voorhuid werd bij de Joodse 
besnijdenis lang niet altijd volledig verwijderd. 
Paulus doelt op een buitengewoon pijnlijke, met 
pincetten uitgevoerde medische handeling, die 
bekend is geworden als de epispasmos.  Daarbij 
werd het restant van de voorhuid tot de 
oorspronkelijke proporties opgerekt. Degene bij 
wie deze behandeling geslaagd was, zag er uit 
alsof hij nooit besneden was, dus als 
onbesnedene. Paulus betoogt in 1 Korinthe 
7:17v. dat voor God het wel of niet besneden zijn 
niets uitmaakt. In die toestand hoeft daarom na 
de bekering geen verandering te worden 
aangebracht: wie onbesneden is, hoeft zich niet 
te laten besnijden, en wie al besneden is, hoeft 
zich niet onder doktersbehandeling te stellen om 
deze ingreep ongedaan te laten maken. 

Als Paulus het begrip bekend veronderstelt, moet 
het op grote schaal zijn toegepast. Maar welke 
Jood zou vóór de prediking van het christendom 
op het idee gekomen zijn om zijn besnijdenis 
ongedaan te laten maken? Dat hij hiertoe 
overging, was minder denkbeeldig dan het lijkt. 

De Syrische koning Antiochus IV Epiphanes (175-
164 v.C.) ondernam, hellenist als hij was, een 
poging Jeruzalem geforceerd te helleniseren, d.i. 
te vergrieksen. Binnen de Griekse wereldcultuur 
die na de dood van Alexander de Grote (323 v.C.) 
in het hele door hem veroverde gebied - ook in 
Judaea - werd gepropageerd, was geen plaats 
voor een volk dat slechts één God wilde dienen 
en door het houden van allerlei wetten (vgl. 
Esther 3:8), en speciaal door de besnijdenis, een 
herkenbare eigen identiteit bezat. Toen Antiochus 
Jeruzalem het aanzien van een Griekse stad 
wilde geven, deed hij dat o.a. door in de stad een 
sportaccommodatie voor mannen te laten 
bouwen, oftewel een gymnasium.  ‘Toen legde 
men een worstelperk in Jeruzalem aan volgens 
de gebruiken van de heidenvolken. Ook schaften 
ze de besnijdenis af  (lett.: ‘maakten voor zichzelf 
voorhuiden’, dus het gaat om lieden die besneden 
waren geweest!) en hielden zich niet meer aan 
het heilig verbond. Ze sloten zich bij de 
heidenvolken aan en verkochten zich om kwade 
praktijken te bedrijven’, zo schreef de schrijver 
van het apocriefe eerste boek der Makkabeeën 
met onverholen afschuw (1 Makkabeeën 1:10-
11). Men sportte in zo’n gymnasium naakt, en wie 
besneden was, liep dus in de gaten.  

Bepaalde afvallige Joden (in het boek Daniël lang 
tevoren aangeduid als zij die ‘het heilig verbond 
verzaken’ of ‘zich misgaan tegen het verbond’; zie 
Daniël 11:30,32) waren namelijk dermate 
enthousiast over de Griekse wereldcultuur dat zij 
zich schaamden voor hun besnijdenis en deze 
ongedaan trachtten te maken door de 
epispasmos.  Zij werden dan in de renbaan en in 
het worstelperk (en later in de Romeinse 
badhuizen) niet langer bespot of voor bekrompen 
gehouden.  Maar ook een christen had en heeft 
geen enkele reden zijn (om wat voor reden dan 
ook toegepaste) besnijdenis ongedaan te laten 
maken, zo betoogt Paulus: ‘Broeders, laat ieder 
bij God blijven in de [staat] waarin hij geroepen 
is’ (1 Korinthe 7:24). 

* zie Hoe nauwkeurig is de NBV 
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Gerard Kramer 

http://www.oudesporen.nl/Download/OS0848.pdf�


Ger de Koning DAVID KONING OVER JUDA  
STRIJD TUSSEN JOAB EN ABNER 

 
2 Samuël 2 
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Na de klaagzang over Saul en Jonathan vraagt 
David de Here of hij moet optrekken en 
waarheen. Hij krijgt duidelijk antwoord. Het is 
belangrijk altijd de Heer te vragen of wij iets 
moeten doen en ook hoe wij het moeten doen. Ik 
mag de Heer om concrete aanwijzingen vragen. 
David prijst de mannen van Jabes vanwege hun 
liefdedienst aan Saul, hun heer. Het was een 
daad die de Here welgevallig was. 

Nu Saul dood is, dringt David zich niet op aan de 
mannen van Jabes. Hij meldt alleen dat hij 
koning over Juda is geworden. Dat lijkt mij een 
mooie aanwijzing ook voor onze tijd van 
verwarring in de christenheid, waarin velen zich 
in onzekerheid bevinden. Ze weten niet wat ze 
moeten doen als ze zien hoe in de gemeente 
steeds meer dingen veranderen die vroeger 
vanzelfsprekend waren. Niemand kan tot een 
beslissing worden gedwongen. 

Abner kan niet loskomen van het huis van Saul. 
Hij maakt de zoon van Saul, Isboseth, koning 
over Israël. Dat is in strijd met Gods wil, maar 
God laat het toe. De vestiging van het 
koningschap van David over Israël is een proces 
waarvan veel te leren valt. Wat voor zin heeft het 
voorstel van Abner om van ieder kamp twaalf 
jonge mannen met elkaar te laten vechten? En 
Joab is hierin niet beter, hij stemt ermee in. Het 
gevecht wordt gehouden en na de strijd is er 
geen overlevende. Er is geen overwinnaar, er 
zijn alleen verliezers. 

De strijd ontbrandt tussen de twee legers en 
Joab is sterker. Hoewel Abner aan de verkeerde 
kant staat, hij is wel een eerlijk strijder. Hij 
probeert Asaël, die blijkbaar ongewapend is, 
ervan te overtuigen achter hem weg te gaan; 
anders moet hij hem doden. Achter Asaël ziet 
Abner ook Joab. Asaël luistert niet en wordt 

gedood. Dit laat zien dat ook aan de kant van 
David mannen zijn die onverstandig handelen. 
Joab zet de achtervolging voort. De nacht valt in 
en geeft Abner en zijn mannen gelegenheid zich 
te hergroeperen. In vers 26 klinkt de 
aangrijpende vraag van Abner tot Joab: 'Moet 
het zwaard dan maar steeds blijven verslinden?' 
Ook dat kan op onze tijd en situatie worden 
toegepast. Hoevelen zijn er al verloren gegaan 
voor Gods getuigenis door de strijd tussen 
broeders? Wanneer zullen we eens ophouden 
met ons eigenzinnig handelen en ons weer 
helemaal richten op de Heer en zijn Woord, om 
van Hem te leren dat Hij zachtmoedig en nederig 
van hart is en in die gezindheid in de waarheid 
te wandelen? 

Joab staakt de achtervolging en keert terug naar 
Hebron, dat hij bereikt als het licht begint te 
worden. Dat is een mooie combinatie. Hebron 
betekent 'gemeenschap'. Gemeenschap met 
God is alleen mogelijk in het licht. Dat het licht 
begint te worden heeft ook iets te maken met het 
aanbreken van een nieuwe dag of periode voor 
het volk van God. De eerste zonnestralen van de 
vestiging van Davids koningschap zijn om zo te 
zeggen al te zien. Helaas is Joab geen man in 
wiens leven veel te zien is van de omgang met 
God. Hij lijkt eerder iemand te zijn die alleen op 
eigen voordeel uit was. Dat zal later duidelijk 
worden. 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 2. 

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, ik wil U graag in de vestiging van uw 
heerschappij in mijn leven alle vrijheid geven. 
Als er andere krachten werkzaam zijn in mijn 
leven waardoor dat wordt tegengehouden, leer 
mij daar dan op de goede manier mee af te 
rekenen. Ook voor de vestiging en uitoefening 
van uw gezag te midden van uw volk wil ik graag 
te werk gaan op een manier die bij U past. Als 
op dat terrein andere krachten werkzaam zijn, 
wil ik graag van U leren hoe ik daarmee moet 
omgaan. Mannen als Joab, die in uw dienst 
staan, geven niet altijd het goede voorbeeld. 
Bewaar mij in directe afhankelijkheid van Uzelf 
en bewaar mij ervoor mee te gaan in een strijd 
die alleen verliezers oplevert. Leer mij de goede 
strijd te strijden (1 Tim. 6:12), met de juiste 
wapens en methoden. 

'Moet het zwaard dan maar steeds blijven verslinden?' (2 Sam. 2:26) 
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VAN DE WERKVLOER 

De openbaring van Gods toorn 

John Bax 

Maandagochtend bij de Stichting ‘In de Vrijheid’ 

De jongens zaten al op mij te wachten. Elke maandag 
om negen uur beginnen we met bijbelstudie. Jan, die in 
het weekend de leiding heeft over de gasten in de 
Stichting, is een wat oudere man (50 jaar). Ik vind hem 
als activiteitenbegeleider zeer geschikt om met de 
gasten om te gaan. Om de gasten ‘s morgens vroeg al 
uit bed te halen (6.45 u) is een hele onderneming. 
Sommigen hebben vaak geen zin om op tijd op te 
staan. Zij kunnen dan negatief gedrag vertonen en je 
overladen met hun frustraties. Jan is een begeleider, 
die in zulke situaties kan optreden tegen de gasten. Als 
het nodig is, zal hij hun confronteren met de gevolgen 
wanneer er niet geluisterd wordt. Vaak moet er ook op 
gelet worden dat gasten ‘s ochtends aan hun 
persoonlijke hygiëne werken. Door een leven met drugs 
en drank hebben de gasten zichzelf vaak flink 
verwaarloosd. Ze moeten zich leren inzetten om 
zichzelf te gaan wassen, hun tanden te poetsen, hun 
eigen bed op te maken. Samen eten begint om 
7.30u.  Om ‘s morgens met 26 gasten te gaan ontbijten 
aan tafel, die allemaal niet gewend zijn vroeg op te 
staan, moet je wel een zeker overwicht hebben op de 
groep. Door humeurige stemmingen kan dit uit de hand 
lopen. Er hoeft maar één gast een verkeerde opmerking 
te maken, of de hele groep raakt in een crisis. Gelukkig 
beginnen ze altijd met danken en bidden voor het eten. 
Dat geeft vaak al rust aan tafel. Voor de activiteiten-
begeleider is het van groot belang goed op te letten wie 
hier negatief gedrag vertoont en dit ook te corrigeren, 
door ze duidelijk erop aan te spreken. En als ze niet 
willen luisteren, worden ze even naar hun kamer 
gestuurd. 

Toen ik binnenkwam, zei Jan nog tegen mij: ‘Nou John, 
ze zijn nu helemaal van jou. Ik ga even bijkomen en 
genieten van een bakje koffie. Maak er maar een hele 
lange bijbelstudie van, dat hebben ze wel nodig’. Ik was 
bij Romeinen 1:18-32 gebleven, waarvan ik wist dat het 
een confronterend gedeelte vormde voor de gasten. En 
dat op de maandag! We zongen eerst twee liederen: 
‘Welzalig de man die niet wandelt in de raad der 
goddelozen’, en ‘Ik weet dat God de weg mij banen zal’. 
Na gebeden te hebben, liet ik een aantal gasten elk een 
vers voorlezen. De eerste gast die ik liet voorlezen, had 
direct al commentaar op wat hij voorlas. Ik vroeg hem 
toch even door te lezen en gaf aan, dat ik er straks 
nader op in zou gaan. Daarna vertelde ik de gasten dat 
we vers 18 goed zouden bespreken in het licht van de 
bijbel. Verder zouden zij de rest van de gedeelten 
moeten doorlezen. De vragen over de andere 
gedeelten zouden we de volgende keer behandelen. 

Want toorn van God wordt van de hemel 
geopenbaard over alle goddeloosheid en 
ongerechtigheid van mensen die de waarheid in 
ongerechtigheid bezitten. 

 

Ik heb nog een aantal Schriftgedeelten erbij gelezen, 
zoals:  

• ‘Gij, die te rein van ogen zijt om het kwaad te 
zien’ (Hab. 1:13). 

• ‘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). 

• ‘Immers onze God is een verterend vuur’ (Hebr. 
12:28-29). 

• En ook wat Paulus schreef in Kolossenzen 3:5-7, 
waar staat: ‘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 over de zonen van 
de ongehoorzaamheid. Ook u hebt vroeger onder 
hen gewandeld, toen u daarin leefde’. 

De een na de ander had commentaar op deze 
gedeelten, opmerkingen als: Hoe zit het dan met 
kinderen, geestelijk gehandicapten en degenen die nog 
nooit van het evangelie hebben gehoord? Na vele van 
deze opmerkingen beantwoord te hebben, vroeg ik aan 
de groep of zij zelf God niet vreesden, die de macht 
heeft om mensen in de hel te werpen. Daar kwamen 
ook weer veel reacties op. Sommigen werden zelfs 
agressief. Een gast stond op en zei: Dit wordt me 
teveel! Hij vertrok uit het leslokaal, maar gelukkig bracht 
Jan deze gast weer terug. Terwijl hij mij een knipoog 
gaf, zei hij: Het verloren schaap is weer terecht!  

Ik vertelde de gasten dat God een weg heeft gewezen 
om aan het oordeel te kunnen ontkomen: ‘En in 
niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder 
de hemel geen andere naam onder de mensen 
gegeven waardoor wij behouden moeten wor-
den’ (Hand. 4:12). Ik merkte dat er rust kwam in de 
groep toen ik deze tekst citeerde en dat de gasten 
aandachtig luisterden. Vervolgens ging ik verder door te 
vertellen dat het evangelie van God de kracht van God 
is tot behoudenis voor eenieder die gelooft. Dit is de 
blijde boodschap, dat de Heer Jezus de straf voor onze 
zonden op Zich heeft genomen en voor ons heeft ge-
dragen (Jes. 53:5-6). De straf die ons de vrede 
aanbrengt was op Hem. Er is volledig betaald voor al 
onze zonden, echter niet door ons, maar door de Heer 
Jezus. 

Ik eindigde met twee teksten. De eerste was 
uit Jeremia: ‘Misschien zal zich hun smeekgebed 
uitstorten voor het aangezicht des HEREN en zullen zij 
zich bekeren, een ieder van zijn boze weg; want groot 
is de toorn en de gramschap, waarmede de HERE dit 
volk gedreigd heeft ’ (Jer. 36:7). Ik nodigde de gasten 
uit, en zei dat ik bereid was hierover persoonlijk verder 
te praten of samen na de pauze ervoor te bidden als er 
behoefte was een smeekbede tot de Heer te richten. 
Want: ‘Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te 
reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Joh. 1:9). 
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De oudste aan de uitverkoren vrouwe 

De tweede brief van Johannes is geadresseerd 
aan de ‘uitverkoren vrouwe’, maar geeft geen 
nadere informatie over haar. Sommigen maken 
van het Griekse woord voor ‘vrouwe’ een 
eigennaam en lezen dan: ‘De oudste aan de 
uitverkoren Kuria’ (vs. 1; vgl. vs. 5). Hoe dit ook 
mag zijn, dit is de enige brief in het Nieuwe 
Testament die gericht is aan een vrouw. Daardoor 
krijgt dit schrijven een bijzondere waarde, zoals 
wij zullen zien. Deze zuster wordt gewaarschuwd 
om personen die de ware leer van Christus niet 
brengen, niet in huis te ontvangen en hen niet te 
groeten (vs. 10-11).  

De naam van de auteur wordt evenmin vermeld, 
maar dit geldt ook voor de eerste en de derde 
brief van Johannes. Eigenlijk bestaat er geen 
twijfel over dat de apostel Johannes de schrijver 
van deze brieven is. De stijl komt overeen met die 
van het evangelie naar Johannes, dat al heel 
vroeg is toegeschreven aan de geliefde discipel. 
Het is wel bijzonder dat Johannes zijn naam niet 
noemt in zijn geschriften, met uitzondering van het 
laatste bijbelboek, waar hij zichzelf een ‘slaaf’ 
noemt van Jezus Christus (Openb. 1:1). De 
apostel treedt zelf als het ware terug, want de 
heerlijkheid van de Heer Jezus Zélf is het grote 
onderwerp van zijn evangelie en van zijn brieven. 
Daarom valt alle aandacht op de Zoon van God, 
in Wie God Zichzelf heeft geopenbaard, ‘de Zoon 
van de Vader’ (vs. 3).  

In feite is dit een mooi voorbeeld voor ieder die de 
Heer Jezus wil dienen en graag tot zegen wil zijn 
voor anderen. Wij moeten onszélf uit het oog 
verliezen als wij spreken of schrijven over Zijn 
unieke Persoon. Het moet de dienstknecht om de 
eer van de Meester gaan, ook al moet hij zichzelf 
dan verloochenen. Johannes was gelukkig met 
het feit dat hij over zichzelf kon spreken als de 
discipel die door Jezus geliefd werd (Joh. 13:23; 
19:26; 20:2; 21:7,20). Daarmee wilde hij niet de 

suggestie wekken dat de Heer hem méér liefhad 
dan de overige discipelen, maar dat hij diep onder 
de indruk was van de liefde van Christus voor 
hem persoonlijk.  

De tweede brief van Johannes ademt dezelfde 
geest als 1 Johannes: hij spreekt eveneens over 
waarheid en liefde. Misschien was het een soort 
aanhangsel bij de eerste brief. Johannes richt zich 
als oudste tot een vrouw en haar kinderen, en hij 
geeft aanwijzingen die wij elders niet vinden in de 
Schrift. Het is bijzonder dat de Geest van God een 
zuster op deze wijze aanspreekt, zeker als wij in 
aanmerking nemen dat men in oosterse landen 
vaak neerkeek op vrouwen. Het christendom geeft 
de vrouw de plaats en de waardigheid die haar 
toekomt naar Gods gedachten, en zij dient dan 
ook net zo goed op te komen voor de waarheid 
als dat verwacht mag worden van een broeder! 
Als een zuster dus wordt aangesproken op haar 
verantwoordelijkheid om de leer van Christus te 
handhaven, is het geen goed excuus om te 
zeggen: ‘Ik ben maar een vrouw’. Het is van 
wezenlijk belang voor ons allen om verleiders af 
te wijzen. 

In waarheid liefhebben 

De eerste twee verzen leggen veel nadruk op de 
waarheid: ‘De oudste aan de uitverkoren vrouwe 
en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, 
en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid 
kennen, ter wille van de waarheid die in ons blijft 
en met ons zal zijn tot in eeuwigheid’ (2 Joh.:1-2). 
De brief begint met de onderlinge relaties en 
betrekkingen die wij als christenen hebben. Het is 
noodzakelijk dat die gebaseerd zijn op de kennis 
van de waarheid en het stempel daarvan dragen. 
Om het christelijk geloof te kunnen verdedigen en 
dwaalleraars de deur te kunnen wijzen, moeten 
wij de waarheid eerst kennen en genieten.  

Aan het slot van de eerste brief zegt Johannes dat 
wij de Waarachtige kennen en in de Waarachtige 
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zijn (1 Joh. 5:20). Wij kennen de ware God 
doordat wij uit Hem geboren zijn. Wat de nieuwe 
natuur doet, is in overeenstemming met de 
waarheid. Ons hele leven, onze woorden, 
gedachten en daden moeten onder het beslag 
komen van de waarheid die in ons blijft. Wij 
moeten ook in waarheid liefhebben: de relaties in 
onze gezinnen en met de mensen om ons heen 
moeten gebaseerd zijn op de waarheid van God. 
Liefde is méér dan sentiment. Als wij iemand 
liefhebben in de waarheid, dan is het ons 
verlangen dat hij of zij zal delen in de kennis van 
de waarheid en de zegen daarvan zal 
ondervinden. Het hanteren van deze maatstaf 
heeft grote gevolgen voor onze omgang met 
anderen. Wij zullen dan proberen hen tot de Heer 
Jezus te leiden. 

De liefde van Johannes voor de uitverkoren 
vrouwe en haar kinderen vond haar oorsprong in 
de waarheid van God, maar ze kwam ook 
daadwerkelijk tot uitdrukking ‘terwille van de 
waarheid die in ons blijft’. Er is veel schijn, veel 
dwaling in de wereld. Onze liefde moet oprecht en 
onpartijdig zijn, maar ook afwijzend ten opzichte 
van kwaad, want waarheid en leugen kunnen 
nooit samengaan. Als discipelen van een 
verworpen Heer moeten wij soms lijden terwille 
van de waarheid. Het trouw blijven aan de 
waarheid kan offers met zich meebrengen, zelfs 
vervolging.  

De waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn 

De waarheid blijft in ons dóór de Geest, die in ons 
woont. De Heilige Geest wordt niet apart 
genoemd in deze brief, maar wij weten dat Hij ‘de 
Geest van de waarheid’ is (Joh. 16:13). De Geest 
is het die getuigt, zegt de apostel, omdat ‘de 
Geest de waarheid is’ (1 Joh. 5:6). Het is dus te 
danken aan de werking van de Geest dat de 
waarheid in ons blijft of woont (2 Joh.:2a). De 
Geest spreekt niet vanuit Zichzelf, maar tracht 
altijd de Heer Jezus te verheerlijken. De waarheid 
van Gods Woord wordt een innerlijke realiteit door 
de Geest, die het Woord toepast op hart en 
geweten.  

Het is een groot voorrecht en het dient ook tot 
onze bewaring, dat wij mogen weten dat de 
Heilige Geest in ons woont. De Geest van de 
waarheid blijft in ons en Hij is met ons tot in 
eeuwigheid (Joh. 14:16-17). Het is dus geen zaak 
van ons eigen intellect, maar van geestelijke 
intuïtie om bewaard te blijven voor afwijkingen. De 
Heilige Geest stelt ons de waarheid voor ogen en 
leidt ons in het rechte spoor. Het is helaas zo dat 
dwaalleer veelal gebracht wordt door natuurlijke 
mensen, die de Geest niet hebben. Maar de 
zalving van de Geest leert ons over alle dingen en 
helpt ons om trouw te zijn aan de Christus der 
Schriften. Zelfs al weten wij niet altijd exact een 
Schriftplaats te noemen, toch voelen wij wel aan 
of een bepaalde leer uit God is. Dat is het werk 
van de Heilige Geest in ons hart en leven. 

Johannes zegt ook dat de waarheid ‘met ons zal 
zijn tot in eeuwigheid’ (2 Joh.:2b). Wij hebben al 
gedacht aan de blijvende tegenwoordigheid van 
de Heilige Geest. Hij zal ons niet verlaten, maar 
voor altijd met ons zijn. Dat geldt ook voor de 
Heer Zelf, want naar Zijn belofte is Hij met ons alle 
dagen tot aan de voleinding van de eeuw (Matt. 
28:20). Hij is de waarheid in eigen Persoon. De 
waarheid in haar objectieve karakter vinden wij in 
Hem en in ‘het woord van Christus’ (Kol. 3:16). Hij 
is immers de weg, de waarheid, en het leven (Joh. 
14:6). Toen de Heer Jezus in de wereld kwam, 
kreeg de genade en de waarheid op een unieke 
manier in Hem gestalte (Joh. 1:17). De hele 
goddelijke waarheid werd in Hem geopenbaard en 
het licht ervan viel op iedereen die met Hem in 
aanraking kwam. Het toonde niet alleen hoe 
zondig de mens was, maar ook hoe groot de 
genade en de waarheid is die door Hem 
geworden is. Als degenen die in Hem geloven zijn 
wij voor altijd met Hem verbonden, en daarom zal 
de waarheid die in Hem is ook met ons zijn tot in 
eeuwigheid. 

 

Omdat de Heer Jezus Zélf de waarheid is, is Zijn 
Persoon de toetssteen voor alle dingen. Naarmate 
wij Hem en Zijn Woord beter leren kennen, zullen 
wij ook beter in staat zijn dwalingen te 
onderkennen. En al de dwaalleer die door Satan 
in de wereld is gebracht, heeft direct of indirect te 
maken met de Persoon van de Heer. Zijn 
heerlijkheid is altijd in het geding, een heerlijkheid 
die in vers 3 als volgt wordt omschreven in de 
zegenwens van de apostel: ‘(...) genade, 
barmhartigheid, vrede zal met ons zijn van God 
de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon 
van de Vader, in waarheid en liefde’. Alleen hier in 
de Schrift wordt de uitdrukking gebruikt: ‘de Zoon 
van de Vader’. Hij is niet slechts Heer en Christus, 
maar Hij is de eeuwige Zoon van de eeuwige 
Vader. Dat is Zijn unieke heerlijkheid. 
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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. 3:18). 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 
op: http://rechtstreeks.uitgeverijdaniel.nl/ 

Maandelijks ontvangt u dan dit blad in PDF 
formaat. Dit is met het programma 
AcrobatReader® (een gratis programma van 
Adobe) te lezen.  

Reeds gepubl iceerde nummers van 
‘Rechtstreeks’ zijn te downloaden op de site  
http://rechtstreeks.uitgeverijdaniel.nl/ 

Redactie 
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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 nood-
zakelijkerwijs 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: 
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Telefoon: (0118) 467462 
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Colofon 

Sinds Charles Darwin met zijn boek 'De oorsprong der 
soorten' in 1859 het evolutiedebat definitief in gang zette, 
hebben evolutionisten zich afgevraagd, hoe het eerste leven 
ontstaan zou kunnen zijn. 

Darwin gaf daarin in 1871 een nieuwe voorzet, toen hij de 
'warme poel' introduceerde: "...als we ons zouden kunnen 
voorstellen dat er in een of andere kleine warme poel, met 
daarin allerlei soorten ammoniakgassen en fosforzouten, 
licht, warmte, elektriciteit etc., langs chemische weg een 
proteïneverbinding tot stand zou zijn gekomen die 
vervolgens nog complexere veranderingen zou kunnen 
ondergaan...''. 

Deze theorie heeft de daaropvolgende 135 jaar een 
belangrijke rol gespeeld in de evolutietheorie en is nu getest 
in warme modderpoelen in vulkanische gebieden van 
Californië en het Russische Kamsjatka. "De uitkomsten zijn 
verrassend en in sommige opzichten teleurstellend'', zo 
vertelde professor David Deamer van de universiteit van 
Californië onlangs op een internationale studiebijeenkomst 
met ruim 200 vooraanstaande wetenschappers in Londen. 
"Het lijkt erop dat dit warme water met daarin klei niet de 
goede voorwaarden schept voor de chemische stoffen om 
zichzelf in 'pionier-organismen' te groeperen.'' 

Deze uitkomst is voor de evolutionisten inderdaad 
teleurstellend. De veronderstelling was dat klei chemische 
reacties, die een rol zouden spelen bij het begin van leven, 
juist zou ondersteunen. Nu blijkt dat klei juist de organische 
delen zo sterk bindt dat er geen verdere chemische reacties 
meer optreden. 

De oersoep lijkt zo geen aardse start van het leven in zich te 
hebben. Daarom wordt nu meer nagedacht over een 
buitenaardse herkomst van het leven. Uiteraard niet van een 
Schepper, dat is kennelijk het láátste waar men over wil 
nadenken. Dr. Max Bernstein van het Amerikaanse Seti 
Institute blijft wel bij de 'soep die rijk was aan koolstof', maar 
die op een andere manier aan organische moleculen is 
gekomen. Hij zoekt het antwoord in interstellair stof, dat via 
een komeet of een asteroïde de aarde zou kunnen hebben 
voorzien van de ruwe ingrediënten die voor het begin van 
leven nodig waren. Het Seti Instituut waar hij voor werkt 
zoekt vanaf 1984 naar leven in het heelal en wordt daarbij 
gefinancierd door onder meer de NASA en de Amerikaanse 
regering. De zoektocht wordt bedreigd door president Bush, 
die volgend jaar fors wil snoeien in het budget voor 
astrobiologie. 

Een andere theorie die het buiten de aardse werkelijkheid 
zoekt, komt van professor Monica Grady van de Britse Open 
University. Zij denkt dat er mogelijk leven was op Mars en 
dat dit op een of andere manier ook op aarde is 
terechtgekomen. 

Welke theorie ook wordt onderzocht, de geleerden blijven 
hardnekkig rond de warme modderpoel van Darwin zitten. 
Maar ondanks 135 jaar roeren in de oersoep is er geen 
leven in gevonden. Een andere interessante tekst over leven 
uit stof en aarde is overigens niet in Londen besproken: 
'Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de 
aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; zo werd de 
mens tot een levend wezen.' 

Bron: Nederlands Dagblad 

Darwins modderpoel 
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Enkele weken geleden was ik in mijn 'stille 
tijd' toe aan Johannes 6. Omdat ik het al vaak 
heb gelezen, wist ik dat me een lang 
hoofdstuk wachtte. Ook de inhoud kende ik, 
dacht ik. Ik zal eerlijk zeggen dat ik er 
tegenop zag eraan te beginnen. Daar komt 
nog bij dat ik gewoon ben het hoofdstuk 
tweemaal te lezen, omdat ik dat nodig heb. 
Steeds weer blijkt dat ik de eerste keer toch 
wel over veel dingen heb heengelezen.  

Voordat ik begon te lezen, drong het ineens 
tot me door dat ik met deze 'leeshouding' ook 
niets van de Heer hoefde te verwachten en 
dat Hij me niet zou kunnen aanspreken.  Ga 
ik nota bene het Woord van de levende God 
lezen, en zou ik me daar doorheen moeten 
worstelen??!! Ik heb deze houding voor de 
Heer als fout beleden en ben gaan lezen met 
het verlangen iets van de Heer te zien en 
over Hem te leren. Het gevoel van 
afstandelijkheid tussen mij en Gods Woord 
viel van me af en ik kon het hoofdstuk met 
nieuw enthousiasme lezen. Ik heb opnieuw 
genoten van wat erin gebeurt en van wat de 
Heer Jezus erin vertelt. Vooral de twee 
gebeurtenissen waarmee het hoofdstuk 
begint – de spijziging van de vijfduizend en 
de storm op het meer – spraken me aan. Ik 
vroeg me af waarom de Heilige Geest ze bij 
elkaar had geplaatst.  

In mijn overdenking ervan kwam ik o.a. tot de 
volgende gedachten, die ik met u wil delen. 
Bij de spijziging van de vijfduizend merkt de 
Heer een nood op, voordat zij die in nood zijn 
het zelf in de gaten hebben. Hij ziet de nood, 
voordat die Hem wordt meegedeeld en 
voorziet erin, voordat tot Hem wordt 
geroepen. Hij wil zijn discipelen erbij 
betrekken en vraagt hoe zij in de nood van de 
menigte zouden kunnen voorzien. Dat doet 
Hij om hen op de proef te stellen, want Zelf 
wist Hij wat Hij zou doen. Dan blijkt dat de 
discipelen alleen maar kijken naar hun eigen 
mogelijkheden. Ze vergelijken de omstan-
digheden met hun beperkte middelen en niet 

met de Heer. Ze beschikken slechts over vijf 
gerstebroden en twee vissen. Direct trekken 
ze hun conclusie: maar wat betekent dat voor 
zovelen? Als dit kleine beetje echter door de 
handen van de Heer gaat, wordt dit een bron 
van verzadiging voor de hele menigte. Er blijft 
zelfs een grote hoeveelheid over. Waar wij 
geen nood zien, ziet Hij die wel. Als wij de 
nood eenmaal zien en menen dat onze 
middelen niet toereikend zijn om daarin te 
voorzien, voorziet Hij op overvloedige wijze.  

In de storm op het meer ziet de Heer ook de 
nood en brengt Hij ongevraagd uitkomst, 
maar daar zijn de discipelen zich terdege 
bewust van hun nood. Ze proberen met 
inspanning van al hun krachten door de storm 
heen te komen. In de vorige geschiedenis 
hadden ze geen hoge verwachtingen van de 
middelen die hun ter beschikking stonden. Nu 
hadden ze te hoge verwachtingen van dat 
wat hun ter beschikking stond. Ze moesten 
leren dat ze volledig machteloos waren. Dan 
komt de Heer bij hen. Als ze Hem zien, wordt 
hun angst eerst nog groter. Dan spreekt Hij 
die rustgevende woorden: 'Ik ben het, weest 
niet bang.'  

In beide geschiedenissen zien we de 
grootheid van de Heer Jezus tegenover de 
geringheid en het onvermogen van mensen, 
ook al zijn die mensen discipelen van Hem. 
Als redactieleden hopen we dat dit nummer 
van Rechtstreeks hetzelfde effect zal hebben: 
'Hij moet meer, maar ik minder 
worden'   (Joh. 3:30). Namens de redactie, 
Ger de Koning. 

  VAN DE REDACTIE 
Stille tijd 

1 
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Wandelen in de waarheid 

In vers 4 lezen wij dat de apostel zich zeer heeft 
verblijd dat hij sommigen van de kinderen van de 
uitverkoren vrouwe heeft gevonden ‘die in [de] 
waarheid wandelen’, vooral omdat dit ook het 
gebod van de Vader is. Zij hadden niet slechts 
beleden de waarheid te kennen, of eraan vast te 
houden, maar zij wandelden erin. Dat is het grote 
doel van het evangelie: mensen niet alleen te 
redden voor de eeuwigheid, maar de waarheid 
ook tot leidmotief te maken voor hun 
levenswandel! Wat een blijdschap is het onze 
kinderen te zien wandelen in de waarheid! Maar 
velen van ons moeten bedroefd instemmen met 
de woorden van David: ‘Hoewel mijn huis alzo niet 
is bij God’ (2 Sam. 23:5 SV).  

Nu komt Johannes tot het onderwerp dat blijkbaar 
aanleiding had gegeven tot het schrijven van deze 
brief. Sommigen hadden de waarheid losgelaten. 
Dwaalleer had ingang gevonden, met name 
verkeerde leer ten aanzien van de Persoon van 
Christus. Om weerstand hieraan te kunnen 
bieden, is het nodig te blijven in dat wat van het 
begin af is. Zodra het licht van de waarheid van 
God in deze wereld had geschenen en ons 
bekend had gemaakt met de liefde van God, 
moest die noodzakelijkerwijs het kenmerk zijn van 
allen die haar in het geloof hadden omhelsd. Vers 
5 zegt: ‘En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u 
een nieuw gebod schreef, maar dat wat wij van 
het begin af hebben gehad: dat wij elkaar zouden 
liefhebben’. De liefde staat echter onder de regie 
van de waarheid, zoals vers 6 zegt: ‘En dit is de 
liefde, dat wij naar Zijn geboden wandelen. Dit is 
het gebod, zoals u van het begin af hebt gehoord 
dat u daarin zou wandelen’. Het is niet voldoende 
om kennis van de waarheid te bezitten, ze moet 
ons ook vormen en haar stempel op ons drukken. 
De apostel was blij dat de kinderen van de 
uitverkoren vrouwe de waarheid niet alleen 
kenden, maar dat zij ook in de waarheid 
wandelden. De waarheid beheerste hun leven. 
Alleen zó is het mogelijk om de Heer te behagen 
en voor misleiding bewaard te blijven. 

Het gevaar van verleiders 

Het gevaar dat dreigde was dat sommigen onder 
mooie voorwendselen werden misleid om ideeën 
te volgen die in tegenspraak waren met dat wat 
van het begin af is. Vers 7 waarschuwt: ‘Want er 
zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die 
niet Jezus Christus als in het vlees gekomen 
belijden. Dit is de verleider en de antichrist’. De 
apostel had al eerder over deze mensen 
gesproken (1 Joh. 2:18-27; 4:1-6). Hij zegt ook 
van hen: ‘Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij 
waren niet van ons’ (1 Joh. 2:19). Deze anti-
christelijke leraars hadden geen band meer met 
de apostelen en met Gods kinderen. Zij trokken 
rond als predikers van een ‘groter licht’ dan dat 
van het evangelie. Onder invloed van duistere 
machten werden zij verkondigers van een 
mengeling van heidense filosofie en christelijk 
gedachtegoed. Zij spraken weliswaar over een 
Christus, maar het was niet de Christus van de 
Schriften. Zij loochenden zowel Zijn godheid als 
Zijn mensheid. Het feit dat de Heer ‘in het vlees’ 
gekomen is, bewijst dat Hij waarachtig Mens is. 
Het feit dat Hij existeerde en in staat was op die 
manier te komen, toont dat Hij méér is, waarachtig 
God. Helaas zijn er ook vandaag de dag velen die 
soortgelijke dingen beweren. Wij moeten hiervoor 
op onze hoede zijn, want de fundamenten van het 
christendom staan op het spel. Ieder die de 
godheid en de mensheid van Christus loochent, 
kan geen waar christen zijn. 

Er wordt nog meer over deze valse leraars 
gezegd in vers 9: ‘Ieder die verder gaat en niet 
blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. 
Wie in de leer blijft, die heeft zowel de Vader als 
de Zoon’. Zij beschouwen het christendom als een 
soort wetenschapsleer, die steeds verder 
ontwikkeld moet worden. De canon van de Schrift 
is dan niet afgesloten, maar moet telkens opnieuw 
worden herzien. Zo’n modernisering kan diverse 
vormen aannemen, maar het gaat slechts om 
woorden en gedachten van mensen. Het 
geïnspireerde Woord wordt opzijgeschoven. Maar 
het denkbeeld van vooruitgang, van ‘verder gaan’, 
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is verwerpelijk wanneer het gaat om de leer van 
Christus. Het is een gevaarlijke dwaling, die van 
het christendom een godsdienst maakt die is 
aangepast van de eisen van de mens. Wat goed 
is in Gods ogen wordt geweerd. Wij moeten 
echter blijven in dat wat wij van het begin af 
hebben gehoord. De waarheid kent geen 
wijziging! De waarschuwing in dit vers is heel 
ernstig. De uitdrukking ‘die heeft God niet’, houdt 
in dat zo iemand geen christen is. Het gaat er niet 
om of hij zich in bepaalde opzichten vergist; hij 
heeft geen enkele verbinding met God. Iedere 
ware gelovige is verzegeld met de Heilige Geest, 
en kent God. Iemand die God niet heeft, kent 
noch de Vader noch de Zoon. Het is onmogelijk 
de een te hebben zonder de ander. Wie in de leer 
blijft, d.i. de waarheid van God, heeft zowel de 
Vader als de Zoon. 

Om gehoorzaam te zijn aan het gebod, ‘zoals u 
van het begin af hebt gehoord dat u daarin zou 
wandelen’ (vs. 6), moet alles wat in strijd is met de 
waarheid aangaande de Persoon van Christus 
met beslistheid worden afgewezen. Vers 10 
maakt dit duidelijk: ‘Als iemand tot u komt en deze 
leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis en 
begroet hem niet’. Dat lijkt nogal een hard 
voorschrift voor een zuster, maar het afwijzen van 
kwaad en van dwaalleer is niet onverenigbaar met 
de liefde van God. De liefde komt daardoor juist 
tot uitdrukking! Het feit dat de apostel haar 
persoonlijk opdraagt zó te handelen, laat zien dat 
elke afzonderlijke gelovige die verantwoor-
delijkheid heeft. Wij moeten niet beoordelen om 
wat voor iemand het gaat, maar of hij de leer van 
Christus brengt. Wij moeten beoordelen wat hij 
verkondigt. Misschien weet hij allerlei 
bijzonderheden over de leer van de bedelingen en 
de profetieën, maar het criterium is of hij de 
waarheid aangaande de Persoon van de Heer 
Jezus brengt.  

De Schrift veronderstelt dat iedere gelovige, jong 
of oud, in staat is dit te onderkennen en in 
overeenstemming hiermee te handelen. Iemand 
die aan de deur komt en een valse Christus 
predikt, moet worden geweigerd. Die afwijzing van 

valse leraars en hun leringen draagt een absoluut 
karakter. Wij kunnen zo iemand zelfs niet 
begroeten, want dat betekent dat wij gemeen-
schap hebben met zijn boze werken (vs. 11). Het 
heeft dus geen zin in discussie met zulke mensen 
te gaan. Hun leer tast de hoeksteen van het 
christendom aan. Maar de leer van Christus is de 
toetssteen voor alles, dat bepaalt zowel onze 
toestand als onze toekomst. Als men hierin 
dwaalt, dwaalt men in alles. De visie op Zijn 
Persoon is het fundament van ons allerheiligst 
geloof en als men dat aantast, valt alles in duigen. 
Daarom moeten wij deze leer tot elke prijs 
vasthouden. 

Een komend bezoek 

Vers 12 suggereert dat de apostel uitzag naar het 
ogenblik dat hij deze vrouwe en haar gezin weer 
zou ontmoeten: ‘Hoewel ik u veel te schrijven heb, 
wilde ik het niet doen met papier en inkt, maar ik 
hoop tot u te komen en van mond tot mond te 
spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn’. 
Er waren veel onderwerpen waarover hij van 
gedachten wilde wisselen, maar hij wilde dit doen 
bij zijn komende bezoek. Kennelijk had hij de 
overtuiging dat de dingen die hij in deze korte 
brief heeft aangeroerd niet tot die tijd konden 
wachten. 

Tot slot zien wij in deze brief welke dienst een 
oudste behoort te verrichten. Johannes noemt zijn 
naam niet, maar hij begint de brief met de 
woorden: ‘De oudste aan de uitverkoren vrouwe 
(...)’. Oudsten hebben de taak om toezicht te 
houden. Zij moeten leiding geven en praktische 
aanwijzingen aan degenen die minder onderlegd 
zijn in de wegen van de Heer. Zij dragen zorg 
voor de kudde van God. Er zijn vele wolven 
vandaag de dag, die de kudde niet sparen. Wij 
moeten constant op onze hoede zijn, opdat wij 
door hun verkeerde leringen en praktijken niet van 
de blijdschap van het christelijk geloof worden 
beroofd. De enige mogelijkheid om bewaard te 
blijven is: te wandelen in de waarheid en vast te 
houden aan dat wat van het begin af is. 
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In de toekomst zullen de vorsten edelen zijn 
(Jes. 32:8), niet per se door hun afstamming, 
het gaat hier om hun gezindheid. De edele is 
de godvrezende vorst, die niet alleen recht 
spreekt maar ook let op het welzijn van het 
volk en zijn edele voornemens consequent 
verwezenlijkt. Na een ernstige waarschuwing 
aan het adres van de zorgeloze vrouwen in 
de toenmalige tijd wijst Jesaja erop dat de 
zegen van het land zal uitblijven, als men 
niet naar het woord van God luistert en boete 
doet. De zorgelozen moeten tot inkeer 
komen en leed dragen over hun zonden. 

Helaas heeft men geen acht geslagen op het 
woord van God dat Jesaja toentertijd heeft 
gepredikt, ze hebben geen boete gedaan. 
Daarom was het aangekondigde oordeel 
onafwendbaar. God nam de vruchtbaarheid 
weg, het volk moest in gevangenschap gaan, 
de steden werden verwoest, het paleis 
verlaten... 'totdat over ons uitgestort wordt de 
Geest uit de hoge' (Jes. 32:15). 

Wat is dat voor een radicale omwenteling! Dit 
'totdat' brengt een enorme ommekeer. Het is 
het ogenblik dat God weer gaat zegenen. 
Maar dat kan Hij pas doen als de oordelen 
hun werk gedaan hebben. Veel mensen 
zullen daardoor de rechte wegen van God 
erkennen en tot een levend geloof in God en 
in de Messias komen. Dan zal de Geest van 
God op deze mensen uitgestort worden, die 
in hen nieuw, goddelijk leven zal bewerken, 
een leven waarin ze God kunnen dienen (vgl. 
Ezech. 36:26-27). Niet alleen de mensen 
worden vernieuwd, ook het land zal in velden 
vol vrucht veranderen. Recht en 

gerechtigheid zullen neerdalen en in het 
Beloofde Land wonen. En wat zal het gevolg 
zijn? Vrede, rust en zekerheid, en dat niet 
voor een korte tijd, maar voor de hele duur 
van het Vrederijk. 

Nu willen we kijken naar een aantal plaatsen 
die ons tonen hoe de gerechtigheid 
gedurende dit rijk wordt uitgeoefend. 
Allereerst nog een vers uit Jesaja, hst. 65:20. 
Hoewel de mensen in het Vrederijk 
normaliter niet sterven, is hier toch sprake 
van een jongeling die als honderdjarige sterft 
en een zondaar die als honderdjarige 
vervloekt wordt. Beide zinsdelen zeggen 
eigenlijk hetzelfde. Hier wordt het geval 
aangenomen dat een mens die honderd jaar 
oud is, sterft omdat hij gezondigd heeft. 
Daarbij is hij met zijn honderd jaar nog een 
jongeling. Dat betekent dus dat het 
verouderingsproces zeer vertraagd is. Maar 
beslissend is dat hij zich als zondaar 
openbaart. Nu moeten we dat niet zo 
opvatten dat de mensen in het algemeen in 
het Vrederijk geen zondaars meer zouden 
zijn, in die zin dat ze geen zondige natuur 
meer zouden hebben en niet meer kunnen 
zondigen; dat zal zeer zeker niet het geval 
zijn. Naast het feit dat er in deze tijd 
ongelovigen zijn, zullen ook de gelovigen 
nog een zondige natuur hebben – daarin 
onderscheiden ze zich niet van de gelovigen 
van nu. Het gaat er hier om dat iemand moet 
sterven, omdat hij een daad heeft gedaan die 
te vervloeken is en de doodstraf tot gevolg 
heeft. Dat is het geval indien de geboden van 
God veracht worden en men tegen de 
rechtvaardige heerschappij van Christus in 
opstand komt. 

1000 JAAR VREDE 
De uitoefening van het recht in het Vrederijk 

Werner Mücher 
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GEEF AAN DE KEIZER 
WAT VAN DE KEIZER IS 

Ongetwijfeld hebt u wel eens gehoord van 
Caesar. Als we Nederlands spreken of een Neder-
landse tekst lezen, spreken we die tweede naam 
gewoon uit als ‘Sésar’, maar als die naam midden 
in een Latijnse tekst staat, wil ik graag dat mijn 
leerlingen Caesar als ‘kaisar’ uitspreken. In het 
Grieks wordt deze naam zelfs letterlijk zo gespeld! 

Julius Caesar 
De naam van deze op 15 maart 
van het jaar 44 v.C. vermoorde 
dictator is de aanduiding 
geworden voor de mensen die 
zich als zijn opvolgers beschouw-
den. We noemen hen ‘keizers’, en 
in het woord ‘keizer’ is de naam of 

titel ‘Caesar’ nog duidelijk te horen – evenals 
bijvoorbeeld in de Russische aanduiding ‘tsaar’. 
De man die deze naam voor het eerst als titel is 
gaan gebruiken, was Caesar’s geadopteerde zoon 
Octavianus, die bekend is geworden als keizer 
Augustus (27 v.C. - 14 n.C.). Overigens is ook die 
naam weer een titel geworden van vele keizers na 
hem. Zo noemt Augustus’ opvolger, keizer 
Tiberius (14-37) zichzelf op inscripties ‘imperator 
(= opperbevelhebber, tevens de ambtelijke 
aanduiding van de keizer) Caesar Augustus 
Tiberius etc.’. Enkele keizers komen we ook in het 
Nieuwe Testament tegen. 

Augustus 
Misschien wel de beste keizer die 
de Romeinen ooit gehad hebben, 
was keizer Augustus. Omdat hij 
een einde had gemaakt aan de 
burgeroorlogen, zagen velen hem 
als een vredevorst, een brenger 
van materiële rust en voorspoed. 

Waarschijnlijk heeft hij nooit geweten dat tijdens 
zijn regering de ware Vredevorst, de brenger van 
geestelijke rust, is geboren. God heeft Augustus 
gebruikt om de Heer Jezus in Bethlehem geboren 
te laten worden door hem de volkstelling te laten 
organiseren die Jozef en Maria naar Bethlehem 
bracht (Luk. 2:2). 

Tiberius 
Augustus’ opvolger wordt slechts 
genoemd in een gedeelte waarin 
Lukas het begin van het optreden 
van Johannes de Doper 
nauwkeurig dateert ‘in het vijftiende 
jaar van de regering van keizer 
Tiberius’ (14-37), dus in het jaar 

29/30 (Luk. 3:1). Tiberius’ hoofd stond afgebeeld 
op de denaar die de Heer Jezus de farizeeën en 

de herodianen liet zien om hun te leren de keizer 
te geven wat van de keizer is – en God wat van 
God is (Matt. 22:21). Het was deze keizer in wiens 
dienst stadhouder Pontius Pilatus stond, en wiens 
vriendschap hij zo op prijs stelde (Joh. 19:12). De 
Heer Jezus heeft Pilatus echter voorgehouden dat 
de macht van de stadhouder niet van de keizer 
kwam: hij zou geen enkele macht tegen Hem 
hebben als die hem niet van boven gegeven was! 
Zie Johannes 19:11. Tiberius’ opvolger Caligula 
(37-41) wordt in de Bijbel niet genoemd. 

Claudius 
Caligula’s opvolger Claudius 
heeft geregeerd van 41 tot 54. Hij 
wordt genoemd als degene onder 
wiens regering de hongersnood 
heeft plaatsgevonden die de 
profeet Agabus heeft voorzegd 
(Hand. 11:28). Van Claudius 

wordt een opmerkelijke daad vermeld: hij had 
bevolen dat alle Joden uit Rome moesten 
vertrekken (Hand. 18:2). Zo bracht hij echter 
onbedoeld Aquila en Priscilla op het pad van de 
apostel Paulus. Overigens lijkt de anti-Joodse 
maatregel van Claudius niet lang van kracht te zijn 
geweest: zie Handelingen 28:17 en Romeinen 
16:3. 

Nero 

Claudius’ opvolger Nero heeft 
geregeerd van 54 tot 68. Deze 
gewetenloze man heeft op een 
verschrikkelijke manier huis-
gehouden in zijn eigen familie. Of 
Paulus dit wist, weten we niet, 
maar feit is wel dat dit de keizer is 

op wie Paulus zich heeft beroepen (Hand. 25:12), 
en onder wiens regering hij in Caesaréa en in 
Rome gevangen heeft gezeten. Het was zelfs 
onder Nero dat Paulus Romeinen 13 - zijn 
beroemde hoofdstuk over de overheid - schreef. 
Toch doet Paulus de Filippiërs vanuit Rome de 
groeten van alle heiligen, ‘vooral van hen die tot 
het huis van de keizer behoren’ (Fil. 4:22). Hier 
moet gedacht worden aan slaven, vrijgelatenen, 
vrijgeboren hovelingen en cliënten (= bescher-
melingen) van Nero. Hun namen zijn ons 
onbekend. Ze behoorden Nero toe, maar veel 
belangrijker was dat ook in de nabijheid van deze 
goddeloze keizer mensen waren die van de Heer 
waren: ‘De Heer kent hen die de zijnen zijn’’ (2 
Tim. 2:19). Dat was toen zo, dat is gelukkig nog 
steeds zo! 
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Nb. alle afgebeelde munten zijn denaren van de genoemde keizers 



DAVIDS VERBOND MET ABNER; 
JOAB DOODT ABNER 
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‘Ik ben nu nog zwak, ofschoon tot koning gezalfd' (2 Sam. 3:39)  

In de langdurige strijd tussen het huis van Saul en het 
huis van David werd het eerste steeds zwakker en het 
tweede steeds sterker. Zo gaat het figuurlijk gesproken 
ook in het leven van de gelovige. Naarmate hij meer 
met de Heer gaat leven, zal hij in geestelijke kracht 
toenemen en het vlees minder kans krijgen zich te laten 
gelden (Saul was de koning naar het vlees, David is 
een beeld van Christus). Daar is best enige tijd mee 
gemoeid. 

In Hebron kreeg David zes zonen. Aan deze jongens 
heeft hij niet het meeste plezier beleefd. Amnon, 
Absalom en Adonia zullen Davids hart als vader 
breken. Hebron betekent 'gemeenschap'. Maar te zijn 
op een plaats die van gemeenschap spreekt, is nog 
geen garantie dat alles wat daar gebeurt ook een 
uitvloeisel is van de gemeenschap met God. Dat David 
meerdere vrouwen heeft genomen, is geen gevolg van 
zijn gemeenschap met God. Zijn zoon Salomo zal in dit 
kwaad zo toenemen dat het zijn val zal worden. Het 
hebben van 'slechts' één vrouw is geen garantie voor 
een goed huwelijk en ook geen garantie dat je kinderen 
krijgt waar je alleen maar plezier aan beleeft. Maar het 
hebben van meerdere vrouwen is tegen de wil van God 
en zorgt gegarandeerd voor problemen. 

Hoewel David sterker wordt, blijft het oppassen 
geblazen. Dat maakt het verbond dat David met Abner 
sluit duidelijk. Ik lees hier niet dat David de Here 
raadpleegt om te vragen wat hij met het voorstel van 
Abner moet doen. Het klinkt goed en David haalt zelfs 
dit 'voordeel' uit de onderhandelingen dat hij Michal 
terugkrijgt. Maar het is schrijnend te zien hoe dat ten 
koste gaat van haar man. David is hier niet de 
afhankelijke koning. Hij staat op het punt het 
koningschap over Israël te aanvaarden uit de handen 
van Abner, en niet uit de handen van God. Hoe moeilijk 
is het ook voor mij om voortdurend in alles de Heer te 
vragen wat Hij wil dat ik doen zal, en niet in te gaan op 
allerlei aantrekkelijke voorstellen om een bepaalde 
positie onder het volk van God te krijgen. 

 

God zorgt er in zijn voorzienigheid voor dat de vijand 
het niet voor elkaar krijgt. Joab doodt Abner, maar doet 
dat op een gemene manier. Zijn motief is wraak en ook 
jaloersheid. Hij neemt wraak voor zijn broer Asaël, die 
door Abner in een eerlijke strijd was gedood. Hij handelt 
ook uit jaloersheid, omdat hij door het verbond dat 
David met Abner heeft gesloten zijn eigen positie in 
gevaar ziet komen. Het verdriet van David over Abner is 
echt. Voor Israël is dat nodig, en wel om te zien dat er 
van de kant van David geen opzet in het spel is. Dat is 
ook belangrijk voor mij. Waar ik de schijn van 
partijdigheid kan wegnemen, moet ik dat doen. Niet 
door mijzelf te verdedigen, maar door het tonen van de 
juiste houding. David roemt Abner en noemt hem 'een 
vorst, een grote in Israël'. Hier toont David dezelfde 
gezindheid die hij toonde na het bericht van Sauls 
dood. Joab schaart hij onder de 'kinderen der ver-
keerdheid' (vs. 34). 

David is net koning geworden en ziet zich geplaatst 
voor een enorme taak. Hij voelt zich daarin zwak. 
Daartegenover staat Joab, die hij 'harder dan ik' noemt. 
Hoe belangrijk is het dat er met zorg en tederheid over 
het volk wordt geregeerd en niet met harde hand. Eens 
sprak een broeder over 1 Kronieken 11 en 12. Het trof 
mij toen dat hij wees op de volgorde in 1 Kronieken 
11:2, waar eerst van David wordt gezegd dat hij het 
volk weidde en pas in de tweede plaats dat hij tot vorst 
zou zijn. Zorg voor Gods volk is het éérste. 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 3. 

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

Heer, wilt U mij veel leren van Uzelf als de Goede 
Herder. U hebt als eerste tegen Petrus gezegd: Weid 
mijn lammeren, en daarna hebt U pas gesproken over 
het hoeden van de schapen. Bescherm mij tegen het 
ingaan op aantrekkelijk lijkende voorstellen van 
anderen om samen iets voor U te doen, maar die niet 
uw weg en uw doel zijn. 

 

 

 

 

 

‘Joab vermoordt Abner’.  
Plafondschildering Grote Kerk, 
Naarden 
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VAN DE WERKVLOER 

Getuigenis van Frank Jabini 

Jakob van Bruggen 

Op het eerste gezicht lijkt de zee van voorbijgangers in 
de Domineestraat - de drukke winkelstraat in 
Paramaribo - donkergekleurd met een toefje blank. 
Maar wanneer je ogen gewend zijn aan het felle 
zonlicht, zie je geleidelijk aan geen zwarte mensen 
meer lopen, maar Aucanen en Indianen en Creolen en 
Saramaccanen, nog afgezien van de binnenkomers uit 
India, Java, Brazilië, Korea en China. Je komt dichter bij 
de werkelijkheid, die niet zo zwart-wit is als het vaak 
lijkt.  

Naast mij op het terras zit Bijbelvertaler en theoloog dr. 
Frank Jabini. Hij is Saramaccaner. Zijn stammoeder 
vluchtte kort na 1700 als slavin van een Nederlandse 
plantage naar het binnenland. De roots van Frank 
liggen in de stam van de Dombi, een van de twaalf 
Saramaccaanse stammen. Zo ben je opgevoed in de 
jungle. Dat raak je nooit kwijt.  

We halen herinneringen op. Hoe we ook een keer in 
Nederland naast elkaar zaten in Het Utrechts Archief. 
Voor ons lagen dozen uit het hernhutter 
Surinamearchief. Voorzichtig haalden we er de 
schriftjes uit, die vaak al meer dan anderhalve eeuw 
oud waren. Met eerbied bladerden we door het werk 
van eenzame zendelingen en Bijbelvertalers. Totdat we 
met verrassing een paar schriftjes vonden waarin een 
zekere Schumann gedeelten van de Bijbel in de 
Saramaccaanse stamtaal heeft weergegeven. Niet om 
uit te geven. Vertalingen in culturen met alleen 
mondelinge communicatie waren bedoeld om 
voorgelezen te worden. Zo is deze vertaling in het 
binnenste van het Surinaamse oerwoud voorgelezen 
aan Saramaccanen die christen waren geworden.  

Niet voor niets hadden deze Saramaccanen, ooit 
weggevoerd uit Afrika, zich al heel vroeg aan het 
Nederlands gezag onttrokken (in ieder geval vanaf 
1690). Daarna hebben ze een zelfstandig bestaan 
geleid in de jungle, waar Nederland altijd maar beperkt 
gezag heeft gehad. Hun veelgodendom en hun magie 
waren hun bolwerk, diep in het stroomgebied van de 
Surinamerivier. Het is heel bijzonder dat voor dit vrije 
volk het Bijbelboek Genesis al is vertaald aan het einde 
van de achttiende eeuw, toen de meeste uit Afrika 
ingevoerde slaven nog onderworpen waren aan hun 
Nederlandse eigenaren. Ze bewerkten voor hen de 
plantages ter wille van de aandelen in suiker binnen het 
rijk van stadhouder Willem V.  

Het is alsof de archiefdozen in Utrecht de verre, warme 
lucht aanvoeren uit het verleden van Jabini's thuisland. 
Hij is zelf opgevoed in de heidense stamtraditie en later 
tot Christus bekeerd. Het ontroert hem, te zien hoe 
Christus al ver voor zijn bekering werkte onder de 
Saramaccanen. Ook voor hen was het verhaal over de 
Gekruisigde niet zo aantrekkelijk: volgens hun traditie 
zou zo'n ten onrechte gekruisigd mens een 
onverzoenlijke, wrekende geest worden, gevaarlijk dus. 
Christenen onder de Saramaccanen leerden hoe het 
omgekeerde gelukkig waar is.  

In zijn proefschrift over Surinaamse Bijbelvertalingen 
heeft Dr. Jabini witte vlekken op een kaart ingetekend. 
Vanmorgen geeft hij mij antwoord op de vraag hoe hij 
als Surinamer en als christen zijn stamwortels beleeft. 
,,Eigenlijk net als Paulus: ik houd heel veel van mijn 
eigen stam, maar tegelijk heb ik heel veel pijn in mijn 
hart omdat zo weinigen het evangelie hebben 
aangenomen. Dat doet extra pijn omdat zij al in 1765 
kennis hebben gemaakt met het evangelie. Wrang is 
dat het toerisme hen stimuleert bij hun traditionele 
godsdienst te blijven, omdat toeristen dan mooie foto's 
kunnen maken van hun (heidense) dansen en rituelen. 
Ter wille van de westerse camera's worden ze in hun 
ontwikkeling afgeremd. Ook elementen in hun eigen 
godsdienst houden hun ontwikkeling tegen. Zo geloven 
zij dat iemand alleen vooruit kan komen met behulp van 
een van de bakru, de goden. Daar is men bang voor en 
dus bemoeit men zich niet met mensen die vooruitgaan: 
ze hebben een bakru, een soort kwade beschermengel, 
die onheil kan brengen in de familie.''  

“Ik ervaar als Saramaccaans christen'', zegt Frank, ,,het 
geloof in het evangelie als een geweldige bevrijding uit 
de macht van de duisternis. Tegelijk beleef ik mijn 
christen-zijn als een echte Saramaccaner. Ik koester 
nog bepaalde waarden van mijn stam: respect voor 
ouderen, kiezen voor gesprek in plaats van 
confrontatie, proberen de dingen liever samen te doen 
als groep dan alleen. Ik houd van de taal en geniet van 
de klederdracht die ik soms nog draag. En ik geniet van 
onze stamgeschiedenis.''  

Jabini's verhaal staat voor dat van velen. Suriname is 
een bundel korte verhalen. Ook christelijke verhalen. 
Het is niet gemakkelijk daarvan een 'kaart van het 
kerkelijk leven' van Suriname te maken. Het is wel 
verrassend die oude en nieuwe verhalen te lezen, 
nieuwsgierig naar het vervolg. 

Bron: Nederlands Dagblad 14-02-2007 
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Inleiding 

Wat is leven in de ‘tussentijd’? Dat houdt in dat wij 
als christenen leven in de tijd tussen Christus’ 
komst in vernedering hier op aarde én Zijn 
wederkomst met macht en majesteit. Het is leven 
als vreemdelingen en bijwoners in de tijd waarin 
wij de verworpen en gekruisigde Heer navolgen, 
in afwachting van Zijn glorieuze terugkeer. De 
‘tussentijd’ is de periode tussen de Pinksterdag en 
de Parousie, tussen de komst van de Heilige 
Geest om de Gemeente bijeen te vergaderen en 
de komst van de Heer voor de Gemeente en Zijn 
daaropvolgende verschijning met alle heiligen.  

In het evangelie volgens Matteüs stelt de Heer 
Jezus Zich aan het volk Israël voor als de 
beloofde Koning. Helaas werd Hij door Zijn eigen 
volk verworpen, zoals duidelijk wordt in de loop 
van het evangelie. In de hoofdstukken 11 en 12 
vindt de grote wending plaats en spreekt de Heer 
het ‘wee u’ uit over de Galilese steden, die 
weigerden zich te bekeren op de prediking. De 
Heer zou evenals Johannes de Doper, de heraut 
van de Koning, gevangengenomen en gedood 
worden. Het Koninkrijk der hemelen zou een 
nieuwe, verborgen gedaante aannemen in de 
periode waarin de Heer Zelf afwezig zou zijn, 
‘verborgen’ zou zijn in de hemel (vgl. Matt. 13).  

Tweemaal vinden wij hier de uitdrukking ‘in die 
tijd’ (Matt. 11:25; 12:1). In samenhang hiermee 
vinden wij een aantal aanwijzingen van de Heer in 
deze hoofdstukken ten aanzien van:  
(a) het leven in de tussentijd,  
(b) onze huidige zegeningen door middel van de 

kennis van de Vader en de Zoon,  
(c) de aard van ons discipelschap, en:  
(d) de grote beginselen van de nieuwe bedeling.  

1. Ik prijs U, Vader 

‘In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik prijs U, 
Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat U 

deze dingen voor wijzen en  verstandigen hebt 
verborgen en ze aan kleine kinderen hebt 

geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een 
welbehagen geweest voor U’ (Matt. 11:25-26). 

De Heer Jezus was tot Zijn volk gekomen als de 
beloofde Koning, maar – zoals Johannes zegt – 
de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. De 
Koning kon Zijn rijk nu niet in zijn openbare 
gedaante oprichten. Voortaan was Hij de Zaaier, 
die het Woord van God zou zaaien in de akker 
van de wereld (Matt. 13). Pas in de eindtijd, bij 
Christus’ wederkomst, zal het Koninkrijk met 
macht en majesteit worden gevestigd. Israël zal 
het centrum van het komende Vrederijk zijn, 
waarin de Zoon des mensen zal zitten op de troon 
van Zijn heerlijkheid (Matt. 25:31).  

Maar hier in Matteüs 11, bij Jezus’ dankzegging 
aan het adres van de Vader, was het nog lang 
niet zover. In de verzen daarvoor had Hij het ‘wee 
u’ uitgesproken over de Galilese steden waarin Hij 
de meeste krachten had verricht: Chorazin, 
Betsaïda, en Kafarnaüm. Die steden hadden zich 
niet bekeerd, hoewel zij in aanraking waren 
gekomen met de krachten van het Koninkrijk der 
hemelen. Ongetwijfeld was de Heer teleurgesteld 
over het onbegrip van Zijn volksgenoten, over het 
feit dat Hij niet was geaccepteerd als de Messias. 
Niets kon echter Zijn innerlijke vrede verstoren. Hij 
legde het allemaal in de handen van de Vader en 
Hij onderkende hierin Diens wijze hand. Het was 
een onderdeel van Gods plan dat de leiders van 
de natie, de ‘wijzen en verstandigen’, geen oog 
voor de heerlijkheid van Christus hadden en Hem 
zouden overleveren om gekruisigd te worden. 
Langs deze weg zou het heil immers ook tot de 
volken komen. Christus zou als de Zoon van de 
levende God Zijn Gemeente gaan bouwen (Matt. 
16:18), en die zou bestaan uit gelovigen uit Israël 
én uit de volken. Aan ‘kinderen’ zou het worden 
geopenbaard. Alleen gelóvigen, mensen die 
worden als kleine kinderen, worden ingeleid in de 

Jezus volgen en Hem dienen in de tijd van Zijn verwerping 

Hugo Bouter 

Wij willen ons nu eerst bezighouden met 
het dankgebed van de Heer ‘in die tijd’, 
zoals wij dat vinden aan het slot van 
Matteüs 11. Jezus sprak een bijzondere 
dankzegging uit in die cruciale tijd. 
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openbaring van de Vader door de Zoon. Samen 
vormen zij de nieuwe familie van verloste 
mensenkinderen, Gods huisgezin, de Gemeente 
van de levende God.  

Jezus begon zelfs met een lofprijzing: ‘Ik prijs U, 
Vader’. Dat is een les voor ons wanneer wij in 
moeilijke omstandigheden verkeren. Misschien 
vraagt u zich wel eens af: Wat is de zin van mijn 
leven en van mijn werk? Is er wel iemand die mij 
echt begrijpt en waardeert? Ja, als u God uw 
Vader kunt noemen door het geloof in het 
volbrachte werk van Christus, mag u weten dat er 
Eén is die u ten volle begrijpt. Dan mag u ook 
instemmen met deze lofprijzing: ‘Ik prijs U, 
Vader’ (Matt. 11:25).  

Heer van de hemel en van de aarde 

De hemelse Vader weet beter dan wij wat goed 
voor ons is. Is Hij niet de Heer van de hemel en 
van de aarde? Bestuurt Hij niet alle dingen? Heeft 
Hij niet de hele wereld in Zijn hand? Doorlopen Zijn 
ogen niet de hele aarde? Deze omschrijving van 
de Vader als de Heer van hemel en aarde 
herinnert aan wat wij in het eerste bijbelboek lezen 
over Abrams ontmoeting met Melchisedek, een 
gebeurtenis met een diepe profetische betekenis. 
God openbaarde Zichzelf toen als de Schepper 
(of: de Bezitter) van hemel en aarde. Want de 
priester Melchisedek trad Abram zegenend 
tegemoet met de woorden: ‘Gezegend zij Abram 
door God, de Allerhoogste, de Schepper van 
hemel en aarde’ (Gen. 14:18-20). God is de 
Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Hij is de 
Heer van de hemel en van de aarde. Straks in de 
eindtijd zal dat ook voor iedereen zichtbaar zijn.  

Maar voor ons als kinderen van God is Hij nu in de 
eerste plaats onze Vader. Zó mogen wij Hem 
aanroepen, want de Zoon is hier op aarde 
gekomen om Hem te verklaren en de Vadernaam 
bekend te maken. Gelovig mogen wij Zijn naam 
prijzen, ja, heel persoonlijk mogen wij het Christus 
nazeggen: ‘Ik dank U, Vader’. Maar ook 
gemeenschappelijk mogen wij de Vader prijzen in 
de Gemeente van de verlosten. Eerbiedig zullen 
wij het in sommige situaties echter ook moeten 
zeggen: ‘Ja, Vader’ (Matt. 11:26). Dat is geen 
protest, ook geen gedwongen berusting, maar 
bewuste instemming met Zijn heilige wil. Laten wij 
zo alles wat ons overkomt, ook alle teleurstellende 
dingen, in de handen van de Vader leggen. 
Christus wil het ons leren, want Hij laat Zijn 
discipelen delen in de kennis van de Vader. De 
Zoon wil de Vader heel graag aan ons openbaren 
(Matt. 11:27).  

Er is maar één voorwaarde die de Heer ons stelt: 
wij moeten leerlingen, volgelingen van Hem 
worden. Wij moeten tot Hem komen en van Hem 
leren. In het beeld van het juk dragen wordt dit 
nader omschreven. Het betekent in feite dat wij 
Hem erkennen als onze grote Leidsman en Leraar 
en samen met Hem de weg gaan. Hij alleen is de 
Weg tot de Vader. Met Hem de weg te gaan onder 

het juk dat Hij ons oplegt: dat geeft ware rust. Hij is 
geen harde Leermeester, want Zijn juk is zacht en 
Zijn last is licht. 

Want zo is het een welbehagen geweest voor U 

Christus was het welbehagen van de Vader. Dat 
was Hij als Zoon van eeuwigheid, maar Hij was het 
ook als Mens hier op aarde. God vond in Hem Zijn 
'vermakingen' reeds vóór de schepping van de 
wereld (Spr. 8:30 SV), maar dit was ook het geval 
nadat Hij Mens was geworden en de gestalte van 
een Slaaf had aangenomen. In het evangelie naar 
Matteüs vinden we een tweevoudig getuigenis van 
God de Vader, dat de Zoon ook als Mens de 
Geliefde was die Zijn welbehagen vormde. Zowel 
aan het begin van Christus' dienstwerk hier op 
aarde als bijna aan het eind ervan kwam er een 
stem uit de hemel, die zei: ‘Deze is Mijn geliefde 
Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden’ (Matt. 
3:17; 17:5). In beide hoofdstukken ging het om 
situaties, waarin Hij werd onderscheiden van 
andere mensen (resp. de overige dopelingen van 
Johannes, en godsmannen als Mozes en Elia). Dat 
was nodig om aan te geven dat Christus volstrekt 
uniek was. Verder wordt in dit evangelie nog het 
getuigenis van Jesaja aangehaald ten aanzien van 
de Knecht des Heren. De Heer Jezus was de 
uitverkoren Knecht, de Geliefde in Wie de HERE 
een welbehagen had gevonden (Matt. 12:18). 
Terwijl het volk Israël had gefaald om God te 
dienen, was Christus gekomen als de volmaakte 
Dienstknecht om Gods wil en welbehagen te 
vervullen (vgl. Ps. 40:9).  

Merkwaardig is echter dat wij óók in Matteüs 11:26 
een dergelijke uitdrukking vinden. Dat is 
opmerkelijk omdat het in dit gedeelte gaat om de 
gevolgen van de verwerping van de Messias. God 
wist niet alleen van tevoren, dat Zijn Knecht zou 
lijden en zou worden verworpen door Israël en de 
volken, maar in die weg van diepe smaad zou 
tevens Gods welbehagen worden vervuld. De 
verworpen Knecht van Jahweh, die Zich 
tevergeefs had afgemat om Jakob tot God terug te 
brengen en Israël tot Hem te vergaderen, zou tot 
een Licht voor de volken worden gesteld (Jes. 
49:4-6). Gods heil zou gaan reiken tot het einde 
der aarde. God had er behagen in Zijn heil nu uit 
te breiden tot alle mensen, d.w.z. allen die 
vermoeid en belast waren en daarom de toevlucht 
tot de Zoon wilden nemen. Christus – de 
verworpen Messias – werd zo het middelpunt en 
het aantrekkingspunt van allen die met Hem 
zouden worden verenigd. Uit het eerste gedeelte 
van Matteüs 11 blijkt heel duidelijk, dat de Heer 
Jezus – evenals Zijn voorloper Johannes de Doper 
– was verworpen door het volk Israël. Hij moest 
dan ook het oordeel uitspreken over de steden 
waarin Hij zonder vrucht had gearbeid. Wij vinden 
hier echter – en dat is een bewijs van de 
volmaakte mensheid van de Heer – geen blijk van 
verzet met betrekking tot de weg van verwerping 
en vernedering die Hij moest gaan. Integendeel, 
Hij onderwierp Zich volkomen aan de wil van de 

(Vervolg op pagina 10) 
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Colofon Vader en kon Hem te midden van deze moeilijke en 
teleurstellende omstandigheden zelfs prijzen      
(Matt. 11:25)!  

De Heer was tot het Zijne gekomen (d.i. het volk 
Israël), maar Hij moest constateren dat de Zijnen 
Hem niet hadden aangenomen (Joh. 1:11). Hij 
aanvaardde dit evenwel als de wil van de Vader en 
ging gewillig de weg van het lijden, opdat het heil van 
God tot alle mensen zou komen. Het was 'in die tijd', 
namelijk in de tijd waarin Hij het 'wee u' moest 
uitspreken over de steden die zich niet hadden 
bekeerd, dat Hij de Vader dankte dat Hij deze dingen 
voor de wijzen en verstandigen van Israël had 
verborgen en slechts aan een overblijfsel, een rest 
van het volk had geopenbaard (vgl. Matt. 16:16-17). 
Zij die Hem wél hadden aangenomen worden hier 
omschreven als ‘kleine kinderen', die de Vader 
kenden en een open oor hadden voor de dingen die 
Hij hun wilde openbaren. Deze benaming tekent ten 
eerste dat zij het geloof van een kind bezaten en 
opnieuw geboren waren, en ten tweede spreekt het 
van hun eigen positie van geringheid en 
onaanzienlijkheid tegenover de machtige leiders van 
het volk.  

De Heer accepteerde dus dat Hij als de Messias door 
Zijn volk werd verworpen en dat als gevolg daarvan 
het beloofde Koninkrijk werd uitgesteld. Hij nam dit 
niet aan uit de hand van de mensen die het Hem 
aandeden, maar uit de hand van de Vader! 'Ja, 
Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor 
U' (Matt. 11:26). Gods plan zou langs de weg van 
kruis en opstanding vervuld worden. Gods verborgen 
raadsbesluiten zouden op die manier worden 
gerealiseerd: de Gemeente zou worden gevormd 
door gelovigen uit Israël én uit de volken. De 
Gemeente van de levende God wordt in de 
genadetijd gebouwd op Christus de Rots, de Zoon 
van de levende God (Matt. 16:16; 1 Tim. 3:15). De 
komst van het Koninkrijk is uitgesteld en het rijk heeft 
in de tijd van de verwerping van de Koning een 
bijzondere gedaante aangenomen, die in Matteüs 13 
nader wordt omschreven.  

Eenmaal komt de tijd – wanneer de Gemeente 
voltallig is en is ingevoerd in de hemel – dat Israël tot 
inkeer zal komen en zich zal buigen voor de gezalfde 
Koning, die komt in de naam van de HERE (Matt. 
23:39). Gods plannen falen niet en de Heer zal 
uiteindelijk de eer ontvangen die Hem toekomt, ook 
van de kant van Zijn aardse volk Israël. 
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“Immers, Joden begeren tekenen en Grieken 
zoeken wijsheid, maar wij prediken Christus, de 
Gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot vallen 
en voor volken een dwaasheid, maar voor de 
geroepenen zelf, zowel Joden als Grieken, 
Christus, de kracht van God en de wijsheid van 
God” (1 Kor. 1:22-24). 

Paulus schreef deze regels aan de Korintiërs, die 
leefden in een land waarin de Atheners en de 
vreemdelingen, die zich daar ophielden, voor 
niets anders tijd hadden dan om iets nieuws te 
zeggen of te horen (Hand. 17:21). Ook de 
gelovigen hadden voorkeur voor bepaalde 
leraren. De één voelde zich meer aangetrokken 
tot Paulus en zijn ongetwijfeld grote kennis, een 
ander voelde meer voor Apollos vanwege zijn 
gedrevenheid en overtuigingskracht. Voor nog 
iemand anders was het Kefas (Petrus), die de 
Heer drie jaar had meegemaakt en daar vol vuur 
over kon vertellen.  

Paulus stelt deze persoonlijke voorkeuren en de 
ruzies die daaruit ontstonden, aan de kaak. Hij 
brengt ze terug naar de kern door de vraag: “Is 
Christus gedeeld? Is Paulus soms voor u 
gekruisigd, of bent u tot de naam van Paulus 
gedoopt?” (1 Kor. 1:13). Natuurlijk was Paulus 
niet voor hen gekruisigd, maar Christus. Ze 
dreigden af te dwalen van dat wat belangrijk was 
voor hen: Christus, de Gekruisigde. Het kruis van 
Christus dreigde krachteloos te worden door hun 
geruzie over wat zij belangrijk vonden in hun 
geloofsbeleving. Vandaar dat Paulus het ‘woord 
van het kruis’ op de voorgrond stelt. Het is voor 
de wereld een dwaze prediking, maar voor hen, 
de geroepenen zelf, zowel Joden als Grieken, is 
Christus de kracht van God en de wijsheid van 
God (1 Kor. 1:24). 

Als we bij het ‘woord van het kruis’ stilstaan, dan 
zien we Christus, de Gekruisigde. We zien Hem 
daar hangen aan het kruis met de spijkers door 
Zijn handen en voeten. We weten dat Hij 
gekruisigd is en is opgestaan. Hij is de 
Gekruisigde. Voor de wereld is dit dwaas. Als 
men spreekt over het ‘woord van het kruis’, is dat 
een dwaasheid voor hen die verloren gaan. Niets 
laat zo volledig de werkelijke toestand van de 
mens zien als het kruis. Maar voor ons, zo zegt 
Paulus, “is het de kracht van God”. Christus, de 

Gekruisigde is ons Middelpunt, niet onze 
persoonlijke voorkeur voor bepaalde personen of 
voorgangers. Het kruis is het einde van de mens 
naar het vlees. Het kruis maakt dat er niet vele 
wijzen zijn naar het vlees, niet vele machtigen, 
niet vele aanzienlijken. Het zwakke, 
onaanzienlijke en het verachte van de wereld 
heeft God echter uitverkoren om al wat iets is in 
de wereld te niet te doen. 

Beste lezers, Paulus schreef de brief niet alleen 
aan de Korintiërs, maar ook aan allen in elke 
plaats, die de naam van de Heer Jezus 
aanroepen. Sindsdien hebben al die gelovigen te 
maken gehad met persoonlijke eigenschappen, 
gevoelens, etc. Sommigen willen graag overtuigd 
worden door tekenen, anderen willen overtuigd 
worden door woorden, en deze voorkeuren 
verleiden ons soms tot bepaalde keuzes en we 
dreigen af te dwalen van dat wat God belangrijk 
vindt: Christus, de Gekruisigde; Christus, de 
kracht van God en de wijsheid van God. Het kruis 
van Christus kan krachteloos worden in ons, 
doordat wij op een verkeerde, wereldse manier 
bezig zijn met ons geloof. Maar als charisma, 
tekenen, wijsheid, kennis, aanzien, positie en 
macht belangrijk worden, zal het vertrouwen 
daarop beschaamd worden. De natuurlijke mens 
slaat zijn eigen oordeel gade in het kruis, daarom 
is dat niet aantrekkelijk voor hem. God heeft ons 
behouden uit genade, door geloof; en dat niet uit 
ons, het is de gave van God (Ef. 2:8, 9). We 
hoeven ons niet te beroemen op iets wat wij 
kunnen of hebben. Wij zijn uit Hem in Christus 
Jezus, “die ons geworden is: wijsheid van 
Godswege, gerechtigheid, heiliging en 
verlossing” (1 Kor. 1:30). 

‘Op het kruis zien wij de volmaakte liefde van 
onze Heiland. Zijn verwerping door de mensen 
gaf Hem de gelegenheid om nog volmaakter 
deze liefde te tonen. Hij was op het kruis de 
Enige die het wilde doen en die het heeft gedaan. 
Hij heeft op het kruis al Gods eigenschappen 
volmaakt verheerlijkt’ (JND). Laten wij met elkaar 
en met anderen spreken over Christus, de 
Gekruisigde, in Hem roemen en Hem loven en 
danken voor Zijn heerlijke werk op het kruis. Een 
hartelijke groet namens de redactie, 

Jan Paul Spoor 
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2. De Zoon openbaart nu de 
Vadernaam 

‘Alles is Mij overgegeven door Mijn Vader,  
en niemand kent de Vader dan de Zoon,  

en hij aan wie de Zoon [Hem] wil 
openbaren’ (Matt. 11:27). 

Alles is Mij overgegeven 

De Heer kon nog iets aan Zijn dankzegging 
toevoegen, en wel dat alle dingen door de Vader 
aan Hem waren overgegeven – zelfs al leek het 
zo heel anders te zijn. De verwerping van de 
Messias door Zijn volk vormde voor God de 
aanleiding om Hem nog grótere heerlijkheid te 
geven. Dit ligt besloten in de woorden van de 
Heer: ‘Alles is Mij overgegeven door Mijn 
Vader’ (Matt. 11:27). Christus is als Koning over 
Sion nu tijdelijk verworpen, maar Hij is als de 
Zoon des mensen verheerlijkt aan Gods 
rechterhand en dat betekent dat alle dingen aan 
Hem zijn onderworpen (zie de aanhalingen van 
psalm 8 in 1 Kor. 15:27, Ef. 1:22-23 en Hebr. 2:7-
9).  

In het evangelie naar Johannes is de liefde van de 
Vader voor de Zoon het motief om de Zoon tot 
middelpunt van alle dingen te maken: 'De Vader 
heeft de Zoon lief en heeft alles in Zijn hand 
gegeven' (Joh. 3:35). De passage in Matteüs 
vertoont hiermee wel overeenkomst, omdat hier 
gesproken wordt over het welbehagen van de 
Vader, waarvan de Zoon het Voorwerp is. We 
horen hier ook iets over de intieme verhouding 
tussen de Vader en de Zoon: '(...) en niemand 
kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de 
Vader dan de Zoon' (Matt. 11:27). Gelukkig stopt 

dit vers niet met deze verheven woorden, maar is 
er nog een vervolg: '(...) en hij aan wie de Zoon 
[Hem] wil openbaren'. Christus is weliswaar 
verworpen als de Messias die tot Zijn volk kwam, 
maar Hij heeft Zichzelf nu omringd met een kring 
van volgelingen, van ‘broeders’, van kinderen van 
de Vader.  

Dankzij het werk van de Heer hebben wij de 
Vadernaam leren kennen en mogen wij de Vader 
nu in geest en waarheid aanbidden. Te midden 
van de Gemeente heft Christus Zélf de lofzang 
aan en leidt Hij het lied van dank en aanbidding 
jegens de Vader (Hebr. 2:12). Hij had Zijn 
discipelen op aarde reeds de Vadernaam 
verklaard (Joh. 17:6,26), maar na Zijn opstanding 
uit de doden heeft Hij hen daadwerkelijk 
ingevoerd in het genot van die nieuwe relatie 
(Joh. 20:17). Hij is de Eerste onder vele broeders 
(Rom. 8:29). Hij is het Hoofd van een nieuw 
mensengeslacht, de familie van Gods kinderen. 

De kennis van de Vader en de Zoon 

Matteüs 11 laat dus ook zien wat het werk van de 
Zoon is in de tijd van Zijn verwerping door Zijn 
aardse volk. De Messiaanse tijd is uitgesteld, de 
tijden van verkwikking en van herstelling van alle 
dingen breken pas aan bij Christus’ wederkomst 
(Hand. 3:19,21). Tot dan toe heeft God voor de 
verworpen Koning een plaats bereid aan Zijn 
rechterhand in de hemel en Zijn volgelingen zijn 
een hémels volk, doordat zij door de Heilige 
Geest zijn verenigd met hun Heer in de hemel. 
Daarom zegt de Heer dat het voortaan zou gaan 
om de openbaring van de Vader door de Zoon, 
om gemeenschap met de Vader en de Zoon, om 
ware rust voor het hart en niet om Messiaanse 
heerschappij. Doordat de Zoon de Vader 
openbaart aan vermoeide mensen – zondaars die 
met belijdenis van schuld tot Hem komen – is er 
werkelijke gemeenschap met God mogelijk. Onze 
gemeenschap met de Vader en de Zoon is 
gegrond op het bezit van het eeuwige leven, dat 
in de Zoon ons deel is. Dat geeft ons volkomen 
blijdschap (1 Joh. 1:1-4). 
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Jezus volgen en Hem dienen in de tijd van Zijn verwerping 

Hugo Bouter 

In dit tweede hoofdstuk zien wij de 
grote consequenties van de 
verwerping van de Heer als de 
beloofde Koning. De Zoon openbaart 
nu de Vadernaam aan allen die in het 
geloof tot Hem komen. 
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In het Oude Testament woonde God in 
donkerheid, in het verborgene van het heiligdom. 
Hij troonde achter het voorhangsel en niemand 
kon tot Hem naderen, met uitzondering van 
Mozes en de hogepriester Aäron, die slechts 
eenmaal per jaar het allerheiligste mocht 
betreden, en wel op de Grote Verzoendag. Maar 
op grond van het lijden en sterven van Christus is 
er voortaan vrije toegang tot God in het heiligdom 
voor eenieder die gelooft. Het voorhangsel is 
gescheurd, de hemel is nu open (Hebr. 10:19-22). 
Wij kennen God als onze Vader in Christus, en Hij 
heeft ons bestemd tot het zoonschap voor 
Zichzelf (Ef. 1:5). Wij zijn in Christus heilig en 
onberispelijk vóór Hem geplaatst. Wij verblijden 
ons in Gods gedachten, in Zijn raadsbesluiten van 
eeuwige liefde en genade. Wij hebben 
gemeenschap met de Vader en kennen het 
Vaderhart. En wij hebben gemeenschap met de 
Zoon en delen in het welbehagen dat de Vader in 
Hem heeft gevonden. De Vader heeft ons aan de 
Zoon gegeven en wij zijn vast met Hem 
verbonden.  

In het Oude Testament werd God gekend als de 
ene, ware God. Maar in het Nieuwe Testament 

openbaart de levende God Zichzelf als Vader, 
Zoon en Heilige Geest. God heeft Zichzelf nu in 
Zijn diepste wezen doen kennen. De Zoon 
openbaarde de Vader reeds tijdens Zijn leven op 
aarde en deze openbaring zet Hij nu voort vanuit 
de hemel door het werk van de Heilige Geest. Hij 
was niet slechts de Koning van Israël, maar ook 
de Zoon van de Vader. Wij kunnen de Vader 
alleen door Hem leren kennen. Hij is de Weg, 
want ‘niemand komt tot de Vader dan door 
Mij’ (Joh. 14:6).  

Zo vinden wij rust voor onze zielen: door Christus 
rusten wij aan het Vaderhart. God is onze Vader 
geworden in en door Christus, en wij zijn nu 
geliefde kinderen en zonen van God. Wij gingen 
gebukt onder het juk van onze zonden, die nog 
zwaarder wogen door het juk van de wet, die het 
oordeel en de vloek over ons uitsprak vanwege 
onze overtredingen. Maar Christus heeft ons 
vrijgekocht en ons verlost van de vloek van de 
wet. Als volgelingen van Hem hoeven wij alleen 
Zijn zachte juk te dragen en Zijn last die licht is. 
Wij hebben een open hemel in het verschiet, want 
Hij is ons voorgegaan en heeft plaats voor ons 
bereid in het Vaderhuis. ..
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Vragen 

Hierbij stel ik u enkele vragen over de bijbelse 
begrippen ‘schisma’ (scheuring) en ‘sekte’, onder 
verwijzing naar 1 Korintiërs 1:10; 11:18,19; 12:25. 

1. Wat is het verschil tussen deze twee begrippen? 
Is een scheuring de voorloper van een sekte? 

2. Zijn scheuringen en sekten in tijden van verval in 
de christenheid of wantoestanden in plaatselijke 
gemeenten naar Gods wil? 

3. Waarom was het Paulus’ wens dat er geen 
scheuringen onder de Korintiërs zouden zijn     
(1 Kor. 1:10), terwijl hij later stelde dat er wel 
sekten onder hen moesten zijn, opdat de 
beproefden onder hen openbaar zouden worden 
(1 Kor. 11:19).  

4. Wie zijn de ‘beproefden’ bij partijvorming en hoe 
worden zij openbaar?  

Antwoord 

1. Om de eerste vraag te beantwoorden wil ik eerst iets 
zeggen over de woorden ‘scheuring’ en ‘sekte’ en de 
beide Griekse grondwoorden schisma en hairesis. Deze 
woorden komen namelijk ook op andere plaatsen in het 
Nieuwe Testament voor. In het onderstaande schema is 
te zien hoe ze worden weergegeven in de 
Voorhoevevertaling:  

Uit dit overzicht blijkt reeds dat deze woorden wel op 
elkaar lijken, maar dat de betekenis niet identiek is. Als 
wij kijken naar de context waarin ze voorkomen in het 
Nieuwe Testament, wordt dit ook bevestigd. In ons 
algemene spraakgebruik hebben ze echter een andere 
inhoud gekregen: onder een sekte verstaat men nu 
meestal een kleine godsdienstige gemeenschap die 
losstaat van de staatskerk, onder een schisma een 
kerkscheuring en onder heresie een dwaalleer of 
ketterij. Maar dit is niet altijd de bijbelse betekenis.  

(Vervolg op pagina 10) 

REPLY  
Het verschil tussen een ‘schisma’ en een ‘sekte’ (1) 

Arend Remmers 

schisma (8 keer)  

Matt. 9:16 scheur Hand. 5:17 sekte 

Marc. 2:21 scheur Hand. 15:5 sekte 

Joh. 7:43 verdeeldheid Hand. 24:5 sekte 

Joh. 9:16 verdeeldheid Hand. 24:14 sekte 

Joh. 10:19 verdeeldheid Hand. 26:5 sekte 

1 Kor. 1:10 scheuringen Hand. 28:22 sekte 

1 Kor. 11:18 scheuringen 1 Kor. 11:19 sekten 

1 Kor. 12:25 verdeeldheid Gal. 5:20 sekten 

    2 Pet. 2:1 sekten 

hairesis (9 keer)  
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De uitoefening van het recht in het 
Vrederijk (vervolg) 

We zullen ons nu met enkele voorbeelden van 
zonden bezighouden, waarop in de tijd van het 
Oude Testament de doodstraf stond: 
1. afgodendienst, resp. verleiding tot afgoden-

dienst (Lev. 20:2-5; Deut. 17:2-7); 
2. beoefenen van occultisme, zoals doden-

bezwering en waarzeggerij (Lev. 20:6,27); 
3. vervloeken van de ouders (Lev. 20:9); 
4. overspel, hoererij, homoseksualiteit, 

sodomie enz. (Lev. 20:10, Deut. 22:13-27); 
5. godslastering (Lev. 24:10-16); 
6. moord (Lev. 24:17,21; Deut. 19:11-21; Ex. 

21:14); 
7. sabbatschending (Num. 15:32-36); 
8. overmoed in rechtszaken (Deut. 17:8-13); 
9. valse profetieën (Deut. 18:20-22); 
10. de weerspannige zoon (Deut. 21:18-21); 
11. mensenroof voor slavendienst (Deut. 24:7). 

Ik heb de indruk dat het voornamelijk deze 
zonden zijn die in het Vrederijk met de dood 
worden bestraft. Als we ons voorstellen dat op 
zonden als overspel, hoererij, homoseksualiteit in 
onze tijd de doodstraf zou staan, zouden dan niet 
talloze mensen in Europa en in de rest van de 
wereld ter plekke moeten sterven? Als de 
regeringen vandaag naar de wil van God zouden 
vragen en overeenkomstig Gods Woord zouden 
handelen (Gen. 9:6; Rom. 13:4), zouden 
tenminste moordenaars met de dood bestraft 
moeten worden. God laat het najagen van het 
boze door de mens toe en geeft het kwaad 
gelegenheid zich te openbaren. God heeft heden 
veel geduld, maar in het Vrederijk zullen andere 

principes gelden. Nu oefent God geen openbare 
heerschappij uit, hoewel Hij het kwaad eenmaal 
zal bestraffen. 

De dagelijkse uitoefening van het oordeel 

Twee teksten uit Psalm 101:6-8 en Zefanja 3:5 
tonen ons dat het oordeel zeer snel wordt 
uitgevoerd. Het zal namelijk iedere morgen 
uitgevoerd worden. Allen die zich als goddelozen 
openbaren, worden verdelgd. Goddelozen zijn 
mensen die zich niet gebonden voelen aan Gods 
geboden en openlijk tegen Zijn autoriteit in 
opstand komen en daarmee ook tegen de 
rechtvaardige regering van de Messias. Van de 
goddelozen staat dat zij gruwel bedrijven. 

Tegelijkertijd tonen de verzen uit Psalm 101 aan 
dat de graad van heiligheid groter wordt 
naarmate men dichter bij het heiligdom komt. De 
hoogste graad van heiligheid is bij de tempel. 
Bijzonder brutaal is het wanneer in de stad van 
de grote Koning, die in de toekomst ‘de stad van 
de gerechtigheid’ zal heten, openlijk gezondigd 
wordt. Bovendien is er in ‘het heilige land’ zeker 
een hogere graad van heiligheid dan in andere 
landen. In de loop van de tijd zullen diegenen die 
zich willen onttrekken aan de nabijheid van God 
steeds verder van Jeruzalem wegtrekken. Van 
hen lezen wij dat zij aan het eind van het 
Vrederijk aan de vier hoeken van de aarde 
wonen: 'En als de duizend jaren voleindigd zijn, 
zal de satan uit zijn gevangenis worden 
losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan 
de vier hoeken der aarde te misleiden, Gog en 
Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en 
hun getal is als het zand der zee' (Openb. 20:7-
8). 

Wat betreft de uitoefening van de doodstraf in 
deze tijd, staat er een verklarende tekst aan het 
eind van de profeet Jesaja (Jes. 66:24). Hoewel 
Jesaja zo vaak spreekt over Christus en de 
heerlijkheid van het Vrederijk, eindigt zijn boek 
toch met de ernstige verwijzing naar de mensen 
die in Jeruzalem en haar onmiddellijke nabijheid 
van God afvallen en daarom geoordeeld worden. 
Hun lijken worden daar bewaard. Normaliter 
vreten wormen de dode lichamen op, maar hier 
staat dat hun worm niet sterft. De lijken zullen dus 
niet vergaan, de worm heeft altijd iets te eten. 
Ook dooft hun vuur niet, dat betekent dat het vuur 
ook steeds iets te verteren heeft. Het zal 
afschuwelijk zijn de dode lichamen te zien, en het 
is een ernstige vermaning om de geboden van 
God en de heerschappij van Christus te 
erkennen. 

1000 JAAR VREDE 
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“De HERE is rechtvaardig in haar midden; Hij doet geen onrecht; 
elke morgen geeft Hij zijn recht; als het licht wordt, blijft het niet uit”. 



DE KRACHT VAN GOD 

Als in het Griekse Nieuwe Testament sprake is van 
de ‘kracht van God’, wordt voor ‘kracht’ doorgaans 
het woord ‘dunamis’ gebruikt. Wij herkennen hier de 
Nederlandse woorden ‘dynamiet’, ‘dynamo’ en 
‘dynamisch’ in.  Interessant is dat de combinatie 
‘ [de] kracht van God’ zeven keer in de brieven van 
Paulus voorkomt. 

Als typering van het evangelie 

In Romeinen 1:16 legt Paulus uit dat het evangelie 
niet iets is om je voor te schamen. Het is immers 
Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft, 
eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Om 
mensen te redden stelt God Zijn kracht beschikbaar! 

Als typering van het woord van het kruis 

In 1 Korinthe 1:18 spreekt Paulus over het woord, 
d.i. de prediking, van het kruis. Oftewel: in de 
prediking, de verkondiging van het evangelie, staat 
het kruis centraal. Voor mensen die verloren gaan, 
is zo’n boodschap dwaasheid, ‘maar voor ons die 
behouden worden, is het kracht van God’. Mensen 
moeten dus geloven in het woord van het kruis, wil 
Gods kracht voor hen beschikbaar komen! 

Als typering van Christus de Gekruisigde 

In 1 Korinthe 1:24 wordt duidelijk dat het ten diepste 
gaat om Hem die aan het kruis hing, om Christus de 
Gekruisigde. Geloven in het woord van het kruis 
betekent uiteindelijk geloven in Christus de 
Gekruisigde. Hij is Degene die Paulus predikt, ‘voor 
Joden een aanleiding tot vallen en voor volken een 

dwaasheid, maar voor de geroepenen zelf, zowel 
Joden als Grieken, Christus, [de] kracht van God en 
[de] wijsheid van God, want  (…) het zwakke van 
God is sterker dan de mensen’. Mensen moeten dus 
geloven in Christus, de Gekruisigde, in het zwakke 
van God, wil Gods kracht voor hen beschikbaar 
komen! 

Als basis van ons geloof 

Paulus had in Korinthe geen prediking willen 
volbrengen die bestond in overredende woorden 
van wijsheid, maar in betoon van de Geest en van 
kracht, ‘opdat’, zo schreef hij in 1 Korinthe 2:5, ‘uw 
geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in 
de kracht van God’. Mensen moeten dus hun geloof 
baseren op de meest solide basis die denkbaar is, 
namelijk op de kracht van God! 

Als typering van het leven van de 
verheerlijkte Christus 

In 2 Korinthe 13:4 schrijft Paulus dat Christus in 
zwakheid is gekruisigd, maar leeft door Gods 
kracht’. Toen Christus gekruisigd werd, was dat in 
zwakheid. Hij spreidde toen geen voor mensen 
zichtbare kracht tentoon. Maar Hij is na Zijn dood 
opgewekt en verheerlijkt, en leeft nu door Gods 
kracht! 

Als typering van het leven van de 
christenen in de toekomst 

Paulus schrijft in het zelfde vers, 2 Korinthe 13:4, 
dat de gelovigen op dit moment zwak zijn in 
Christus, maar straks met Hem zullen leven door 
Gods kracht. Als wij dus in de toekomst opgewekt, 
dan wel levend veranderd en verheerlijkt zullen 
worden, zal dat slechts zijn in Gods kracht. Mensen 
met een opstandings– c.q. verheerlijkt lichaam 
zullen niet in eigen kracht leven, maar door Gods 
kracht! 

Als maatstaf van het lijden van 
verdrukking om het evangelie  

De laatste tekst is misschien wel de moeilijkste. In   
2 Timotheüs 1:8 schrijft Paulus aan zijn jonge 
medewerker Timotheüs dat hij zich niet moet 
schamen voor het getuigenis van de Heer, noch 
voor Paulus, Zijn gevangene, maar dat hij 
verdrukking moet lijden met het evangelie, naar de 
kracht van God. Hoe is het mogelijk! Gods kracht 
kan dus zelfs zichtbaar worden in de levens van 
mensen die weinig kracht uitstralen, maar die 
verdrukt worden omwille van het evangelie. Het 
geheim is echter dat de mate waarin zij verdrukking 
lijden in overeenstemming is met de mate van de 
kracht die God Zelf daarvoor ter beschikking stelt! 
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ISBOSETH VERMOORD EN  
DAVIDS REACTIE DAAROP 

 
2 Samuël 4 

Ger de Koning 
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‘'Zo waar de Here leeft, die mij uit alle benauwdheid verlost heeft' (2 Sam. 4:9)  

Als Abner is vermoord, valt de leider weg op wie 
Isboseth, de zoon van Saul en het volk Israël 
vertrouwde. Als er een steunpunt wegvalt, ontstaat 
er angst. De weg is vrij voor twee mannen om 
Isboseth te vermoorden. Deze mannen behoorden 
niet bij Gods volk. Voordat hun laffe daad wordt 
beschreven, wordt er terloops een opmerking 
gemaakt over Mefiboseth, de zoon van Jonathan   
(2 Sam. 4:4). In dat ene vers wordt veel over hem 
verteld: zijn handicap, zijn leeftijd toen zijn vader 
stierf, dat hij door een voedster werd verzorgd en de 
oorzaak van zijn handicap. Zijn voedster was 
gevlucht, mogelijk uit vrees voor David. Het 
resultaat was dat de jongen, die aan haar zorg was 
toevertrouwd, niet meer kon lopen. 

Voor de zielzorg zijn hieraan meerdere toe-
passingen te ontlenen. Je kunt voor je opvoeding 
toevertrouwd zijn (geweest) aan iemand voor wie 
het opvoeden een beroep is. De liefdeband met je 
moeder is er niet, wat mis je dan al veel. Je zult 
vervolgens op vijfjarige leeftijd je vader verliezen! En 
als vlak daarop, omdat je opvoeder een domme zet 
doet, je ook nog eens je gezondheid verliest, lijkt het 
drama compleet. Aan al die dingen kun je niets 
doen: dat je opvoeding wordt uitbesteed, het verlies 
van je vader, het verlies van je gezondheid. Daarbij 
komt nog dat je bij een familie hoort die vanwege 
ontrouw aan God aan de kant is gezet. Je zit aan 
alle kanten vast. Dan heb je toch geen toekomst 
meer? Het enige dat je overblijft, is genade. Dat is 
wat Mefiboseth later van David krijgt. 

Vluchten voor David, je niet aan zijn gezag 
onderwerpen, heeft verlamming tot gevolg. Naar 
David gaan met leugenachtige motieven heeft de 
dood tot gevolg. Dit laatste ervaren de moordenaars 
van Isboseth. Terwijl Isboseth rust, komen ze onder 
een voorwendsel het paleis binnen. Ze doen 'alsof 

ze tarwe wilden halen' (4:6). Ze doen alsof ze een 
beroep op zijn barmhartigheid willen doen en krijgen 
daarmee toegang tot Isboseth. Ze houwen hem het 
hoofd af en nemen dat mee naar David. Ze offeren 
er hun nachtrust voor op om David de in hun ogen 
goede tijding te brengen, dat zijn concurrent dood is. 
Zij doen het voorkomen of ze uitvoerders van de wil 
van de HERE zijn om David op deze wijze aan het 
koningschap te helpen (4:8b). Maar ze kennen 
David niet. David trapt niet in deze nieuwe val. Hij 
heeft de les van het vorige hoofdstuk geleerd, toen 
hij op het punt stond een verbond met Abner te 
sluiten (3:12,13). Nu zegt hij dat de HERE hem uit 
alle benauwdheid heeft gered (4:9). Hij spreekt hier-
door zijn vertrouwen uit dat de HERE het ook verder 
voor hem zal regelen. Hij hoeft niets in eigen hand 
te nemen of van anderen aan te nemen. 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 4. 

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 ik niet bang voor U hoef te zijn en 
niet voor U hoef te vluchten. Er zijn ook zoveel 
mensen in de wereld die het gaat als Mefiboseth. 
Het lijkt wel of er steeds meer komen. Als ik mensen 
tegenkom die geen toekomst meer hebben, geef dat 
ik hen herken en hen namens U op uw genade wijs. 
Ik mag uit Davids houding tegenover de moor-
denaars van Isboseth leren dat ik alles aan U kan 
overlaten. Ik hoef niets in eigen hand te nemen of 
afhankelijk te zijn van anderen als het gaat om wat 
U van mij vraagt en met mij wilt doen. In het 
verleden hebt U al zo vaak geholpen. U zult het voor 
mij voleinden (Ps. 138:8; 57:3; vgl. Ruth 3:18). 
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VAN DE WERKVLOER 

Elia en het kinderboekenfestival 

Henk Wassink 

Voor alle duidelijkheid: elk jaar wordt in Suriname op 
diverse plaatsen voor de schooljeugd een 
KinderBoekenFestival georganiseerd om het lezen te 
bevorderen. Daar wordt ook het vertellen van 
verhalen bij betrokken. Scholen worden uitgenodigd 
om een dag het festival te bezoeken. Een prachtige 
gelegenheid om met een stand met een bijbels 
thema het Boek der Boeken aan te bevelen, samen 
met veel evangelische lectuur. Ook vraagt de 
organisatie of men bereid is een groep kinderen een 
half uur bezig te houden en dat is een uitstekende 
gelegenheid om een bijbelverhaal te vertellen. 

Dit jaar is het thema: ‘Helder water, schoon en puur, 
goed voor ons en de natuur’. Het district Brokopondo 
is als eerste aan de beurt om het festijn te houden. 
Wij hebben ons opgegeven om ook weer te 
participeren. Beladen met een auto met boeken en 
een blikvanger die de kinderen en de ouderen moet 
trekken, vertrekken Anneke en ik richting het 
binnenland. Aangezien het festival maandagochtend 
zal aanvangen, nemen wij de gelegenheid te baat om 
op zaterdag uit Paramaribo te vertrekken en de 
zondagochtend de samenkomst in Brokopondo te 
bezoeken. Wij genieten gastvrijheid bij een Creoolse 
familie die ons voor de eerste nacht onderdak heeft 
aangeboden, want de andere dagen zullen we in 
tenten aan de oever van de rivier slapen. Aangezien 
daar veel jongeren gaan overnachten, besluit men 
ons toch de rust te gunnen en worden wij met wat 
andere deelnemers ondergebracht in het 
recreatiecentrum. 

Zondagmiddag kunnen we de stand gaan opbouwen. 
We zijn vroeg en hebben een mooie plaats 
toegewezen gekregen. Het verhaal van Elia bij de 
beek Krith is ons onderwerp. Helder water voor de 
profeet omdat hij niet alleen luisterde naar de 
opdracht die God hem gaf, maar er ook naar 

gehandeld heeft! Als blikvanger hebben we een 
‘beekje’ gecreëerd. Onderweg naar Brokopondo 
hebben we heel veel stenen kunnen verzamelen en 
met behulp van een dompelpomp laten we het water 
circuleren. Elia blijkt bij het uitpakken ‘onthoofd’ te 
zijn, vanwege de slechte staat van de weg heeft hij 
de rit niet goed overleefd. Maar met behulp van wat 
kunst en plakwerk krijgen we hem weer in de goede 
houding, nl. op zijn knieën aan de oever van de beek.  

De kinderen en de leerkrachten zijn nieuwsgierig 
waar dat water vandaan komt en hoe het steeds blijft 
stromen. Zij luisteren heel aandachtig naar het 
verhaal en krijgen na afloop een traktaatje mee 
waarin alles nog eens kort staat beschreven. God 
zorgt voor Elia en wil ook graag voor eenieder zorgen 
die luistert en doet naar Zijn Woord. God wil het 
‘levende water’ geven aan eenieder die gelooft! 
Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid voor de 
bezoekers om aan de boekentafel lectuur te kopen, 
waar twee zusters ons zijn komen helpen. Daarvan 
wordt gretig gebruik gemaakt, want we hebben de 
prijzen zo laag mogelijk gehouden zodat men zelfs 
voor een stuiver iets kan kopen, want het is bepaald 
geen vetpot in het binnenland. De tweede dag juist 
na de ochtend worden wij verrast door een enorme 
rukwind, die de hele achterwand van de stand 
wegblaast, gevolgd door een hevige regenbui. Het 
past eigenlijk helemaal niet in het verhaal, maar we 
hebben tijd genoeg om de stand weer in zijn volle 
glorie op te bouwen voor de avond. Of wil God ons 
hiermee iets leren? Zijn zegen komt onverwachts en 
op Zijn tijd in overvloed! 

Na drie dagen is het feest in Brokopondo voorbij, 
maar er zullen nog twee districten volgen waar we 
met ‘Elia’ naartoe zullen gaan om ook daar de Blijde 
Boodschap te mogen doorgeven. 
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Inleiding 

De apostel Paulus ontdekte dat de Griekse wereld 
vol van het evolutiedenken was, de heidense leer 
betreffende de oorsprong der dingen. Een 
dergelijke wereld kende allerlei vooroordelen 
tegen het hart van het Evangelie: de dood en de 
opstanding van Jezus Christus. Voor veel 
Grieken, die hun leven op het geloof in de evolutie 
bouwden, was er eenvoudig geen leven ná het 
huidige bestaan. Plezier, zintuiglijke genoegens 
en materialisme was het enige dat van belang 
was; dat waren de afgoden in hun leven.  

Het evolutiedenken in het Epicurisme 
beheerste het wereldbeeld van de Grieken 

De diverse Griekse filosofieën in die dagen 
beschouwden de prediking van het kruis van 
Christus als dwaasheid (1 Kor. 1:18,23). Het 
Epicurisme leerde dat de wereld in een regen van 
atomen begon, waarvan sommige, door puur 
toeval, door een kleine beweging met andere in 
botsing kwamen. Deze botsingen veroorzaakten 
weer andere botsingen, totdat uiteindelijk door 
deze bewegingen het huidige heelal tot stand 
kwam. De kosmologie van het Epicurisme is 
dezelfde als die van de moderne materialistische 
filosofie. In een dergelijke wereld van chaos zou 
er noch doel, noch ontwerp kunnen zijn. Daarom 
was het ‘goede’ ook niet definitief of absoluut. 
Epicurus, de stichter van deze filosofie, zag 
genieten als het hoogst mogelijke goed, dat hij 
definieerde als de afwezigheid van pijn. Hij drong 
aan op de keus van díe genoegens, die het 
individu de meest volledige bevrediging zouden 
bieden. Klinkt ons dit niet bekend in de oren? Het 
is het overheersende thema in het huidige 
onderwijssysteem. Dit de reden waarom wij 
vandaag de dag met zoveel problemen te maken 
hebben.  

Als onthouding van bepaalde genoegens 
uiteindelijk een grotere bevrediging zou geven, 
leerden deze Grieken inderdaad onthouding. 
Maar slechts weinigen hadden een dergelijke 
wilskracht in een immorele en heidense 

omgeving, die gebaseerd was op evolutionaire 
uitgangspunten en die het genieten tot het 
belangrijkste doel van het leven maakte. 
Epicurisme was ten diepste antireligieus, want in 
een wereld die voortkomt uit materie en toeval is 
een Schepper niet noodzakelijk. Daarom schoof 
het elke gedachte aan zonde, of het afleggen van 
verantwoording in een uiteindelijk oordeel, opzij. 
Epicurisme gebaseerd op evolutiedenken leidde 
tot afgoderij en immoraliteit in de heidense 
Griekse cultuur. 

Een andere Griekse filosofie, die de proclamatie 
van het kruis van Christus als dwaasheid zag, was 
het Stoïcisme. Deze filosofische school werd 
gesticht door Zeno (340-265 voor Christus), die 
niet in een persoonlijke God geloofde. Hij leerde 
dat het heelal een rationeel geordend geheel 
vormde, dat werd beheerst door een absolute 
rede of een goddelijke wil die erin woonachtig 
was. Het wereldgebeuren wordt dus niet bepaald 
door toeval, maar door een hoger doel. Stoïcisme 
leidde tot onderwerping aan de rede (het 
verstand, het intellect), en de rede werd het 
hoogste goed. Het persoonlijk gevoel is 
onbelangrijk of zelfs schadelijk, omdat het ertoe 
neigt de rationele oplossing van menselijke 
problemen aan het wankelen te brengen. Perfecte 
zelfbeheersing, onverschillig voor sentimentele 
overwegingen, was het grote doel van deze 
filosofie. De houding die daaruit voortkwam, gaf 
ons de moderne betekenis van de term stoïcijns. 
Stoïcijnen geloofden dat de natuur was zoals die 
moest zijn, en dat alles wat plaatsvond werd 
geregeld door middel van de Voorzienigheid. Er 
was geen ruimte om het proces te wijzigen, of van 
koers te veranderen. Het heelal was er om 
geaccepteerd te worden, niet om het te 
veranderen. Deze fatalistische houding bracht 
zelfbeheersing bij en bevorderde een tamelijk 
hoogstaande ethiek. Het Stoïcijnse credo, hoe 
positief ook, hield echter geen rekening met de 
vrije wil of het bestaan van kwaad. Deze opvatting 
sloot iedere gedachte van hervorming, of van 
verandering in de bestaande orde der dingen, 
buiten. Voor de Stoïcijn was er geen persoonlijke 

Een cultuur die door evolutiedenken wordt gedomineerd,  
is vooringenomen ten aanzien van het evangelie 

Dr. Oliver Blosser 
 

vertaling: Ad Massar 

De Acropolis gezien vanaf de Areopagus 
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relatie met God. Als de natuur alle mensen 
onpartijdig behandelde, zou zij uiteindelijk voor 
niemand een bepaalde voorkeur hebben. Het 
Epicurisme was populairder dan het Stoïcisme, 
omdat het appelleerde aan de verdorven aard van 
de natuurlijke mens. 

Paulus daagde de intellectuelen van 
Athene uit met zijn boodschap over de 

schepping en het komende oordeel 

Tijdens de tweede zendingsreis sprak Paulus met 
mensen in de stad Athene, die deze twee 
verschillende filosofieën aanhingen: “En ook 
sommigen van de Epicureïsche en Stoïcijnse 
wijsgeren redetwistten met hem, en sommigen 
zeiden: Wat wil deze naprater toch zeggen? En 
anderen: Hij schijnt een verkondiger van vreemde 
goden te zijn, - omdat hij hun Jezus en de op-
standing verkondigde" (Hand. 17:18). De eerste 
vraag werd gesteld door Epicureeërs en de 
tweede door Stoïcijnen. Paulus’ geest werd in 
hem geprikkeld, toen hij zag hoe de stad Athene 
zich geheel had overgegeven aan afgoderij 
(Hand. 17:16).  

Paulus probeerde de mensen in deze stad met 
het Evangelie van Jezus Christus te bereiken: de 
Joden, en de godsdienstige of godvrezende 
personen die zich vanuit de heidenen tot het 
Jodendom hadden bekeerd, en ook hen die hij 
dagelijks ontmoette op de markt in Athene (Hand. 
17:17). Ten slotte brachten de Epicureeërs en 
Stoïcijnen Paulus op de Areopagus (of: de heuvel 
van Mars), om de Atheense filosofen van toen toe 
te spreken (Hand. 17:19-21). In Handelingen 
17:22-31 bracht Paulus de mensen van Athene 
het Evangelie, terwijl hij daarbij de schepping als 
uitgangspunt nam. Dit is een samenvatting van 
zijn preek: 
1. De mensen van Athene waren zo godsdienstig 

dat zij zelfs een altaar hadden gemaakt dat 
was gewijd aan ‘een onbekende God’ (Hand. 
17:22-23). 

2. Deze ‘onbekende God' is echter de Heer, de 
Schepper van hemel en aarde. Als Schepper 
heeft Hij geen tempels of standbeelden nodig, 
maar Hij geeft Zelf leven, adem en alle dingen 
aan de mens (Hand. 17:24-25).  

3. Deze Schepper-God heeft alle mensen uit één 
bloed gemaakt, en ons natuurlijke godsbesef 
vereist dat wij Hem met heel ons hart zouden 
zoeken (Hand. 17:26-27). 

4. De Schepper, die geen afgod is van goud, 
zilver of steen, geeft leven aan de mens en 
maakt de mensheid tot Zijn geslacht, zoals ook 
enige Griekse dichters zeiden (Hand. 17:28-
29).  

5. Deze Schepper-God, die geduldig is geweest 
met de mens in het verleden, beveelt nu dat 
alle mensen overal zich moeten bekeren, 
omdat Hij een definitieve oordeelsdag heeft 
bepaald om de mensen in gerechtigheid te 
oordelen (Hand. 17:30-31).  

6. Het is zeker dat deze oordeeldag zal 
plaatshebben, want de Rechter - Jezus 
Christus – is door God opgewekt uit de doden 
(Hand. 17:31). 

Toen Paulus de opstanding noemde, onderbraken 
de Atheense filosofen hem: "En toen zij van een 
opstanding van doden hoorden, spotten som-
migen” (zoals ook de meeste evolutionisten het 
Jodendom en het Christendom bespotten), maar 
de Stoïcijnen wilden het onderwerp herover-
wegen. 

Paulus’ benadering om het Evangelie te 
prediken aan de hand van het scheppings-

denken, was ‘succesvol’ in een door 
evolutiedenken gedomineerde omgeving 

Paulus’ benadering om het Evangelie te brengen 
en daarbij de schepping te beklemtonen werkte 
heel goed:  
1. Hij kreeg spot van de kant van de Epicureeërs/

de evolutionisten.  
2. Hij kreeg heroverweging van het Evangelie 

door de Stoïcijnen, en  
3. Hij kreeg bekeerlingen van beide groepen, juist 

door vanuit het gezichtspunt van de schepping 
het Evangelie te prediken: "Sommige mannen 
echter sloten zich bij hem aan en geloofden, 
onder wie ook Dionysius de Areopagiet, en een 
vrouw genaamd Damaris, en anderen met 
hen" (Hand. 17:34).  

Zo is evangelieverkondiging aan de hand van de 
schepping nuttig in een wereld die door het 
evolutiedenken wordt beheerst. Deze benadering 
doet een beroep op het godsbesef van de mens. 
God is de Schepper, maar tevens de Rechter. 
Creationisme brengt met zich mee dat er ook een 
laatste oordeel is, en het richt zich tot het geweten 
van de mens, zodat hij zijn behoefte aan redding 
inziet. Deze methode opent de deur om het kruis 
van Christus en Zijn opstanding te verkondigen.  

De wijze waarop Paulus het Evangelie heeft 
gebracht op de Areopagus is een voorbeeld voor 
ons in deze tijd. Het toont de dringende behoefte 
om de Bijbelse gegevens serieus te nemen en de 
nauwkeurigheid van de Schrift, wat betreft de 
schepping en de geschiedenis, te gebruiken als 
hulpmiddel bij ons getuigenis. Dit zal in de 
komende jaren nog veel belangrijker worden, 
aangezien het evolutiedenken onze maatschappij 
blijft infiltreren.  
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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. 3:18). 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 
op: http://rechtstreeks.uitgeverijdaniel.nl/ 

Maandelijks ontvangt u dan dit blad in PDF 
formaat. Dit is met het programma 
AcrobatReader® (een gratis programma van 
Adobe) te lezen.  

Reeds gepubl iceerde nummers van 
‘Rechtstreeks’ zijn te downloaden op de site  
http://rechtstreeks.uitgeverijdaniel.nl/ 
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Colofon 

Het werkwoord dat ten grondslag ligt aan het Griekse 
woord schisma (scheur, verdeeldheid, scheuring) heeft de 
betekenis van ‘(ver)scheuren’. Het zelfstandig naamwoord 
wordt dan ook concreet vertaald met een ‘scheur’ in een 
kleed (Matt. 9:16; Marc. 2:21), en in overdrachtelijke zin 
met ‘verdeeldheid’ of ‘scheuring’. Hiermee worden 
meningsverschillen bedoeld die tot twist leiden: 
uiteenlopende opvattingen over de oorsprong, daden en 
woorden van de Heer Jezus waren de oorzaak van 
tweespalt onder het volk (vgl. Joh. 7:43; 9:16; 10:19). Bij 
de Korintiërs ging het om (1) sympathie voor, 
respectievelijk verzet tegen, bepaalde broeders die de 
Heer dienden, (2) om het geen rekening houden met 
sociaal zwakkere gelovigen, en (3) om het verachten van 
bepaalde genadegaven die niet zo opvallend waren         
(1 Kor. 1:10; 11:18-22; 12:25). Hierdoor werd de eens-
gezindheid in de gemeente te Korinte verstoord en moest 
de apostel de gelovigen aldaar vermanen vast 
aaneengesloten te zijn, ‘één van denken en één van 
bedoeling’ (1 Kor. 1:10).  

De grondbetekenis van het woord hairesis (partij, sekte) is 
daarentegen: keuze, voorkeur, denkrichting. Zonder al 
teveel in dit woord te willen leggen, kan men toch 
vaststellen dat dit niet slechts het feit van de onenigheid 
weergeeft, maar ook de sympathie en de voorkeur voor 
een bepaalde opvatting of mening. Dit wordt door het 
gebruik van het woord sekte in het Nieuwe Testament ook 
bevestigd. De partijen of sekten in het Jodendom, de 
farizeeën en sadduceeën, waren groeperingen die onder 
het volk waren ontstaan rondom bepaalde leerstellige 
ideeën en die zich duidelijk van elkaar afgrensden. Zelfs 
de Gemeente van God werd door de Joden aanvankelijk 
als de ‘sekte der Nazoreeërs’ beschouwd (Hand. 24:5; vgl. 
24:14; 28:22). Het ware karakter van de Gemeente van 
God werd dus miskend en men zag haar slechts als een 
beweging binnen het Jodendom. 

Samenvattend kunnen wij stellen dat bij schisma 
(scheuring) de nadruk op de onenigheid onder de 
gelovigen ligt, terwijl bij sekte (partij of school) meer de 
partijvorming op de voorgrond staat. Verdeeldheid en 
tweespalt leiden vanzelf tot de vorming van partijen of 
sekten; dat is het volgende stadium. In Korinte zien wij 
beide verschijnselen. Toch was de gemeente uiterlijk 
gezien nog bij elkaar en brak men samen het brood, 
hoewel juist daarbij de verdeeldheid aan de dag trad, 
doordat bij het eten ieder vooraf ‘zijn eigen avondmaal’ 
nam (1 Kor. 11:21).  

Het negatieve karakter van scheuringen en sekten wordt 
in het Nieuwe Testament telkens opnieuw beklemtoond. 
Wie door middel van vleitaal en lofspraak argeloze harten 
bedriegt en tweedracht zaait, dient niet onze Heer 
Christus maar zijn eigen buik (Rom. 16:17-18). In Galaten 
5:20 worden sekten gerangschikt onder de werken van het 
vlees, en volgens Titus 3:10-11 moet een sektarisch mens 
na een eerste en tweede vermaning verworpen worden. 
Zo iemand is afgeweken en zondigt, terwijl hij door 
zichzelf veroordeeld is. Daarbij hoeft het nog niet om 
dwaalleer te gaan, maar om bepaalde opvattingen die 
leiden tot partijvorming. De enige plaats in het Nieuwe 
Testament waar sprake is van valse leraars, die heimelijk 
verderfelijke (d.i. verderf brengende) sekten invoeren, 
vinden wij in de tweede brief van Petrus (2 Petr. 2:1). 

(Vervolg van pagina 3) 



In dit nummer: 

Van de redactie 
Drie werelden 

1 

Leven in de 
tussentijd  
Deel 3 

2 

De toekomst is 
dichtbij 
Deel 37 

4 

WoordStudie 
Kameel of 
scheepskabel? 

5 

Online 
David wordt koning over 
geheel Israël  

6 

Van de werkvloer 
Een brief uit Rusland 

7 

Voorzichtig als 
slangen 

8 

  

Reply 
Het verschil tussen een 
‘schisma’ en een 
‘sekte’ (slot) 

3 

Indonesische 
visser vangt  
‘levend fossiel’ 

9 

‘Wij echter verwachten naar Zijn belofte 
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar 

gerechtigheid woont’ (2 Petr. 3:13). 

De vakantiemaanden zijn een tijd van 
ontspanning, maar ook van bezinning. Wij 
kijken terug naar wat achter ons ligt en 
denken na over onze toekomst: misschien 
een nieuw schooljaar, een nieuwe studie, een 
nieuwe baan. Het perspectief van de apostel 
Petrus gaat nog veel verder, het reikt in feite 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij denkt na 
over Gods werk in de loop van de eeuwen, 
vanaf het begin van de schepping tot aan de 
voleinding bij Christus’ wederkomst, ja, tot wat 
men wel noemt ‘de eeuwige toestand’, die 
aanbreekt aan het einde van het duizendjarig 
Vrederijk. Petrus noemt die grote goddelijke 
‘finale’ in zijn tweede brief ‘de dag van God’ 
en ‘de dag van de eeuwigheid’ (2 Petr. 
3:12,18).  

Een christen mag inderdaad zóver 
vooruitkijken, en hij kan bij het lezen van de 
Schrift ook terugkijken naar het éérste begin, 
toen God de hemelen en de aarde in het 
aanzijn riep. De visie van de apostel is 
veelomvattend, hij bestrijkt: 

(1) De toenmalige of de oude wereld, die 
door het water van de zondvloed vergaan is 
(2 Petr. 2:5; 3:6). Sindsdien is de boog in de 
wolken het teken dat de wereld, ondanks de 
zonde van de mens, niet meer door middel 
van een universele vloed verwoest zal worden 
(Gen. 9:11vv.). 

(2) De tegenwoordige hemelen en de 
aarde, die bewaard worden voor het oordeel 

door middel van [het] vuur aan het einde van 
‘de dag des Heren’, d.i. de komende 
oordeelstijd inclusief de Christusregering      
(2 Petr. 3:7,10; vgl. Openb. 20:4). 

(3) De toekomstige nieuwe hemelen en 
een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, 
d.i. de eeuwige toestand die wij verwachten 
en waarvan wij de komst zelfs mogen 
verhaasten door onze godvrezende wandel  
(2 Petr. 3:11-14). In het Vrederijk zal de 
gerechtigheid heersen, in de eeuwige 
toestand zal alles in volkomen harmonie met 
God zijn – Hij is dan alles en in allen      
(1 Kor. 15:28) – en zal de gerechtigheid in de 
nieuwe hemelen en op de nieuwe aarde 
wonen. 

Laten wij onszelf afvragen wat het doel van 
ons leven is. Voor wélke wereld leef ik 
eigenlijk, voor de huidige wereld die 
voorbijgaat (1 Kor. 7:31; 1 Joh. 2:17), of voor 
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die voor 
altijd zal standhouden (Openb. 21:1,5)? Leven 
wij inderdaad in het licht van de eeuwigheid? 
Als gelovigen, als mensen die in Christus zijn, 
vormen wij in feite nu al een stukje van die 
nieuwe schepping (2 Kor. 5:17). Is dat aan 
ons te zien? 

De wereld gaat voorbij en haar begeerte, 
maar wie de wil van God doet, blijft tot in 
eeuwigheid. Wij weten dat niets hier blijvend 
is, maar alles wat wij doen uit liefde tot Jezus, 
zal eveneens blijven bestaan. Gods zegen 
toegewenst in deze maanden en bij het lezen 
van dit nummer van Rechtstreeks. Namens 
de redactie, Hugo Bouter 
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‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik 
zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, 
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult 

rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en 
Mijn last is licht’ (Matt. 11:28-30). 

Komen tot Christus 

Het slot van Matteüs 11 toont heel mooi het evenwicht 
tussen de goddelijke verkiezing enerzijds en het 
aanbod van genade anderzijds. Eerst zien wij de 
verkiezende wil van de Zoon: '(...) hij aan wie de Zoon 
Hem [d.i. de Vader] wil openbaren' (zie hoofdstuk 2 van 
deze brochure). Dan volgt echter de vriendelijke 
uitnodiging aan vermoeide zondaarsharten: 'Komt tot 
Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust 
geven' (Matt. 11:27-28). Christus’ roepstem komt tot 
allen die vermoeid en belast zijn, allen die rust zoeken 
voor hun geweten. Wij mogen komen met de last van 
onze zonden en onze schuld, de last van onze moeiten 
en zorgen en alles aan de voeten leggen van Hem, die 
onze zonden droeg op het kruis van Golgota. Hij heeft 
nu vrede gemaakt door het bloed van Zijn kruis       
(Kol. 1:20). 

Wanneer wij zo bij Hem vrede en rust hebben 
gevonden, worden wij leerlingen, discipelen van Hem. 
Wij horen bij een verworpen Koning, wij gaan met Hem 
de weg en nemen Zijn juk op ons. De beeldspraak van 
het juk dragen is ontleend aan de landbouw. De 
Israëliet mocht niet ploegen met een ongelijk span 
dieren (Deut. 22:10; vgl. 2 Kor. 6:14). Hier in Matteüs 
11 betekent het dat de discipel in de pas moet lopen 
met de Meester en aan Hem gelijkvormig moet worden. 
Wij gaan dus met Hem onder hetzelfde juk en wij leren 
van Hem. Wij delen in Zijn smaadheid. Hij is 
zachtmoedig en nederig van hart en Hij wacht op de tijd 
die door de Vader bepaald is, waarop Hij de macht zal 
ontvangen die Hem rechtens toekomt. Wij wachten met 
Hem; wij eisen onze ‘rechten’ niet op, maar dragen het 
juk dat de Meester ons oplegt. Wij vinden in de 
moeilijkste omstandigheden rust voor onze zielen en wij 
gaan met Zijn vrede in het hart de weg, want Zijn juk is 
zacht en Zijn last is licht. 

David werd hun aanvoerder 

In dit verband wil ik graag wijzen op enkele parallellen 
met de tijd van koning David  (zie 1 Sam. 22:1-2). David 
ontving de koninklijke macht pas lange tijd nadat hij 
door Samuël tot koning was gezalfd. Hierin is hij een 
type van Christus, die de koninklijke waardigheid wel 
heeft ontvangen maar de koninklijke macht nu nog niet 
zichtbaar uitoefent. Christus is nog steeds de 
Verworpene. De wereld heeft Hem uitgeworpen en 
verhoogd aan het kruis. Zijn eigen volk heeft Hem 
afgewezen. De Joden wilden niet dat Hij Koning over 
hen zou zijn. Intussen is Christus door God verhoogd 
aan Zijn rechterhand in de hemel, en geplaatst boven 
alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke 
naam die genoemd wordt (Ef. 1:20-22). Hij is de Koning 
der koningen en de Heer der heren: die waardigheid 
bezit Hij nu al, maar de koninklijke macht die ermee 
verbonden is wordt pas zichtbaar bij Zijn wederkomst 
(Openb. 19:11-16).  

Toen David moest vluchten omdat de tijd van zijn 
regering nog niet was aangebroken, werd hij het 
middelpunt en de aanvoerder van een aantal trouwe 
volgelingen. Zo heeft Christus, hoewel Hij nog de 
Verworpene is, discipelen die ten nauwste met Hem 
verbonden zijn. Hij is het Middelpunt van al degenen die 
Hij heeft uitverkoren en tot Zich heeft getrokken (Joh. 
12:32). Wij vinden dat hier in 1 Samuël 22 voorgesteld 
in het leven van David. Zijn broeders kwamen tot hem 
in de spelonk Adullam, maar verder ook ieder die in 
moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeiser had 
en ieder die verbitterd was. In de eerste categorie zien 
wij een beeld van hen die de Heer al kennen en die 
weten dat Hij hen op grond van het verlossingswerk Zijn 
'broeders' noemt (vgl. Ps. 22:23; Joh. 20:17). De 
tweede groep werd gevormd door degenen die door de 
nood gedreven tot David kwamen. Hierin zien wij allen 
die de roepstem van de Heiland horen en die gevolg 
geven aan Zijn vriendelijke uitnodiging: 'Komt tot Mij, 
allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust 
geven' (Matt. 11:28).  

Het is opmerkelijk dat Christus juist in het evangelie 
naar Matteüs als de verworpen Koning wordt getekend, 
die het Middelpunt wordt van allen die tot Hem de 
toevlucht nemen. Hij heeft dus toch een volk dat Hem 
volgt en aan deze volgelingen openbaart Hij de 
Vadernaam. Hij houdt Zich nu niet bezig met de 
handhaving van Zijn koninklijke rechten, maar Hij 
vergadert een volk uit Israël en uit de wereld om 
daaraan de naam van de Vader bekend te maken: 
'Niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de 
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3. Wij volgen een verworpen Heer 

Hugo Bouter 

In dit derde hoofdstuk zien wij een 
ánder aspect van het leven in de 
tussentijd: wij volgen een verworpen 
Koning en delen in Zijn lijden. 
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Zoon [Hem] wil openbaren' (Matt. 11:27; vgl. Joh. 17:6, 
26). Dat is het werk van Zijn genade, dat Hij in de 
huidige tijd tot stand brengt door middel van de Heilige 
Geest die Hij naar de aarde heeft gezonden. De Geest 
toont ons de heerlijkheid van de Vader en de Zoon en 
Hij brengt ons als de familie van Gods kinderen bijeen 
rondom Christus onze Heer. Zo zien wij in Matteüs 
18:20 dat de Heer het Middelpunt is van Zijn 
volgelingen, die in Zijn naam vergaderd zijn. Wij vormen 
een volk dat is afgezonderd van de wereld, een hemels 
gezelschap, een familie van priesters. Wij verblijven in 
Gods tegenwoordigheid en scharen ons in aanbidding 
rondom God en het Lam.  

Zoals David niet alleen het middelpunt maar ook de 
aanvoerder van zijn volgelingen was, zo is Christus niet 
slechts het Middelpunt maar tevens de Leidsman van 
allen die Hem toebehoren (Hebr. 12:2). Vanuit de plaats 
waar wij verkeren in Zijn nabijheid gaan wij uit voor Zijn 
naam. Het zijn bij Hem is de voorbereiding die wij nodig 
hebben voor onze taak als gezanten van Hem in de 
wereld. Van de discipelen staat geschreven dat 
Christus hen riep om (1) bij Hem te zijn, en (2) opdat Hij 
hen zou uitzenden om te prediken (Marc. 3:14). David 
werd de aanvoerder, de bevelhebber van allen die de 
toevlucht tot hem namen. Zo is Christus niet alleen de 
Heiland, maar ook de Heer en Meester van allen die tot 
Hem gekomen zijn. Hij heeft gezag over ons en Hij wil 
ons aanvoeren in de strijd die wij hebben te strijden 
voor Zijn naam. De discipelen die met de Heer waren 
geweest, werden na de opstanding strijdbare helden en 
moedige getuigen van Hem. Hun vijanden moesten toe-
geven 'dat zij mét Jezus waren geweest' (Hand. 4:13). 
Het leven in de tegenwoordigheid van de Heer had een 
duidelijk stempel op hen gedrukt en hen geschikt 

gemaakt voor de geestelijke strijd die zij moesten 
voeren. De volgelingen van David leerden van hem en 
zodoende veranderden ze van moedeloze mensen in 
strijdbare helden. En zo gaat het met allen die met hun 
zorgen en moeiten de toevlucht tot Christus nemen: als 
leerlingen van Hem worden wij veranderd naar Zijn 
beeld en gaan dan van kracht tot kracht in de strijd. Wij 
vormen Gods ‘legermacht’ op aarde, aangevoerd door 
de verheerlijkte Heer, die de macht van de boze heeft 
overwonnen en hem heeft verslagen met diens eigen 
zwaard. Wij strijden de geestelijke strijd in Zijn kracht en 
behalen overwinningen tot eer van Hem, die Zijn 
tienduizenden heeft verslagen. Ja, wij zijn zelfs méér 
dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad 
(Rom. 8:37).  

Van Davids helden lezen wij elders dat er van dag tot 
dag tot hem kwamen om hem te helpen, zodat het 
tenslotte een groot leger werd, als een leger Gods       
(1 Kron. 12:22). Zij waren moedig als leeuwen, en vlug 
als gazellen op de bergen. Zij bogen zich voor het 
gezag van David en hielpen hem om het koningschap 
te verwerven (1 Kron. 11:10). Zij waren de eersten die 
zich onder zijn gezag stelden, hoewel hij zijn 
heerschappij over Israël nog niet had aanvaard, en zij 
droegen in belangrijke mate ertoe bij dat zijn autoriteit 
erkend werd onder het volk van God en onder de 
omringende volken. Wanneer wij dit op onszelf 
toepassen, dan behoren wij tot het getal van Christus' 
helden als wij Hem reeds in de tijd van Zijn verwerping 
het gezag geven dat Hem toekomt en strijden voor de 
eer van Zijn naam. Hij wil ons leiden als onze Heer door 
middel van het Woord en de Geest van God, ook al is 
de tijd van Zijn openlijke heerschappij nog niet 
aangebroken. Volgen wij onze hemelse Heer?  ...
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Wij komen nu tot de laatste drie vragen in verband met 
de bijbelse begrippen ‘schisma’ (scheuring) en 
‘sekte’ (zie 1 Kor. 1:10; 11:18,19; 12:25): 

2. Zijn scheuringen en sekten in tijden van verval in de 
christenheid of wantoestanden in plaatselijke 
gemeenten naar Gods wil? 

3. Waarom was het Paulus’ wens dat er geen 
scheuringen onder de Korintiërs zouden zijn (1 Kor. 
1:10), terwijl hij later stelde dat er wel sekten onder hen 
moesten zijn, opdat de beproefden onder hen openbaar 
zouden worden (1 Kor. 11:19).  

4. Wie zijn de ‘beproefden’ bij partijvorming en hoe 
worden zij openbaar?  

Antwoord: 

2. Uit het eerste deel van de vragenbeantwoording is al 
gebleken dat scheuringen en sekten in de praktijk de 
eenheid van de gelovigen in gevaar brengen en 
uiteindelijk tenietdoen. Ze zijn dus in strijd met Gods wil 
en kunnen nooit Zijn goedkeuring dragen, ook niet in 
tijden van verval. De Heer Jezus heeft op aarde reeds 
voor de eenheid van de Zijnen gebeden (Joh. 17:11,21-
23), en in de brieven van de apostel Paulus worden wij 

meermalen ertoe opgeroepen eenstemmig en 
eensgezind te zijn (Rom. 15:5-6; 2 Kor. 13:11; Ef. 4:3; 
Fil. 1:27; 2:2-3; 4:2; 1 Petr. 3:8). Dat betekent echter 
niet dat wij als kinderen van God mogen en moeten 
jagen naar ‘eenheid tot elke prijs’. God wil dat de Zijnen 
één zijn, maar het is evenzeer Zijn wil dat wij ons verre 
houden van iedere vorm van kwaad. Iemand die zich 
afzondert van kwaad is dus geen scheurmaker of 
sektariër! Ware christelijke eenheid kan slechts beleefd 
worden in absolute gehoorzaamheid aan Gods wil. 

3. Wij worden telkens vermaand de door de Heilige 
Geest gevormde eenheid van de Gemeente van de 
levende God, het lichaam van Christus, praktisch te 
verwerkelijken in broederlijke eendracht – zo ook in 1 
Korintiërs 1:10. Scheuringen of sekten in een gemeente 
ontstaan telkens wanneer wij afwijken van Gods wil en 
van de opdracht ‘de eenheid van de Geest te bewaren 
in de band van de vrede’ (Ef. 4:3). Soms zal God het 
echter toelaten dat verkeerde dingen aan het licht 
komen, opdat het geheel weer gezond kan worden. Hij 
zal het ook zo leiden dat ‘de beproefden openbaar 
worden’ (1 Kor. 11:19). De beproefden zijn degenen die 
echt leed droegen, niet meededen aan de partijvorming 
en die tot dan toe vaak miskend waren.  

(Vervolg op pagina 10) 
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Het verschil tussen een ‘schisma’ en een ‘sekte’ (slot) 
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De uitoefening van het recht in het  
Vrederijk (3): Als straf geen regen over 

sommige volken 

Het oordeel over boze daden zal zich echter 
niet alleen aan het individu voltrekken, maar 
ook hele volken worden gestraft (Zach. 14:16-
19). Het gaat hier allereerst om die volken – 
misschien hoofdzakelijk de omliggende volken 
– die weliswaar aan de strijd om Jeruzalem 
hebben meegedaan, maar die zijn 
overgebleven. Zij zullen hun loyaliteit 
tegenover het volk Israël en zo ook tegenover 
God betuigen, doordat ze elk jaar naar 
Jeruzalem optrekken voor het Loofhuttenfeest 
(vgl. Jes. 60:12). Bij deze gelegenheid zullen 
ze de Koning, de Here der heerscharen 
aanbidden. Wie is deze Koning anders dan 
onze Heer Jezus Christus?! 

Ook in Ezechiël 45:25 wordt het feit genoemd 
dat tijdens het Vrederijk het Loofhuttenfeest 
wordt gevierd. Dit feest is, wat zijn profetische 
betekenis betreft, een heenwijzing naar de tijd 
van het Vrederijk. Het Loofhuttenfeest was de 
afsluiting van alle oogstfeesten in Israël. Het 
spreekt ervan hoe God in de heilsgeschiedenis 
met Zijn wegen tot Zijn doel komt en de aarde 
met zegeningen zal overdekken.  

Het zal een groot voorrecht zijn voor de volken 
om aan dit feest deel te hebben. Als er echter 
een volk is dat weigert om naar dit feest in 
Jeruzalem te gaan, zal er in het volgende jaar 
geen regen over zijn land komen. Het volk dat 
de regering van Christus niet op haar waarde 
schat, zal dat direct merken.  

Wat is de reden dat Egypte in deze verzen 
speciaal wordt genoemd? Egypte is in de 
Schrift het land dat de wereld in onaf-
hankelijkheid van God symboliseert.  Farao 
had bij de bevrijding van het volk Israël uit 
Egypte zijn tegenstand tegen het handelen van 
God getoond. Misschien wordt Egypte hierom 
speciaal genoemd, omdat het één van de 
aartsvijanden van Israël was. Als Egypte niet 
naar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem komt, 
zal er in het land Egypte in het volgende jaar 
ook geen regen komen. In de toekomst zal 
Egypte samen met Assyrië en Israël echter een 
zegen voor de hele aarde zijn (Jes. 19:24). 

De dienst aan God in het Vrederijk 

Hoewel de oudtestamentische beschrijving van 
de tent der samenkomst, resp. van de tempel 
en ook van de offers diverse bijbelstudies 
waard zijn wat de betekenis van de beelden 
betreft, en veel ervan in Christus zijn vervulling 
heeft gekregen, zo behoort de aanbidding van 
God in een aardse tempel en de offerdienst 
met dieren niet uitsluitend tot het verleden.  

De bijbelse profetieën laten er geen twijfel over 
bestaan dat er weer een letterlijke tempel zal 
zijn, waarnaar de heerlijkheid van God 
terugkeert. God zal dus weer in een aardse 
tempel wonen en er zullen opnieuw letterlijk 
bloedige en onbloedige offers gebracht 
worden. 

1000 JAAR VREDE 
 
 
 

Werner Mücher 
D

ee
l 3

7 



KAMEEL OF SCHEEPSKABEL? 

Toen de Heer Jezus de discipelen gezegd had 
hoe moeilijk een rijke het koninkrijk der hemelen 
kon binnengaan, voegde Hij aan deze vaststelling 
de volgende opmerkelijke uitspraak toe: ‘Het is 
gemakkelijker dat een kameel gaat door [het] oog 
van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk 
van God binnengaat’ (Matt. 19:24; vgl. Mark. 
10:25 en  Luk. 18:25). 

Stopnaald of poortje? 

Soms beweert men dat de Heer Jezus met deze 
woorden op een bepaald poortje in de stadsmuur 
van Jeruzalem doelde. Het zou hierbij dan niet 
om één van de grote poorten in de stadsmuur 
gaan, maar om een toegang tot de stad die men 
‘de naald’ noemde. Deze stadspoort zou een zeer 
kleine opening hebben bevat. ’s Avonds als de 
grote poorten van de stad werden gesloten, 
konden de reizigers, zo verklaart men, alleen nog 
via deze poort naar binnen gaan. De poort was 
echter zo klein dat als iemand met een kameel 
door deze opening wilde, het dier op zijn knieën 
moest gaan en al zijn bagage diende af te leggen. 

Deze verklaring, die door meerdere bijbel-
uitleggers werd gebruikt, is tamelijk oud. We 
vinden hem voor het eerst in de ‘Glossa 
Interlinearis’, een middeleeuws bijbelcommentaar 
van Anselmus van Laon (1050-1117). 

Er is echter geen enkele grond de stopnaald als 
een poort te beschouwen – afgezien van de 
vraag of er ooit een poortje als bedoeld door 
Anselmus in Jeruzalem geweest is. Daar kon de 
kameel immers wél doorheen! Terwijl de Heer 
juist sprak over iets dat niet mogelijk was! 

Kameel of scheepskabel? 

Enkele kerkvaders die aanmerkelijk eerder 
leefden, zoals Origenes (185-254) en Cyrillus 
(315-386) gaven een andere oplossing. Beiden 
wezen op een mogelijke fout in de tekst-
overlevering. Het Griekse woord voor kameel, 
kamèlos,  zou verward zijn met het Griekse woord 
voor ‘scheepstouw’, kamilos. In de originele 

handschriften van de evangelisten zou dus 
‘scheepkabel’ (kamilos) hebben gestaan, maar 
een afschrijver zou per vergissing hiervan 
‘kameel’ (kamèlos) hebben gemaakt. En 
inderdaad, dit lijkt logisch! Het beeld van een 
scheepskabel door het oog van een naald zou 
toch veel beter passen dan een kameel door het 
oog van een naald. Je krijgt immers onmogelijk 
een scheepskabel door het oog van een 

stopnaald! Toch is het het woord kameel 
(kamèlos) dat we in de oudste en beste 
handschriften aantreffen. Het is bovendien 
logischer dat een afschrijver iets wat moeilijk te 
begrijpen is, versimpelt – het scheelde hier maar 
één letter! – dan dat hij iets wat goed te begrijpen 
is, welbewust ingewikkeld maakt. Voeg daarbij 
het feit dat vanaf de tweede eeuw na Christus het 
iotacisme zijn intrede deed. Dat is de neiging om 
de è-klank als een i-klank uit te spreken. Beide 
woorden, kamèlos en kamilos, oftewel kameel en 
scheepskabel, werden toen dus identiek 
uitgesproken. Dan is een fout gauw gemaakt! 

Het is dan ook vrijwel zeker dat Christus over een 
kameel gesproken heeft. Het oog van een naald 
was in die tijd de kleinst denkbare opening, en de 
kameel het grootst denkbare dier. Het was dus 
niet realistisch te denken dat iets heel groots - 
een kameel - door het oog van iets heel kleins - 
een naald - kon gaan. Dit zou alleen mogelijk zijn 
als er een wonderbaarlijke verandering zou 
plaatsvinden, waarbij de kameel kleiner of het 
oog van de naald groter zou worden! Christus 
gebruikte een typisch oosters beeld en gaf juist 
door dit contrast een onmogelijkheid weer. Het is 
dus logisch dat de discipelen vroegen: ‘Wie kan 
dan behouden worden?’ (Matt. 19:25). Het ant-
woord was eenvoudig: het mag dan voor een 
mens onmogelijk zijn om tot God te komen, maar 
dat wil niet zeggen dat God niet in staat zou zijn 
om tot de mens te komen! In Christus is Hij 
gekomen, en aan het kruis heeft Christus het 
werk volbracht dat geen mens ooit had kunnen 
volbrengen. Onze Heer Jezus Christus wás juist 
rijk, en is om ons arm worden, opdat wij door Zijn 
armoede rijk zouden worden (2 Kor. 8:9). Dat is 
niet mogelijk bij mensen, maar wel bij God! 
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Gerard Kramer 



DAVID WORDT KONING OVER 
GEHEEL ISRAËL 

 
2 Samuël 5 

Ger de Koning 
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‘Hij verovert Jeruzalem en gaat daar wonen - Hij verslaat de Filistijnen  

Saul (het vlees) kan nog wel regeren, maar als 
David al is gezalfd (het nieuwe leven al aanwezig 
is), is hij degene die overwint. Met de openlijke 
erkenning door alle stammen is de tijd 
aangebroken om David de feitelijke heerschappij 
over heel Israël te geven. Vroeger al was men het 
er over eens dat de zegen voor Israël niet door 
Saul, maar door David kwam. Velen durfden het 
toen niet openlijk te erkennen uit angst voor Saul. 
Ook was men op de hoogte van Gods plan met 
David. Velen van het volk wisten wat de Here tot 
David had gezegd. 

Aan het eind van vers 2 zien we een opmerkelijke 
volgorde. Eerst wordt de zorg voor Gods volk 
genoemd en daarna komt de regering. Eerst 
herder zijn, dan koning worden. Zo is het ook in 
het leven van de Heer Jezus. Hij is de Grote 
Herder van de schapen en zal binnenkort openlijk 
zijn koningschap aanvaarden. In mijn leven wil ik 
graag nu al zijn heerschappij erkennen, omdat Hij 
zijn leven voor mij gaf. Is er iemand aan wie ik mij 
liever zou onderwerpen dan aan Hem die Zich zo 
voor mij gaf en die elke dag voor mij zorgt? Hieruit 
is veel te leren voor de houding van de man ten 
opzichte van zijn vrouw en voor de houding van 
ouders ten opzichte van hun kinderen. Het is ook 
van belang voor het gezag in de gemeente van 
God. Waar God personen in de gemeente een 
plaats van gezag heeft gegeven, kan hun gezag 
alleen goed uitgeoefend worden als zij weten wat 
het is om te dienen, de minste te zijn en zorg te 
besteden aan medegelovigen. Zulke personen 
weerspiegelen het beeld van de Heer Jezus. 
Onderdanigheid is heel wat gemakkelijker op te 
brengen ten opzichte van iemand die om je geeft, 
die met liefde voor je zorgt, dan ten opzichte van 
iemand die alleen maar de baas over je wil spelen 
en zijn positie van gezag op die manier misbruikt. 
Gezag staat bij God nooit los van zorg en liefde, 
en dit is door de Heer Jezus volmaakt zichtbaar 
geworden. 

Dan wordt David voor de derde keer tot koning 
gezalfd, nu tot koning over heel Israël. De eerste 
keer werd hij gezalfd door Samuël te midden van 
zijn broers (1 Sam. 16:13). De tweede keer werd 
hij gezalfd door de mannen van Juda over het 
huis van Juda (2 Sam. 2:4). 

Er was tegenstand te overwinnen bij de 
verovering van Jeruzalem. In het tweede deel van 
vers 8 is David niet een beeld van de Heer Jezus, 
maar van een gekwetste leider. Hoe sta ik 

tegenover de gebrekkigen in de gemeente, 
mensen die geen kracht hebben voor een goede 
wandel, of die geen zicht hebben op bepaalde 
waarheden? Davids afkeer van deze groep is niet 
naar Gods gedachten. Gelukkig handelt hij met 
Mefiboseth later anders (2 Sam. 9). Omdat God 
met hem is, neemt David toe in macht. Zo wil God 
ook nu de heerschappij van de Heer Jezus in mijn 
leven laten toenemen. 

Dit alles brengt de Filistijnen in beweging om 
David om te brengen en zijn invloed weg te 
nemen. Dingen van het naamchristendom zullen 
in mijn leven invloed trachten te krijgen om het 
gezag van de Heer Jezus te verminderen. Maar 
ook hier behaalt David de overwinning en weer 
door het tonen van afhankelijkheid. Twee keer 
wordt hij aangevallen, twee keer vraagt hij aan 
God wat hij moet doen, twee keer krijgt hij 
antwoord, twee keer gehoorzaamt hij, twee keer 
verslaat hij de vijand. Hij krijgt de tweede keer een 
ander antwoord dan de eerste keer. God heeft 
geen standaard-antwoord op onze vragen. 
Daarom moeten we elke keer opnieuw naar Hem 
toe. 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 5. 

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, U bent mijn Herder en Heer. Dank U wel dat 
U uw leven voor mij gaf. Ik wil graag naar U 
luisteren en zo handelen als U aangeeft. 

Schets van de stad van David 
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VAN DE WERKVLOER 
Een brief uit Rusland 

Broeder Jacob,  

Ik heb u heel lang niet geschreven, 
want er was veel werk in de moestuin 
en moeder was ziek. Het is goed dat 
tante geholpen heeft houtblokken voor 
de winter klaar te laten maken. Wij 
hadden ze zelf gekocht, en tante heeft 
geholpen met geld om blokken te laten 
zagen. Wij hebben ook turf gekocht. 
Inmiddels is moeder hersteld. Ik denk 

dat zij ziek was door oververmoeidheid, want dit jaar 
hebben wij alles met de hand moeten omspitten (30 are), 
en onze moestuin is bijna 1/3 hectare. Dus ik denk dat we 
volgend jaar wel wat te eten zullen hebben. Al onze hoop 
is op God, want Hij alleen weet waar wij behoefte aan 
hebben. Maar dat zijn allemaal aardse dingen, en dat is 
wellicht niet interessant voor u. Ieder heeft zijn 
omstandigheden, zijn moeilijkheden. God wil dat wij 
werkzaam zijn, blij en dankbaar, wat er ook in ons leven 
gebeurt. Hij ziet ons en denkt aan ons. Zolang Hij kracht 
en gezondheid geeft en een gunstige tijd, moeten we 
leven en werken. 

Er is ook verheugend nieuws. Wij laten telefoon 
aanleggen; voor het eind van dit jaar moet die 
geïnstalleerd zijn. Wij hebben alles al betaald. Dus als u 
wilt, dan zult u ons kunnen opbellen (waarschijnlijk is dat 
een dure hobby!). Wij zijn uw gemeente heel dankbaar 
voor de gebeden. De Heer alleen weet het. Wellicht leven 
we alleen door uw gebeden, want zowel moeder als ik 
zijn er heel slecht aan toe geweest; als de Heer er niet 
was, dan zouden wij dit aardse leven verlaten hebben. 
Het is gewoon een wonder dat wij hersteld zijn. Ja, de 
Heer is barmhartig. En ik heb het geluk deze woorden te 
onderschrijven, want alles wat wij hebben, is alleen 
dankzij Zijn barmhartigheid. Wat een geluk is het zo'n 
wonderbare God te hebben! Het is een aangenaam 
gevoel van veiligheid, dat het besef van Zijn 
aanwezigheid in ons leven geeft! 

Wanneer ik naar de kleine meesjes kijk, die in onze tuin 
komen aanvliegen, dan bedenk ik dat God ook voor deze 
schepseltjes zorgt. Bij Hem is niet één van deze kleine 
vogels vergeten, Hij weet wat zij nodig hebben en stuurt 
hun het noodzakelijke. Zelfs de prachtige ‘kleding’ van 
bloemen is door God geweven! Deze wonderbare 
voorbeelden, die wij zien in de natuur, spreken ons van 
Gods alwetendheid, barmhartigheid en goedertierenheid. 
Van Zijn liefde zingt elk teer sprietje, van Zijn goedheid 
murmelt het beekje. De zon, die warmte en licht geeft, 
getuigt iedere nieuwe dag van Gods goedheid, want God 
doet hem opgaan zowel over goeden als over bozen; en 
zolang hij nog opkomt, hebben de bozen nog tijd om zich 
te bekeren en de goeden om het goede te doen. 

Hoe gaat het met u, broeder Jacob? U hebt het werkelijk 
heel moeilijk. Misschien zijn er soms tranen in uw ogen, 
doordat uw vrouw ziek is? Dat is zwaar. Het is alsof er in 
je lichaam iets ziek is - immers uw vrouw is een deel van 
uzelf, vlees van uw vlees, dat is toch zo? In de smarten 
echter, die wij moeten doormaken, komt ook Gods wil tot 
uiting! Het goede uit Gods hand aannemen is makkelijk, 
maar beproevingen - zo onbegrijpelijk en moeilijk! Uw 
brieven zijn een vreugde voor ons! En u begrijpt verdriet 

omdat u dat niet slechts van-horen-zeggen kent. 
Misschien leert God, door ons te beproeven, ons 
medelijden te hebben? Want pijn kan alleen door iemand 
begrepen worden die het zelf voelt en doormaakt.  

De Heer Jezus is in deze wereld gekomen en Mens 
geworden, niet alleen om ons lijden en onze pijn te delen, 
maar om ons blijdschap te schenken in het lijden. Alleen 
een christen kan het verschil begrijpen tussen iemand die 
de Heer niet kent, en iemand voor wie Hij het leven is. 
Alleen een christen kan begrijpen, hoe je liederen kunt 
zingen in de nacht en ruimte hebben in benauwdheid, 
hoe je zonder angst kunt zijn als je door het dal van de 
schaduw des doods gaat, en voor alles danken. Ja, de 
Heer heeft beloofd de tranen van onze ogen te wissen en 
daarom leeft en groeit er, wanneer wij huilen, binnenin 
ons een klein bloempje van hoop. Deze hoop verlicht als 
een zonnestraal het gezicht van een christen, wanneer 
wolken van beproeving en smarten het hemelsblauw 
afschermen. 

Kort geleden las ik een interessant verhaal over twee 
jongens, die voor Kerstmis een kerstboom en kaarsen 
wilden kopen. De schrijver zegt niet waar de jongens het 
geld vandaan hadden, maar tussen de regels door lees 
je, dat de jongetjes dit bedrag lang bij elkaar gespaard 
hadden. Echter, op weg naar de markt kwam het zo uit 
dat ze door het station moesten, waar ze een arme oude 
vrouw zagen, die zo op de vertrapte sneeuw was 
neergezakt, bitter en wanhopig zat te huilen om haar 
verloren treinkaartje. Uit haar stamelende woorden 
kwamen de jongetjes te weten, dat zij op weg was naar 
haar stervende zoon, maar nu ze haar kaartje kwijt was, 
verwachtte ze in wanhoop al niet meer hem nog levend te 
zien. Rondom verzamelde zich een menigte. Mensen 
gaven allerlei raad. Maar de jongetjes keken elkaar eens 
aan en begrepen elkaar. Hals over kop renden ze naar de 
kassa, hun geld was maar net genoeg voor een kaartje 
van de laagste klasse, maar zij reikten vastbesloten al 
hun spaargeld aan. Het kaartje gaven ze aan de oude 
vrouw en ze gingen gauw weg, alsof ze zich schaamden 
voor hun goede, nobele daad. Ze gingen naar huis 
zonder kerstboom, zonder kaarsen, maar blijdschap 
bestraalde hun harten. Blijdschap waarvan de Heer 
gezegd heeft: het is zaliger te geven dan te ontvangen. 
De afsluitende woorden van de schrijver bevielen mij erg, 
waar hij schrijft dat een mens gelukkig is die de tranen op 
tenminste één gezicht gedroogd heeft, en diep ongelukkig 
degene die de oorzaak van het verdriet van een ander is, 
want die tranen vergiftigen heel zijn ingebeelde geluk. 

Het pakje met kalenders heb ik ontvangen. Alweer was 
het helemaal opengescheurd. En het vorige pakket (zoals 
u schrijft) met een Evangelie heb ik niet ontvangen. 
Bedankt voor de boeken. Als u de mogelijkheid hebt, 
stuur dan alstublieft geen brochures, maar wat lectuur 
voor kinderen, want uw brochures krijg ik niet uitgedeeld. 
Maar interessante boeken zou ik zelf lezen, en aan 
kinderen te lezen geven. Dank u wel voor alles, beste 
Jacob! Dat u tijd en verlangen vindt om ons te schrijven. 
Moge de Heer met Zijn hand de tranen van uw ogen 
afwissen en u vreugde schenken! 

Hoogachtend, Svetlana. 
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Wees niet lui, zei Salomo, kijk naar de mieren. De 
Heer zegt: Kijk naar de dieren, de schapen, de 
wolven, de slangen, de duiven. Wij kijken nu alleen 
naar de slang. Daar leren we veel van. De Heer 
wijst ons op de slang als voorbeeld van 
voorzichtigheid. Dit woord betekent: verstandig, 
wijs, bezonnen, bedacht op iemands belangen. 
Christenen worden opgeroepen niet onverstandig te 
zijn: ‘Weest daarom niet onverstandig, maar tracht 
te verstaan, wat de wil des Heren is’ (Ef. 5:17). 
Tweemaal ‘nee’ benadrukt dus het ‘ja’! De woordjes 
‘niet’ en ‘on’ benadrukken: Wees verstandig! 

Christenen moeten zich inspannen om de wil van 
de Heer voor hun leven hier op aarde te verstaan. 
De Heer benadrukt in Johannes 17 dat dit leven is 
in de wereld, maar niet van de wereld. Hij zet hen 
aan het werk in de wereld. De wereld haat hen, 
dat is één. Zij mogen de wereld niet liefhebben, 
dat is twee. Ze moeten getuigen. Zij zijn in de 
wereld om kostbare zielen te redden van de 
eeuwige ondergang. Zij zijn er om vrucht te 
dragen voor de Heer, die hen kocht met Zijn 
bloed. Dus luister goed naar Efeziërs 5:17: ‘Weest 
daarom niet onverstandig, maar tracht te 
verstaan, wat de wil des Heren is.’ 

De slang is ons ten voorbeeld voor verstandigheid 
(Gr. fronimos). Wij mogen van de Heer niet on-
verstandig zijn (Gr. a-froon). De Heer heeft alle 
dieren geschapen. Hij heeft alles gemaakt tot Zijn 
doel (Spr. 6:4). Ook van de slang kunnen we dus 
leren. De Heer wijst ons op de slang als voorbeeld 
van voorzichtigheid. De slang is een even uniek 
schepsel als alle andere schepselen, met even 
bijzondere ingeschapen eigenschappen als alle 
andere. Eén der vele soorten slangen is de 
ongevaarlijke en nuttige zg. landslang in Israël, die 
enorme hoeveelheden veldmuizen en sprinkhanen 
eet. Op dát dier wijst de Heer ons. Dit dier zorgt er 
o.a. voor dat er genoeg eten kan groeien voor de 
mensen door veel voor de landbouw schadelijke 
dieren op te eten. 

De Heer stelt ons de slang voor ogen als positief 
voorbeeld. Precies zoals de slang moeten 
christenen zich gedragen in de wereld! In Israël 
kende iedereen slangen. Voor ons in Nederland 
moeten de woorden van de Heer Jezus iets meer 
uitgelegd worden. De meeste van de 2.700 

slangensoorten zijn ongevaarlijk. Ik zeg nu alleen 
iets over hun manieren van voortbewegen. Daarin 
zijn ze zeer verstandig en vindingrijk, echt niet voor 
één gat te vangen. Wij christenen kunnen er veel 
van leren. 

Slangen kunnen zich op het land voortbewegen op 
vier verschillende manieren: 

(1) de verticale golfbewe-
ging, een soort ‘kopje 
duikelen’, dit is ideaal voor 
in de woestijn, anders 
worden ze veel te heet; het 
zijn immers koudbloedige 
dieren die de temperatuur 
van de omgeving 
aannemen. Zo raken ze het 
hete zand maar weinig aan. 
Zo maken ze ‘stappen’ van 
gemiddeld twee meter.   

(2) de horizontale golfbewe-
ging, een soort ‘platte 
salto’s’, de slang houdt kop 
en staart op de grond en 
gooit het middelste deel van 
het lijf vooruit, enz. telkens 
om en om. 

(3) de accordeonbewe-
ging, hij houdt zich met zijn 
kop vast, trekt zijn 
achterstuk samen, houdt 
zich dan met de staart vast 
en schuift zijn lichaam weer 
naar voren, enz.   

(4) de rupsbeweging, 
hierbij trekt hij zich vooruit 
met zijn buikschubben 
waarmee hij afwisselend de 
ondergrond vasthoudt en 
weer loslaat. 

(5) Verder kunnen slangen geweldig goed in 
water zwemmen. 

(6) Maar… vliegen, dat doen ze alleen maar in 
fabels en mythen. 

 

‘Ik zend u als schapen onder de wolven, weest voorzichtig als slangen en 
argeloos als duiven’ (Matt. 10:16) 

P.J. van Houten 
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Wat leren wij van het voortbewegen der slangen? 
De lessen van de Heer gaan immers over 
getuigen, over heengaan en vrucht dragen in de 
wereld, over vorderingen maken, over het feit dat 
we ons niet hoeven te schamen. 

1e les 

Geef nooit gauw op in het evangeliseren. Kijk 
welke openingen in het gesprek je kunt benutten, 
speur naar aanknopingspunten, let op 
omstandigheden waardoor je weer een stap 
verder kunt komen. 

2e les 

Blijf met beide benen op de grond, probeer niet te 
vliegen, niet zweverig te zijn, blijf nuchter onder 
alles, verricht het werk van een evangelist. 

3e les 

Evangeliseren is vooruit komen. Dat doe je door 
je verstand te gebruiken. De Heer zegt: leer dat 
van de slang! Die is verstandig; die komt vooruit. 
Zie evangeliseren als een uitdaging. Beschouw 
het als een sport. Vaak gebruikt de apostel Paulus 
beelden uit de sport om christenen aan te 
moedigen om vooruit te gaan, vorderingen te 
maken, hun doelen te bereiken. Zie iedere ziel op 
uw pad als een te winnen ziel, wees wijs, win 

zielen voor de Heer. Soms is het afzien, soms is 
het zelfs lijden, inderdaad, maar verricht je dienst 
ten volle! 

 ‘Blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het 
lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw 
dienst ten volle’ (2 Tim. 4:5). 

Een Indonesische visser heeft een zeldzame 
coelacanth aan de haak geslagen, een soort 
waarvan men vroeger dacht dat die al net zolang 
was uitgestorven als de dinosauriërs, en heeft het 
dier korte tijd in quarantaine gehouden in een 
vijver. 

Een coelacanth die in april 2001 werd gevangen, 
is geprepareerd en is te zien in het Nationaal 
Museum in Kenia. Sinds 1938 zijn er diverse 

exemplaren gevangen van de vis, waarvan men 
eerst dacht dat het om een uitgestorven soort 
ging. 

Justinus Lahama ving de viervoetige vis, die 110 
pond woog, ter hoogte van het eiland Sulawesi bij 
het Bunaken natuurreservaat, dat een zeer hoge 
mariene biodiversiteit kent. De vis stierf 17 uur 
later, een buitengewoon lange overlevingstijd 
volgens zeebioloog Lucky Lumingas: "De vis had 
binnen twee uur moeten sterven, omdat deze 
soort alleen in een koude diepzee omgeving 
leeft". Lumingas werkt bij de plaatselijke Ratulangi 
Universiteit, die van plan is het kadaver te 
bestuderen.  

Men geloofde dat de coelacanth 65 miljoen jaar 
geleden was uitgestorven, totdat er in 1938 een 
exemplaar werd gevonden bij de kust van Afrika, 
wat wereldwijde belangstelling veroorzaakte. 
Sindsdien zijn er meer ontdekt, waaronder een 
ander exemplaar bij Sulawesi in 1998. Het sterke 
roofdier is zeer beweeglijk met vinnen die op lede-
maten lijken. Het legt geen eieren, maar brengt 
levende jongen ter wereld (Bron: Associated 
Press). 

INDONESISCHE VISSER VANGT  
‘LEVEND FOSSIEL’ Jakarta, 20 mei 2007  
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‘Rechtstreeks’ is een maandblad voor 
evangelisatie en geloofsopbouw. De Apostel 
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op in de genade en kennis van onze Heer en 
Heiland Jezus Christus’ (2 Petr. 3:18). Vanuit de 
overvloed aan geestelijk voedsel in Gods Woord 
willen we graag op deze wijze iets uitdelen aan 
anderen. 
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Colofon 
De apostel zegt dat ter bemoediging van allen die treurden 
over de situatie. Maar God moet de dingen aan het licht 
brengen, niet wijzelf. 

4. Zodra tweespalt, scheuringen en sekten (zoals in 
Korinte) zich voordoen en bekend zijn geworden, is het de 
taak van de gelovigen in een geestelijke houding met deze 
afwijkingen om te gaan door de waarheid in liefde vast te 
houden en zich niet in twisten te verwikkelen. Wij vinden in 
Gods Woord de volgende stappen die wij hebben te 
nemen: 

•  het met zachtmoedigheid terechtwijzen of 
onderwijzen van tegenstanders, die met twistvragen 
komen (2 Tim. 2:23,25). 

•  het achtgeven op hen die tweedracht en aanleidingen 
tot vallen verwekken tegen de leer, en het zich 
onttrekken aan hen (Rom. 16:17). 

•  het verwerpen van een sektarisch mens na een 
eerste en tweede vermaning (Tit. 3:10). 

Verdere aanwijzingen worden ons in dit verband niet 
gegeven. Maar wanneer volgens deze instructies wordt 
gehandeld, zal het steeds duidelijker worden – wanneer er 
geen herstel plaatsvindt – wie naar Gods wil handelt en 
wie niet. Helaas wordt het kwaad vaak met vleselijke 
middelen bestreden. Dan zijn er geen beproefden, die in 
ootmoed en liefde vasthouden aan Gods gedachten. 
Geestelijke beproefdheid is het resultaat van een 
beproeving van Godswege (vgl. Jak. 1:12), en dit zal 
vroeg of laat ook leiden tot erkenning van zulke 
‘beproefden’ door anderen. Maar het is mogelijk dat een 
kwestie zo moeilijk te beoordelen is, dat pas voor de 
rechterstoel van Christus zal blijken wie werkelijk de 
beproefden zijn. 

(Vervolg van pagina 3) 

Het gebed om regen en andere 
gebeden van de profeet Elia 
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Algemeen 

Ook dit nummer van Rechtstreeks begint met een 
redactioneel stukje. U zult intussen wel gezien 
hebben dat Van de redactie niet door elk 
redactielid op dezelfde wijze wordt ingevuld. 
Soms heeft het artikel de vorm van: 

1. een mini-Bijbelstudie, dan 

2. van een inleiding op het hele nummer, dan 
weer 

3. van een column. Zelfs een mix van deze 
mogelijkheden is toegestaan. Het aardige is 
dat we elkaar niet hebben voorgeschreven 
hoe het moet. 

 

Dit nummer 

Intussen blijft het volledig waar dat we als 
christenen op dit moment in een tussentijd leven. 
De bijzondere parallel tussen David als 
verworpen koning en Christus als de ware David 
kan ons helpen bij het beantwoorden van de 
vraag hoe wij ons leven in de tijd tussen de 
hemelvaart en de wederkomst van Christus 
hebben in te richten. Actueel is daarbij de vraag 
of lichamelijke genezing bij de verzoening is 
inbegrepen. Volgens velen is dit een 
vanzelfsprekendheid, maar de Schrift laat 
daarover een ander geluid horen. In het Vrederijk 
zal zo’n koppeling er overigens wel degelijk zijn, 
als de Koning niet langer verworpen is en alle 
dingen aan Hem onderworpen zullen zijn. Wie de 
omstandigheden van het toekomstig Vrederijk 
vooruithaalt naar de tussentijd waarin wij nu 
leven, zorgt voor een enorme verwarring in eigen 
en andermans denken en handelen. Een 
kenmerk van gelovigen van welke periode dan 
ook is dat zij leven hebben. Heel persoonlijk, 
zichtbaar in eigen specifieke omstandigheden, en 
met de kenmerken en de kwaliteit van de levende 
God Zelf. Daarom is het zo belangrijk dat we ons 
laten leiden door Hem die ons zowel het 
natuurlijke als het eeuwige leven heeft gegeven. 
Is het niet geweldig dat nog dagelijks mensen dat 
eeuwige leven ontvangen, ondanks de macht van 

de vijand die dat wil verhinderen? Wat een reden 
tot dankbaarheid en vreugde, zowel in de hemel 
bij de engelen als hier op de aardse werkvloer. 
Maar als de boze niet heeft kunnen verhinderen 
dat wij eeuwig leven hebben ontvangen, zal hij 
proberen ons schade toe te brengen, bij 
voorbeeld door ons op het vlak van de 
seksualiteit de grenzen te laten overschrijden die 
God juist voor ons bestwil heeft gesteld. 

 

…..en dan? 

U hebt intussen natuurlijk al lang gemerkt dat dit 
een redactioneel stukje van het tweede type is. 
Misschien hebt u de artikelen inmiddels allemaal 
gelezen. Dat doet de redactie ook: soms komt het 
nummer dat u leest wel vier keer bij ons langs, 
steeds in een iets andere vorm. En dan? Als we 
alleen maar denken: ‘Dit was (of wordt) weer een 
mooie aflevering van mijn elektronisch lijfblad’ is 
dat echt zinloos. Maar als we ons als lezers en 
als schrijvers realiseren dat het om Gods Woord 
gaat, dat levend en krachtig is, dan willen we 
niets liever dan de kracht van dat Woord in ons 
leven tot zijn recht laten komen. Dan beseffen we 
dat we niet telkens wat wijsheden uit oude 
documenten herkauwen, maar dat het de 
betrouwbare woorden van God zijn, waarvan we 
kennis nemen, waarnaar we ons willen richten, 
en die ons voedsel vormen op de weg die we 
gaan. 

Namens de redactie, Gerard Kramer 

  VAN DE REDACTIE 
Geestelijk voedsel 
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‘In die tijd ging Jezus op de sabbat door de koren-
velden. Zijn discipelen nu kregen honger en begonnen 
aren te plukken en te eten. Toen de farizeeën dit echter 
zagen, zeiden zij tot Hem: Zie, Uw discipelen doen wat 
niet geoorloofd is te doen op sabbat. Hij echter zei tot 

hen: Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij 
honger had, en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis 
van God inging en de toonbroden at, die hij niet mocht 
eten, en ook zij niet die bij hem waren, behalve alleen 

de priesters?’ (Matt. 12:3-4). 

De vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt 

Mag dat: aren plukken op de sabbat? De farizeeën 
wilden de discipelen van de Heer Jezus verbieden om 
van het op het veld staande koren te eten, maar Hij 
verdedigde hun handelwijze door te wijzen op een 
voorval uit het leven van David. Dit toont ons in de 
eerste plaats van hoeveel waarde de Heer het Oude 
Testament achtte. Hij liet Zich in alle dingen leiden door 
Gods Woord. Hij leefde eruit en hield het ook aan 
anderen voor. Christus beriep Zich op de Schrift, zoals 
Hij dat ook elders wel deed: 'Hebt u niet gelezen (...)?' 
Met andere woorden: de farizeeën hadden beter 
kunnen weten als ze hun Bijbel maar beter hadden 
gelezen! Een soortgelijk verwijt maakte Paulus de 
gelovigen in Galatië, die ook wettisch gezind waren: 'U 
die onder (de) wet wilt zijn, luistert u niet naar de 
wet?' (Gal. 4:21). Zij zouden voor wetticisme bewaard 
zijn gebleven, als zij beter naar de wet hadden 
geluisterd en de lessen van de Schrift ter harte hadden 
genomen. De discipelen van de Heer mogen leven in 
de vrijheid waarmee Hij hen heeft vrijgemaakt. 

In de tweede plaats is het van belang erop te letten dat 
de Heer Zich spiegelde aan Zijn voorvader, koning 
David. Hij trok een parallel tussen David en zijn mannen 
enerzijds, en Zichzelf en Zijn volgelingen anderzijds. Dit 
is niet zonder reden, want in het voorgaande hoofdstuk 

werd Hij getekend als de verworpen Messias (zie Matt. 
11:16-25). En zo ging ook Dávid een weg van smaad 
en lijden, toen hij op de vlucht was voor Saul en zijn 
toevlucht zocht in het heiligdom te Nob (vgl. Matt. 12:3-
4 met 1 Sam. 21). Hoewel David de gezalfde des Heren 
was, was zijn weg naar de troon lang en moeizaam. In 
zijn lijdensweg is hij een treffend beeld van de lijdende 
Knecht des Heren, en in zijn volgelingen zien wij een 
voorbeeld van de discipelen van Christus die met Hem 
de weg van het lijden gaan.  

Het voedsel van het heiligdom 

David zorgde voor zijn mannen, en zo zorgt Christus 
voor degenen die Hem toebehoren. David ging het huis 
van God binnen en at daar van de toonbroden, en ook 
zij die bij hem waren. Dat was de vrijheid waarin zij 
stonden; en dit is een prachtige illustratie van de 
christelijke vrijheid. Want de Heer geeft ons in de tijd 
van Zijn verwerping een plaats in het hemelse 
heiligdom dat Hij is binnengegaan; en wij bezitten daar 
een priesterlijk deel en een priesterlijke positie (vgl. 
Hebr. 10:19-22; 1 Petr. 2:5; Openb. 1:6).  

Wat de mannen van David deden was eigenlijk 
voorbehouden aan de priesters. Elke sabbatdag 
werden de toonbroden in de tabernakel ververst en de 
broden die dan een week in het heiligdom hadden 
gelegen, moesten door de priesters op een heilige 
plaats worden gegeten (Lev. 24:5-9). Het was heilig 
voedsel, het voedsel van het heiligdom. Deze broden, 
bedekt met zuivere wierook, vertegenwoordigden de 
twaalf stammen van Israël. Als God deze broden zag, 
dan dacht Hij aan Zijn volk en kon Hij in welgevallen op 
hen neerzien. Zo ziet God nu in welgevallen op al Zijn 
kinderen neer, omdat zij in Christus in volmaaktheid 
voor Zijn aangezicht zijn gesteld en overdekt zijn met 
de aangenaamheid van de Geliefde (Ef. 1:3-6). Zoals 
de tafel de toonbroden droeg in het heiligdom, zo 
draagt Christus ons als een hemels volk voor Gods 
aangezicht. In Hem zijn wij heilig en veilig, en liefelijk 
voor God. Welnu, dáármee mogen wij ons als een heilig 
priesterdom figuurlijk gesproken voeden: met dat wat 
wij in Christus geworden zijn voor het aangezicht van 
God, in de Mensenzoon die door de wereld is 
verworpen maar door God is verhoogd aan Zijn 
rechterhand in de hemel.  

Met dit voorbeeld verdedigde Christus de handelwijze 
van Zijn discipelen. Zij waren vrij om op sabbat van de 
korenaren te eten, zoals de mannen die David 
vergezelden de vrijheid kregen – zeer waarschijnlijk 
was dat ook op de sabbat – van het bijzondere voedsel 

JE
ZU

S 
V

O
LG

EN
 E

N
 H

EM
 D

IE
N

EN
...

 

4. Hebt u niet gelezen wat David deed?  

Hugo Bouter 

In dit vierde hoofdstuk zien wij de 
voorrechten die wij als gelovigen 
genieten doordat wij verbonden zijn 
met een verworpen Heer, die Zijn 
plaats heeft ingenomen aan Gods 
rechterhand in de hemel. David genoot 
in de tijd van zijn verwerping ook 
bijzondere voorrechten. Dat is het 
voorbeeld waarover wij willen 
nadenken: Hebt u niet gelezen wat 
David deed? 
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van het heiligdom te eten. Er is dit verschil: de aren zijn 
nog geen complete broden, maar vormen wel de 
grondstof ervan. De aren doen speciaal denken aan het 
leven dat uit de dood van Christus is voortgesproten 
(Joh. 12:24-25). Hij is de Eersteling uit de doden en wij 
zijn met Hem opgestaan ten leven. Zijn leven is ware 
spijs voor onze zielen en wij genieten de vrijheid – die 
de wet niet gaf en ook niet kón bieden – om ons 
geestelijk te voeden met het nieuwe leven, het 
opstandingsleven.  

Het wapen van het heiligdom 

David nam echter niet alleen het voedsel, maar ook het 
wapen dat in het heiligdom voorhanden was: het 
zwaard van de Filistijn Goliat (1 Sam. 21:9). En hoewel 
de Heer Jezus hier verder niet op zinspeelt in Matteüs 
12, denk ik dat wij uit het vervolg van de geschiedenis 
van Davids verblijf te Nob ook het nodige kunnen leren. 
Wij hebben namelijk niet alleen voedsel nodig om het 
nieuwe leven te kunnen onderhouden, maar tevens een 
wapen om de strijd met de vijand te kunnen aanbinden. 
Het is het wapen van het heiligdom, dat zijns gelijke niet 
kent! Het is het wapen dat volkomen beantwoordt aan 
Gods eisen van gerechtigheid en heiligheid. Wat wordt 
ons voorgesteld in dit wapen? Het was het wapen van 
David, dat hij de reus Goliat ontnam nadat hij deze had 
gedood met diens eigen zwaard (1 Sam. 17:51,54). Het 
wás het wapen van de Filistijn, maar voortaan behoorde 
het David toe.  

Zo heeft Christus de satan overwonnen, die de macht 
had over de dood. Dood en graf waren de wapens van 
Zijn machtige tegenstander (Hebr. 2:14). Maar hóe 
heeft Christus hem de doodsteek gegeven? Dat heeft 

Hij gedaan door Zélf in de dood te gaan en de duivel te 
verslaan met diens eigen machtsmiddelen. Voortaan is 
de macht over de dood in handen van de opgestane 
Heer, die de sleutels bezit van de dood en de hades 
(Openb. 1:18). Maar in de geestelijke toepassing is het 
zo, dat Christus ons laat delen in de gevolgen van Zijn 
overwinning en ons om zo te zeggen ook dit wapen in 
handen geeft (evenals de mannen van David veilig 
waren achter het zwaard dat hij hanteerde). Want wij 
dragen altijd de doding van Jezus in het lichaam om, 
opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar 
wordt (2 Kor. 4:10). Omdat wij met Christus gestorven 
zijn, kunnen wij onze leden die op de aarde zijn – en 
waarin de macht van de vijand nog steeds werkzaam is 
– doden (Kol. 3:5). Enerzijds hebben wij dus voedsel 
nodig om het nieuwe leven te onderhouden, maar 
anderzijds een wapen om de werkingen van het vlees 
te doden. Wat een genade dat de ware David in deze 
beide belangrijke behoeften voorziet!  
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Het gaat bij deze vraag om de leer in charismatische 
kringen dat Christus op het kruis niet alleen onze 
zonden, maar ook onze ziekten zou hebben gedragen. 
En omdat Christus dat gedaan heeft, zouden wij recht 
hebben op genezing. Als Jezus onze ziekten heeft 
gedragen, zo redeneert men, dan hoeven wijzelf die 
niet meer te dragen. Om genezing te ontvangen, 
hebben wij alleen maar in geloof te claimen en op te 
eisen waarop wij in Christus Jezus recht hebben. Ter 
onderbouwing van de leer dat genezing in de 
verzoening inbegrepen is, wijst men meestal op een 
tweetal teksten uit het Oude Testament, die in het 
Nieuwe Testament worden geciteerd. Hier volgt de 
bespreking van de eerste tekst. 

Onze ziekten heeft Hij op Zich genomen  
(Jes. 53:4; Matt. 8:17) 

(1) "Nochtans, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, 
en onze smarten gedragen; wij echter hielden Hem 
voor een geplaagde, een door God geslagene en 
verdrukte" (Jes. 53:4). Niet alleen dit vers, maar ook de 
verzen ervoor en erna uit dit hoofdstuk gaan over het 
werk van de Heer Jezus. In vers 4 staat dat Hij "onze 
ziekten heeft gedragen".  

Dit lijkt te ondersteunen dat de Heer Jezus aan het 
kruis onze ziekten heeft gedragen.  

Toch is dat niet de uitleg die de bijbel zelf van deze 
tekst geeft. De bijbel past de tekst toe op de 
genezingen die de Heer deed, vóórdat Hij stierf aan het 
kruis. In het evangelie van Mattheüs wordt Jesaja 53:4 
geciteerd. Dit vers wordt toegepast op de 
genezingsbediening van de Heer Jezus, en niet op Zijn 
werk aan het kruis: "Toen het nu avond werd, bracht 
men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten 
uit met Zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas 
Hij allen, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken 
werd door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze 
zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten heeft Hij 
gedragen" (Matt. 8:16-17). 

Hier staat dat de Heer Jezus tijdens Zijn driejarige 
openbare optreden "onze ziekten heeft gedragen". In 
die drie jaar heeft de Heer Jezus velen genezen, en 
door dat te doen heeft Hij Jesaja 53:4 vervuld: "(...) en 
die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat 
vervuld zou worden het geen gesproken werd door de 
profeet Jesaja".  

(Vervolg op pagina 10) 

REPLY  
 

Is lichamelijke genezing in de verzoening inbegrepen? (1) 

Ary Geelhoed 

David met  
het hoofd  
van Goliat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door Michelangelo Merisi da Caravaggio (1573-1610).  
Kunsthistorisch museum Wenen 
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De nieuwe tempel en de offerdienst 
in het Vrederijk 

Nu is het tijd om ons met het godsdienstige centrum 
van het Vrederijk bezig te houden, met de tempel die 
dan wordt herbouwd, en met de offerdienst die in 
verbinding met de tempel weer wordt ingesteld. De 
heerlijkheid van de HERE, die eens de tempel verliet 
(Ezech. 9:3; 10:4,18,19; 11:22,23), zal weer terug-
keren. De tempel zal dan een bedehuis voor alle 
volken zijn en zij zullen ook het Loofhuttenfeest vieren 
(vgl. Zach. 14:20-21). Wij vinden vele details over de 
tempeldienst in Ezechiël 40-48 en wij willen deze 
hoofdstukken nu kort bezien. Als studiehulp kan eerst 
het volgende overzicht dienen: 

1. Het tempelgebied (hst. 40-43) 
1.1. inleiding op de visioenen van Ezechiël (40:1-4); 
1.2.  de buitenste voorhof van de tempel met zijn 

drie poorten naar het oosten, zuiden en 
noorden (40:5-27); 

1.3.  de binnenhof van de tempel met zijn drie 
poorten (40:28-47); 

1.4.  de tempel (40:48-41:26); 
1.5.  de kamers in de binnenhof (42:1–14); 
1.6.  de buitenmuren van de tempel (42:15-20); 
1.7.  de terugkeer van de heerlijkheid van de HERE 

(43:1-12); 
1.8.  het brandofferaltaar (43:13-27). 

2. De dienaars van het heiligdom, en de offerdienst 
(hst. 44-46) 

2.1. de dienst van de priesters en Levieten (44); 
2.2. het land van de priesters (45:1-12); 
2.3. de offers bij de verschillende gebeurtenissen 

(45:13-46:24). 

3. De rivier uit de tempel, en de landverdeling (hst. 
47 en 48) 

3.1. de rivier (47:1-12); 
3.2. de grenzen van het land (47:13-23); 
3.3. de verdeling van het land (48:1-29). 

 

1.2. De buitenste voorhof van de tempel    
(hst. 40:5–27) 

Ezechiël werd in het jaar 573 of 572 v. Chr. – 14 jaar 
na de verovering van Jeruzalem – in visioenen naar 
het land Israël op een zeer hoge berg gebracht. In 
zuidelijke richting zag hij een stad. Daarna kreeg hij 
een uitgebreid visioen van de toekomstige tempel, dat 
hij opschreef. De beschrijving begint met de muur, die 
als een ring om de buitenste voorhof (40:5) heenloopt 
en die één roede breed en één roede hoog (3,15 m x 
3,15 m) is.  
Dan volgt de beschrijving van de oostpoort in de muur. 
Het betreft een poortgebouw, waarvan de 
toegangsdrempel met de dikte van de muur 
overeenkomt. In het poortgebouw zijn aan de rechter- 
en de linkerkant elk drie nissen (wachtkamers) met een 
lengte van één roede en een breedte van één roede 
(3,15 m x 3,15 m). De tussenruimtes tussen de nissen 
bedragen 5 el (ca. 2,63 m). Aan het eind van de poort, 
richting de tempel, dus aan de uitgang van het 
poortgebouw in de buitenste voorhof, bevindt zich 
wederom een drempel van één roede (3,15 m). Dan 
wordt de aansluitende poorthal beschreven: naar het 
huis toe één roede. Dat betekent de indeling van de 
nissen naar links en rechts. De lengte van de hal 
bedraagt 8 el (4,2 m). Daarbij komen pilaren van 2 el 
(1,05 m). Daarmee hebben we dus een lengte van het 
poortgebouw van 50 el (26,25 m) (40:15). De breedte 
van de poortopening is 10 el (5,25 m) (40:11), en de 
breedte van het gehele poortgebouw 25 el (13,13 m) 
(40:13). 
Om het poortgebouw te betreden, moet men zeven 
treden beklimmen. Nadat Ezechiël door de poort in de 
buitenste voorhof is gekomen, ziet hij rondom een 
stenen vloer met daarop 30 kamers die met hun 
achterzijde aan de muur raken, waarschijnlijk aan 
iedere kant, naar het oosten, zuiden, noorden, elk 10 
kamers en 5 aan beide zijden van de poorten (40:17–
19). Vermoedelijk worden deze kamers door de 
offeraars als eetruimtes gebruikt. Bovendien bevinden 
zich in de vier hoeken van de buitenste voorhof vier 
gesloten hoven van 40 x 30 el (21 m x 15,75 m). Dat 
zijn kookhuizen, waar de dienaren van het huis de 
slachtoffers voor het volk moeten koken (46:21-24). Na 
de oostpoort ziet Ezechiël achtereenvolgens de 
noordpoort en de zuidpoort; beide poorten zijn exact 
gelijk aan de oostpoort. 
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Model van de nieuwe tempel 

1. Buitenhof (40:17-19). 
2. Binnenhof (40:44-47). 
3. De tempel of het Heilige (41:1-26). 
4. De buitenmuur van de tempel (40:5; 42:15-20). 
5. Vijftig el open ruimte, weidegrond (45:2).  

 

 

Foto: http://www.sonstoglory.com 



LEVEN IN DRIEVOUD 

In dit artikel beperken we ons tot het 
zelfstandig naamwoord ‘leven’. In onze 
Nederlandse vertalingen van het Nieuwe 
Testament kan dit woord de vertaling zijn van 
maar liefst drie verschillende Griekse 
woorden, die niet zomaar inwisselbaar zijn. 
Het zijn de woorden bios, psuchè en zooè. Het 
is de moeite waard een aantal plaatsen waar 
deze woorden voorkomen, te bestuderen. Het 
helpt ons de Schrift beter te begrijpen. 

 

BIOS 

Dit woord voor ‘leven’ heeft vooral betrekking op 
de concrete omstandigheden van het leven in de 
wereld van nu. In Lucas 8:14 is sprake van 
‘zorgen en rijkdom en genietingen van het leven’. 
Deze betekenis is ook zichtbaar in 1 Timoteüs 2:2 
(‘opdat wij een rustig en stil leven leiden’);            
2 Timoteüs 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 is zelfs vertaald met ‘levensonderhoud’ in 
Marcus 12:44, waar de weduwe alles wat zij heeft 
in de offerkist werpt, ‘haar hele levensonderhoud’.  

 

PSUCHÈ 

Dit woord, dat als ‘psyche’ in het Nederlands 
terechtgekomen is, is de aanduiding voor het 
leven van de levende ziel, oftewel iemands 
persoonlijke leven. Het is soms moeilijk te zien of 
men ‘ziel’ of ‘leven’ moet vertalen, zoals in 
Matteüs 10:39 (‘Wie zijn leven vindt, zal het 
verliezen; en wie zijn leven verliest ter wille van 
Mij, zal het vinden); vgl. ook vers 28. Een mooie 
tekst in dit verband is Johannes 10:11 (‘De goede 
herder legt zijn leven af voor de schapen’); vgl. 
ook de verzen 15 en 17. In Handelingen 15:26 is 
sprake van ‘mensen die hun leven hebben 

overgegeven voor de naam van onze Heer Jezus 
Christus’. Een plaats waar de betekenissen ‘ziel’ 
en ‘leven’ eigenlijk niet van elkaar te 
onderscheiden zijn, is Handelingen 20:10. Als 
Eutychus in Troas uit het raam is gevallen en is 
gestorven, slaat Paulus de armen om hem heen, 
en spreekt vervolgens de bemoedigende 
woorden: ‘Maakt geen misbaar, want zijn ziel 
(leven) is in hem’. 
 

ZOOÈ 

Het woord zooè legt meer het accent op het leven 
als handeling, als activiteit vol kracht. Het betreft 
dan niet alleen bestaan, maar bestaan in een 
specifieke, eigen atmosfeer. Het komt zeer veel 
voor in het hele Nieuwe Testament, en vooral in 
de geschriften van Johannes. We geven van de 
vele plaatsen slechts een selectie. Zo lezen we in 
Johannes 1:4 de woorden ‘In Hem (= het Woord) 
was leven’, en wel zo exclusief dat alles wat 
buiten Hem bestaat, de kwalificatie ‘leven’ niet 
verdient!  De Heilige Geest is dan ook ‘de Geest 
van het leven in Christus Jezus’ (Romeinen 8:2), 
en de Heer Jezus is ‘de Vorst van het 
leven’ (Handelingen 3:15). Als er sprake is van 
‘eeuwig leven’, wordt steeds dit woord gebruikt 
(zo bij voorbeeld in Johannes 3:16; 17:3). Dat 
heeft als consequentie dat mensen die dit leven 
niet hebben, geestelijk dood zijn. De Heer Jezus 
zei: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij u het 
vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed 
drinkt, hebt u geen leven in uzelf’ (Johannes 
6:53). Zij zijn ‘vreemd aan het leven van 
God’ (Efeziërs 4:18). Een prachtige plaats om 
deze korte reeks mee af te sluiten, is Johannes 
11:25, waar de Heer Jezus zegt: ‘Ik ben de 
opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal 
leven, ook al sterft hij’. 
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'De Here heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij bezit,  
gezegend, ter wille van de ark Gods' (vs. 12). 

Na zijn strijd tegen en de overwinning op de 
vijanden zet David zich nu in om de ark over te 
brengen naar Jeruzalem. Hij betrekt het hele volk 
erin. Helaas doet hij dit eerst op ‘Filistijnse’ wijze, 
door de ark op een wagen te vervoeren. Hoe komt 
dat? Mogelijk geeft vers 21 van het vorige 
hoofdstuk de oplossing: de mannen van David 
hadden de afgoden van de Filistijnen 
meegenomen. Waarom hadden ze die niet 
vernietigd? Zolang er Filistijnse invloed in mijn 
leven is, zal die invloed merkbaar zijn in mijn zicht 
op de manier waarop God gediend wenst te 
worden. Ik vergeet dan hoe Hij het wil hebben en 
handel naar mijn eigen goeddunken. Wat een 
feest had moeten worden, eindigt in een ramp. 
Wat David met de beste bedoelingen had 
geregeld, voorkomt niet dat er een ongeluk met 
de ark gebeurt. De ark is een beeld van de Heer 
Jezus. God wil dat wij Hem met respect 
behandelen, met Hem omgaan zoals Hij aangeeft. 
Hij is het centrum van de ware dienst aan God. 
Nooit zal God toestaan dat wij de dienst aan Hem 
regelen naar onze eigen gedachten. Als wij die 
dienst zelf gaan invullen, loopt het zeker verkeerd 
af. Alleen als wij Hem echt de leiding in ons leven 
en samenkomen geven, zal het goed gaan. Als 
het gaat om aanbidding staat in Johannes 4:24 
hoe God wil worden aanbeden. Dat is niet door 
mensen te regelen en voor te schrijven. God heeft 
daarvoor zijn Woord en zijn Geest gegeven; 
daardoor is het mogelijk Hem te aanbidden in 
geest en in waarheid. Waar gehoorzaamheid aan 
zijn Woord onder de leiding van zijn Geest wordt 
gevonden, kan een dienst plaatsvinden die tot zijn 
eer is. 

Het falen van David om te gehoorzamen aan wat 
God gezegd heeft, kost een ander, Uzza, het 
leven. Zo kan mijn ongehoorzaamheid kwalijke 
gevolgen voor anderen hebben. Dat pleit Uzza 
niet vrij. Ook hij was verantwoordelijk de wil van 
God te kennen. Zijn goedbedoelde poging de ark 
te redden, was in strijd met Gods Woord en God 
moet dat straffen. God kan niets van zijn 
heiligheid prijsgeven. Dit oordeel van God 
ontmoedigt David. Hij wordt bang en geeft zijn 
plan op. De ark komt terecht in het huis van 
Obed-Edom; daar brengt hij zegen. Dat laat zien 
dat het mogelijk is om toch persoonlijk en in de 
familie de zegen van Gods tegenwoordigheid te 
ervaren, waar leiders en het hele volk falen. Wie 
op de juiste wijze met de ark omgaat, wordt door 
God gezegend. 

Deze zegen wordt opgemerkt. Dan brengt David 
de ark op de juiste wijze naar Jeruzalem. David is 
hier een beeld van de Heer Jezus als de Koning-
Priester.  

Er zijn mensen die de vreugde van de intocht van 
de ark verachten, zoals Michal. Zo zijn er ook 
vandaag mensen die verachtelijk spreken over het 
met vreugde samenkomen rondom de Heer 
Jezus. David geeft de ark de plaats die hem 
toekomt, zo moeten wij dat doen met de Heer 
Jezus. Al Gods kinderen mogen wij laten delen in 
onze vreugde. In zijn gesprek met Michal stelt 
David zich heel nederig op. Hij is zich aan de ene 
kant bewust van zijn verkiezing door God, en aan 
de andere kant neemt hij ten opzichte van de 
mensen de minste plaats in. Hij is 'onaanzienlijk in 
eigen ogen', waardoor hij weet eer te verwerven. 
Zo lijkt hij op de Heer Jezus die gezegd heeft: 
‘Laat de grootste onder u als de jongste zijn en de 
voorganger als een die dient’ (Luk. 22:26). 
Hiervan is Hij Zelf het voorbeeld. De houding van 
Michal blijft zonder vrucht. Er zal in ons leven 
geen leven, geen vrucht voor God zijn, als wij 
verachtelijk spreken over mensen die zich 
inzetten voor de belangen van God. 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 6. 

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: 

Vader, dank U voor de Heer Jezus. Dank U dat U 
in uw Woord hebt duidelijk gemaakt hoe U 
aanbeden wilt worden. Dank U dat U zegen geeft, 
daar waar uw Geest kan bewerken dat uw Zoon 
de eer wordt gegeven die Hem zo toekomt. 

 
Michal  
veracht  
David  
 
(J. James 
Tissot) 
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VAN DE WERKVLOER 
Wat moet ik doen om behouden te worden?  

Maandagochtend bij de Stichting ‘In de 
Vrijheid’ (Vervolg van het aprilnummer) 

“ (...) wat moet ik doen om behouden te worden? 
En zij zeiden: Geloof in de Heer Jezus en u zult 
behouden worden, u en uw huis. En zij spraken 
het woord van de Heer tot hem” (Hand. 16:31). 

Op maandagochtend  beginnen we met de 
Bijbelstudies. Een  nieuwe gast  liep weg uit de 
les, toen een gedeelte besproken werd uit de brief 
aan de Romeinen (1:18-32). Toen ik het gedeelte 
behandelde vanaf vers 26 en de uitspraak deed 
dat het ernstig is dat zij die deze dingen bedrijven 
de dood verdienen, was dit voor een van de 
gasten te confronterend: “ (...) die, hoewel zij de 
eis van het recht van God kennen – dat zij die 
zulke dingen bedrijven, de dood verdienen –, ze 
niet alleen doen, maar ook een welgevallen 
hebben aan hen die ze bedrijven” (Rom. 1:32).  

Hij stond op en riep: ‘Dit wordt mij teveel’. En hij 
liep weg uit het leslokaal. In de gang hoorde ik 
een woordenwisseling met Jan, één van de 
oudere begeleiders. Hij had hem aangesproken 
en probeerde hem te motiveren om terug te gaan 
en de les toch te blijven volgen. Na enige tijd 
bracht Jan hem weer terug in het lokaal en hij 
voegde eraan toe: ‘Het verloren schaap is weer 
terecht’. Na de les kwam deze gast naar mij toe 
en vroeg of ik even tijd voor hem kon maken, 
omdat hij het niet meer zag zitten. Hij zei me dat 
hij zo vaak had geprobeerd iets goeds van zijn 
leven te maken, maar telkens weer ging het 
verkeerd. Hij zei: ‘Ik wil echt uit deze gevangenis 
van mijn denken komen. Ik heb zoveel verkeerde 
dingen gedaan en er zitten nog zoveel verkeerde 
gedachten in mijn hoofd. En dan begin jij deze 
ochtend te vertellen dat allen die in deze zonden 
leven, verloren gaan en de dood verdienen. Iets in 
mij kon dit niet verdragen, toen alles zo in het licht 
kwam. Het leek wel of ik stikte’. 

Hij vertelde dat hij geleefd had in vele van de 
zonden die genoemd waren in de les, en dat hij 
nog steeds worstelde met verkeerde gedachten. 
‘Zelf zie ik geen oplossing’, zei hij. ‘Ik geloof in 
God. Wat kan ik nog meer doen om behouden te 
worden? Moet ik wachten op een speciale 

ervaring of zo?’ Na geluisterd te hebben naar zijn 
verhaal, vertelde ik hem dat God de weg al had 
getoond hoe wij behouden kunnen worden. Dat 
de Heer Jezus is gekomen naar deze aarde om 
verlorenen te zoeken en te behouden. Daarna 
hebben we samen het gedeelte uit Jesaja 53:1-12 
gelezen. Hij vroeg mij: ‘Gaat dit over Jezus?’ Ik zei 
dat dit inderdaad zo was. De Schrift zelf bevestigt 
dit in Handelingen 8:32-36. Ik merkte dat hij diep 
onder de indruk kwam van deze gedeelten. Ik 
vroeg hem of hij bereid was samen met mij het 
zondaarsgebed te bidden. Opeens stond deze 
gast weer op en wilde weglopen. Ik vroeg hem of 
hij een weerstand voelde waar hijzelf geen 
controle over had. Hij knikte bevestigend. Ik vroeg 
hem of hij bereid was te gaan zitten en 
tegenstand te bieden aan dit gevoel. Nogal 
verward ging hij zitten. De tekst “Nadert tot God 
en Hij zal tot u naderen” (Jak. 4:8) schoot mij in 
gedachten en ik las die ook hardop voor. Ik vroeg 
hem of hij bereid was tot God te naderen. Hij 
knikte instemmend. Ik antwoordde: ‘Dan is Gods 
belofte ook dat Hij tot jou zal naderen’. Ik vroeg 
hem: ‘Wil je het hardop zeggen?’ Met enige 
moeite riep hij uit: ‘God, ik wil tot U 
naderen’. Daarna kwam een lange kokhalzende 
beweging en een grommend geluid uit zijn mond.  

Na een poosje gebeden en een aantal bijbel-
teksten voorgelezen te hebben (o.a. Jes. 61:1-3), 
bad ik voor deze gast om opening van de 
gevangenis en loslating van gebondenheid in de 
Naam van de Heer Jezus. Daarna vroeg ik hem 
nog eens om samen met mij het zondaarsgebed 
te bidden en hij stemde volledig daarmee in. Dit 
ging in alle rust. De weken daarop zijn er ook nog 
vele occulte zonden aan het licht gekomen. Deze 
heeft hij allemaal beleden. Dit is niet altijd even 
makkelijk gegaan. Maar ondanks alles mocht hij 
tot de overtuiging komen dat wie gelooft in de 
Heer Jezus, behouden zal worden. 

Een paar maanden later stelde hij zijn vrouw en 
een van zijn kinderen aan mij voor. Zij waren op 
bezoek in de stichting. Hun relatie was hersteld. 
Hij vroeg of ik samen met hen wilde bidden, dat 
hebben we ook gedaan. Zijn korte dankgebed 
was: ‘Dank u wel Heer, dat u mij gered hebt van 
de dood en dat ik mag leven’. 

 “Wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de 
dood? God zij echter dank door Jezus Christus 
onze Heer” (Rom 7:24-25). “Zo is er dan nu geen 
veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn; 
want de wet van de Geest van het leven in 
Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet 
van de zonde en de dood” (Rom. 8:1-2). 
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In Psalm 119:9 geeft de psalmdichter onderwijs 
aan de ‘jongeling’. Hoe kunnen jonge mensen op 
het reine pad blijven? Als zij gehoorzamen aan 
Gods Woord! Hoeveel jonge mensen zijn in dit 
opzicht al niet de mist ingegaan. Met het ‘rein 
bewaren’ zouden we aan Daniël kunnen denken, 
die zich had voorgenomen zich niet te 
‘verontreinigen’ door voedsel of wijn (vgl. Dan. 
1:5-8). Maar hier heeft de psalmdichter een ander 
soort ‘verontreiniging’ op het oog. Hier gaat het 
over verontreiniging op seksueel gebied. Het 
gevaar voor jongeren is dat ze vrij gemakkelijk in 
de fout gaan op het terrein van de seksualiteit. De 
‘jongeling’ Timoteüs werd door Paulus 
gewaarschuwd om ‘de begeerten van de jeugd’ te 
ontvluchten (2 Tim. 2:22). Bij de ‘begeerten van 
de jeugd’ kunnen we denken aan 
zelfoverschatting of hoogmoed (vgl. Tit. 2:6), de 
aanmatiging van jeugdige overmoed. Zeker horen 
dit soort zaken bij de ‘begeerten van de jeugd’, 
maar het gaat hier in de eerste plaats om 
seksuele reinheid (vgl. 1 Tim. 4:12, 5:2).  

Er staat nergens in de Schrift dat we voor 
overmoed of iets degelijks moeten vluchten. We 
worden wel opgeroepen om ‘de hoererij’ te 
ontvluchten (1 Kor. 6:18). Seksuele verlangens 
behoren tot de sterkste begeerten in een mens. 
Paulus zegt dat het een genadegave van God is 
om ongetrouwd te blijven (1 Kor. 7:7). In de 
context van 1 Korinthiërs 7 is daarmee bedoeld: 
het zich onthouden van seksuele gemeenschap. 
Iemand die deze genadegave van God niet heeft 
ontvangen, die zich niet kan ‘onthouden’, kan 
beter trouwen dan van begeerte te branden (1 
Kor. 7:9). Daarmee geeft Paulus aan hoe stérk 
deze begeerte wel is. Maar daarmee is ook 
meteen duidelijk dat elke vorm van seksualiteit 
buiten het huwelijk zondig is. Seks buiten het 
huwelijk valt onder de noemer ‘hoererij’.  

Het voorbeeld van Jozef (Genesis 39) 

Als we hierbij stilstaan, kunnen we niet om Jozef 
heen. Hij is hét schoolvoorbeeld van een 
jongeman die zijn pad rein bewaard heeft. Als we 
hier spreken over een jongeman, geldt dit 
natuurlijk ook voor een jonge vrouw. Maar dat zal 
duidelijk zijn! Maar voordat we verder gaan:  

Jozef was door zijn broers als slaaf verkocht aan 
de Ismaëlieten. Potifar, de Egyptenaar, had hem 
vervolgens weer van de Ismaëlieten gekocht. Na 
verloop van tijd werd Jozef door Potifar over heel 
diens huis en bezit gesteld. Jozef was een knappe 
verschijning - hij was schoon van gestalte en 
schoon van uiterlijk. Dit was ook niet onopgemerkt 
aan de vrouw van Potifar voorbijgegaan; keer op 
keer probeerde ze Jozef te verleiden. En als hier 
staat ‘verleiden’, wordt daar ook ‘verleiden’ mee 
bedoeld! Dat wil zeggen: ze liep niet in een wollen 
trui rond! Maar Jozef ging niet in op haar avances. 
Hij weigerde, en zei ook tegen haar wáárom: 
Potifar, haar man, had hem zijn vertrouwen 
geschonken door hem ‘alles’ wat hij bezat toe te 
vertrouwen. Behalve zijn vrouw! Jozef wilde dit 
vertrouwen niet beschamen. Hij wist dat hij zou 
zondigen als hij met haar het bed zou delen. Dit 
was kwaad. Wat hij zei, is opmerkelijk: ‘(...) hoe 
zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen 
tegen God?’ (Gen. 39:9). Hij zei niet: ‘zondigen 
tegen Potifar’, maar ‘zondigen tegen Gód.’  

‘Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren?  
Als hij dat houdt naar uw woord’ (Ps. 119:9). 

Peter Cuijpers 

Jozef en de vrouw van Potifar. Guido Reni (1631) 
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Door overspel te plegen met andermans vrouw, of 
man, zondig ik tegen Gód. Dit moeten we goed 
voor ogen houden. In de wereld weet men ook dat 
overspel ‘kwaad’ is. De rem om geen overspel te 
plegen is echter niet dat men rekening houdt met 
God. Men vreest God niet! Men is bang voor de 
gevolgen hier op áárde. Hoe zullen de ‘bedrogen’ 
partijen reageren? Je vrouw of man vraagt 
echtscheiding aan. Hoe moet het met de 
kinderen? Hoeveel alimentatie moet er betaald 
worden? Enzovoort. In 1 Tessalonicenzen 4:5 is 
sprake van ‘begerige hartstocht’. God waarschuwt 
ons ernstig om niet het seksuele gedrag van de 
wereld - de mensen die God niet (er)kennen - 
over te nemen. Als we God niet steeds voor ogen 
houden, kunnen we zélfs een broeder of zuster 
onrecht aandoen, en hem of haar in deze zaak 
bedriegen. Weet dan wel: ‘(...) de Heer is een 
wreker van dit alles’. ‘Want God heeft ons niet 
geroepen tot onreinheid, maar in heiliging’ (1 
Tess. 4:6-7). De ‘rem’ die er bij ons opzit, is niet 
zozeer dat we de gevolgen vrezen op aarde. 
Natuurlijk speelt dit ook mee! Maar we vrezen 
voor de gevolgen in de hemel. Wij hebben God 
lief. Tegen Hém willen wij niet zondigen. 

De Heer Jezus zegt: ‘U zult de Heer, uw God 
liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel 
en met heel uw verstand. Dit nu is het eerste 
gebod. Het tweede nu, daaraan gelijk: ‘U zult uw 
naaste liefhebben als uzelf’. Aan deze twee 
geboden hangt de hele wet en de profeten’ (Matt. 
23:37-40). Jozef had de Heer, zijn God lief met 
heel zijn hart en met heel zijn ziel en met heel zijn 
verstand. God kwam voor hem op de eerste 
plaats. Op de tweede plaats kwam Potifar. Hij had 
Potifar, zijn naaste, lief als zichzelf. Dit was de 
‘rem’. Dit voorkwam dat hij zich bezondigde door 
overspel te plegen met de vrouw van Potifar. Op 
zekere dag, toen ze alleen thuis waren, maakte 
de vrouw van Potifar het zo bont dat ze Jozef bij 
zijn kleed greep en zei: ‘Kom bij mij liggen.’ Ze 
brandde van begeerte! Dit kan. Dat hoeft niet per 
se verkeerd te zijn. Wat hier verkeerd aan was, is 
dat haar ‘begeerte’ niet uitging naar haar eigen 
man, maar naar Jozef (vgl. Gen. 3:16 en het 
tiende gebod in Ex. 20:17). Maar Jozef trok zich 
los. Hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte 
en liep naar buiten. 

Er kunnen zich in het leven situaties voordoen dat 
ik maar één ding kan – en moet – doen: vluchten! 
Denk nu niet: ‘Ik ben sterk, ik kan de verleiding 
wel aan.’ Niet voor niets worden we opgeroepen 
om de hoererij te ontvluchten (1 Kor. 6:18). De 
drang naar seks kan zó sterk zijn, dat ik hier niet 
tegen opgewassen ben. Als ik verstandig ben en 
‘rein’ wil blijven, moet ik vluchten. In dat geval ben 
ik geen lafaard, maar een held! Jozef is dus een 
goed voorbeeld hoe wij ons pad rein kunnen 
bewaren. 

De verstandeloze knaap (Spreuken 7) 

In Spreuken 7 zien wij een ander voorbeeld. Het 
woord ‘voorbeeld’ is niet de juiste uitdrukking. Zo 
voorbeeldig was hij niet! Daar is sprake van een 
jongeman, die zijn pad niét rein bewaarde. Hij 
wordt een ‘verstandeloze knaap’ genoemd. Hij 
meende de gladde woorden van de vreemde 
vrouw wel te kunnen weerstaan. Als een rund dat 
naar de slachtbank gaat, stapte hij af op het huis 
van deze vrouw. Dit soort ‘uitstapjes’ spelen zich 
meestal af in de schemering - in de duisternis. 
Deze vrouw, die als een hoer was gekleed, greep 
hem aan, net zoals met Jozef gebeurde. Ze kuste 
hem, en wist hem met haar gladde woorden 
binnen de kortste keren te verleiden: ‘Kom laat 
ons zwelgen in minne tot de morgen toe, en 
genieten van de liefde.’ Manlief was niet thuis, en 
het bedje was gespreid….! Hij liep haar argeloos 
achterna. Met recht een rund!  

Waarin zit het verschil met Jozef? Jozef wilde zijn 
pad rein bewaren; zijn hart was op God gericht. 
Het hart van deze knaap was niet op God gericht. 
Zijn hart was ‘afgeweken’ naar haar wegen (vs. 
25a). In plaats van te vluchten, was hij 
‘afgedwaald’ op haar paden (vs. 25b). Dit 
‘afdwalen’ kan ook heel gemakkelijk gebeuren als 
we op het ‘world wide web’ aan het surfen zijn. 
Ook dan kunnen we op plaatsen terechtkomen die 
ons pad verontreinigen. Blijf daar niet (rond)
hangen, maar ‘vlucht’.  

Simson versloeg duizend man met een ezelskaak 
(Richt. 15:16), maar het was één vrouw, Delila, 
die hem met haar ‘gladde’ woorden wist te vellen. 
Denken wij dat we sterker zijn dan Simson? 
Menen wij de ‘vreemde’ vrouw te kunnen 
weerstaan? Lees dan het eind van het verhaal: 
‘Velen zijn de verslagenen die zij heeft geveld, 
talrijk zijn degenen die zij altemaal heeft gedood. 
Haar huis zijn wegen naar het dodenrijk, die 
afdalen naar de binnenkamers van de dood (Spr. 
7:26-27). Ga niet de stoere jongen uithangen!  

“Mijn zoon, bewaar mijn redenen en leg mijn geboden bij u weg. 
Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogap-
pel. Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafel van uw hart. Zeg 

tot de wijsheid: Gij zijt mijn zuster, en noem het verstand uw   
vertrouweling” (Spr. 7:1-4) 
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Colofon 

Wat door christenen die menen dat deze tekst de leer dat 
de 'genezing in de verzoening is inbegrepen' ondersteunt 
over het hoofd wordt gezien, is dat de genezingsbediening 
zich voltrok vóórdat de verzoening op Golgotha 
plaatsvond. Nog vóórdat de verzoening op het kruis plaats 
had, heeft Jezus door Zijn genezingen de profetie van 
Jesaja over het dragen van de ziekten vervuld. Hij heeft 
tijdens Zijn openbare optreden velen genezen; door dat te 
doen nam Hij de ziekten van het volk op Zich. Jezus heeft 
toen de ziekten van het volk gedragen, maar dat stond los 
van het kruis en de verzoening. Jezus heeft dus wel de 
ziekten gedragen, maar dat gebeurde tijdens Zijn leven en 
niet tijdens Zijn dood aan het kruis. 

De genezingen die de Heer Jezus deed waren bedoeld 
om de Joden duidelijk te maken dat Hij de door God 
beloofde Messias was. Van de Messias was door de 
profeten geschreven dat Hij tekenen zou verrichten (zie 
bijv. Jes. 29:18,19; 35:5-6 en 61:1). Jezus dééd deze 
tekenen. Naast andere zaken was dit één van de bewijzen 
dat Hij de Messias was. Toen Johannes de Doper twijfelde 
of Jezus de Messias was, wees Jezus hem op de 
wonderen die Hij deed (Luc. 7:19-21; zie ook Joh. 7:31; 
10:37-38; 11:42; 14:10,11; 15:24, 20:30,31 en Hand. 
2:22).  

(2) Het gaat niet om het passieve dragen van ziekten 
tijdens de kruisdood van de Heer Jezus. In Jesaja 53 
wordt een overzicht gegeven van het gehele leven en ook 
van de bediening van de Heer. Het begint met de start van 
Zijn bediening: "Want als een loot schoot Hij op voor Zijn 
aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde. Hij had 
gestalte noch luister, dat wij Hem zouden hebben 
aangezien, noch gedaante dat wij Hem zouden hebben 
begeerd" (Jes. 53:2). En het gedeelte eindigt met Zijn 
verhoging: "Daarom zal Ik Hem een deel geven onder 
velen en met machtigen zal Hij de buit verdelen, omdat Hij 
Zijn leven heeft uitgegoten in de dood" (Jes. 53:12). 

Het punt van Jesaja 53:4 is het volgende. Hoewel de 
Joden gezien hadden dat Jezus rondging in hun land en 
vele mensen genas van ziekten, hebben ze Zijn kruisiging, 
ondanks al die genezingen, toch beschouwd als een 
oordeel van God. In het vers staat immers: "Wij echter 
hielden Hem voor een geplaagde, een door God 
geslagene en verdrukte". De uitdrukking 'onze ziekten 
heeft Hij op Zich genomen, en onze smarten gedragen' 
slaat op de genezings-activiteiten van de Heer Jezus 
tijdens Zijn driejarige openbare optreden en niet op het 
dragen van alle ziekten en zwakheden op het kruis. In 
Jesaja 53:6 staat wel dat de Here God onze overtredingen 
en ongerechtigheden op de Heer Jezus heeft doen 
neerkomen, maar er staat niet dat Hij op dezelfde wijze 
ook onze ziekten op Hem heeft doen neerkomen. 

(3) Conclusie: uit Mattheüs 8:16-17 blijkt dat de profetie 
van Jesaja 53:4 niet slaat op de kruisdood van de Heer 
Jezus. Jesaja 53:4 is daarom geen garantie voor genezing 
nu. In die zin is de genezing niet in de verzoening 
inbegrepen. 

(Vervolg van pagina 3) 
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Tijdens een onlangs gehouden jeugdweekend 
hebben we ons gespiegeld aan de persoon van 
Petrus. Een prachtfiguur! Hij hield heel veel van 
zijn Heer, hij stond in vuur en vlam voor Hem. 
Maar in zijn enthousiasme ging hij ook wel eens 
helemaal op zijn gezicht. Hij was geen saaie, 
lusteloze discipel, die maar lauw achter de Heer 
aansjokte. Zijn geestelijk leven was dynamisch 
en het kende hoogtepunten en dieptepunten. Als 
u met de Heer Jezus wilt leven, zult u dit ook uit 
eigen ervaring kennen. Ik wil het leven van 
Petrus samenvatten in de vier kernwoorden die 
boven dit stukje staan.  

Ontmoeting 
In Johannes 1:41-45 lezen we voor het eerst 
over Petrus. Daar wordt hij bij de Heiland 
gebracht. Die ontmoeting is het gevolg van een 
uitspraak van Johannes de Doper in vers 36. 
Johannes is volledig in beslag is genomen door 
de Persoon van de Heer Jezus. Zijn hart is zo vol 
van Hem dat hij met kracht uitroept: 'Zie, het Lam 
van God'. De kracht die van een dergelijk 
persoonlijk getuigenis uitgaat, is enorm. Andreas 
hoort dat en hij raakt ook zo vol van de Heer 
Jezus dat hij met zijn broer Petrus erover spreekt 
en hem naar de Heer leidt. Zo wordt de kring van 
zegen steeds wijder, die begon met een enkele 
uitspraak die werd gedaan in waarheid en 
waarachtigheid. Wie zelf de Heer Jezus heeft 
gevonden, zal anderen over Hem willen vertellen 
en hen bij Hem willen brengen. Dat gebeurt dan 
met de zekerheid van een Andreas die zegt: Wij 
hebben Hem gevonden – en niet: Wij denken dat 
wij Hem hebben gevonden.  

Roeping  
In Lucas 5:1–11 wordt Petrus geroepen. Bij die 
ontmoeting met de Heer leert hij zichzelf kennen 
in het licht van de tegenwoordigheid van God 
(vgl. Jes. 6:5; Job 42:5-6). Hij veroordeelt 
zichzelf. Dit besef van wie je in jezelf bent 
tegenover de heiligheid van God is het 
uitgangspunt van alle werk voor de Heer. Wie 
denkt: Ik zal de Heer wel even gaan dienen, zal 
zeker zelf veel geestelijke schade oplopen en die 
ook bij anderen veroorzaken. Alleen als er een 

diep werk van de Geest van God in het geweten 
is, kan er kracht zijn in het werk van de Heer.  

Vorming  
De vorming van Petrus tot dienstknecht vindt 
plaats in zijn omgang met de Heer. Dan blijkt ook 
hoe bij hem hoogten en diepten vlak bij elkaar 
liggen. Het ene moment spreekt hij een 
geweldige belijdenis uit (Matt. 16:16), het andere 
moment zegt hij iets dat de Heer moet bestraffen 
(Matt. 16:22-23). Nog een illustratie daarvan zien 
we als Petrus eerst over het water loopt en 
vervolgens toch zinkt (Matt. 14:28–31). Petrus 
had een oprecht verlangen om dicht bij de Heer 
te zijn. Hij had ook het directe bevel van de Heer 
om uit het schip te komen. Waarom ging Petrus 
dan onder? Omdat hij het schip verliet? Nee, 
maar omdat hij ophield met het in eenvoudig 
geloof zien op de Heer Jezus. Als hij zijn oog op 
Hem gericht had gehouden, zou hij over het 
water hebben kunnen wandelen, al was het nog 
zo ruw. Geloof kan net zo gemakkelijk over ruwe 
golven wandelen als over kalm water. Ongeloof 
kan geen van beide. Het is niet een kwestie van 
de toestand van het water, maar van de toestand 
van het hart.  

Dienst  
De pijnlijke ervaring van zijn verloochening van 
de Meester werd gebruikt door de Heer om hem 
geschikt te maken voor de dienst die Hij voor 
hem had (Luc. 22:31; Joh. 21:15–17). Petrus’ 
dienst krijgt in de beide brieven die we van hem 
in de Bijbel hebben een blijvende betekenis. Hij 
heeft veel geleerd van zijn val en herstel. Hij 
leerde uit eigen ervaring dat de satan een 
vreselijke vijand is. Maar hij wist ook van Gods 
genade, die uitredt. Daarmee versterkt hij zijn 
broeders aan het eind van zijn eerste brief, als 
een soort conclusie: Dit is de ware genade van 
God waarin u moet staan.  

Ik hoop dat u door dit nummer van Rechtstreeks 
de Heer Jezus ontmoet, zijn roeping hoort, uw 
geestelijk leven laat vormen en dat u bemoedigd 
wordt om Hem te dienen. Namens de redactie, 
Ger de Koning. 

  VAN DE REDACTIE 
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‘Of hebt u niet gelezen in de wet, dat op de sabbat 
de priesters in de tempel de sabbat ontheiligen en 
onschuldig zijn? Ik zeg u echter: Iets groters dan 
de tempel is hier. Als u echter had geweten wat 
het is: ‘Barmhartigheid wil Ik en geen offer’, dan 
zou u de onschuldigen niet hebben veroordeeld. 

Want de Zoon des mensen is Heer van de 
sabbat’ (Matt. 12:5-8). 

(1) Een nieuw priesterdom 

De eerste acht verzen van Matteüs 12 bevatten 
vijf principes of gedragsregels voor ons als 
christenen in deze bedeling, waarin de Heer is 
verworpen door Zijn eigen volk – evenals dat 
gebeurde met Zijn voorloper Johannes de Doper 
(zie het verband met Matt. 11). Het gaat om de 
volgende principes, waarvan het eerste al 
besproken is. Zie hoofdstuk 4 in het vorige 
nummer. Wij vatten dit nog kort samen: Jezus en 
Zijn volgelingen handelen als priesters in het 
hemelse heiligdom gedurende de tijd van de 
verwerping van de Heer, evenals David en zijn 
mannen het huis Gods binnen gingen en de 
toonbroden aten (1 Sam. 21:1-9; Matt. 12:3-4). In 
Matteüs 12 gaat het om het eten van korenaren, 
die een beeld zijn van de Heer in Zijn opstanding 
uit de dood (Joh. 12:24; 1 Kor. 15:20,23). 

De gelovigen die tot de Gemeente behoren, 
hebben een hémelse roeping. Wij hebben vrij-
moedigheid om in te gaan in het heiligdom door 
het bloed van Jezus. Wij hebben ook een grote 
Priester over het huis van God: de verhoogde 
Heer aan Gods rechterhand (Hebr. 10:19-22).  

Het heiligdom is onze ‘schuilplaats’ en wij mogen 
ons in Gods tegenwoordigheid voeden met 
Christus, de opgestane en verheerlijkte Heer. De 
toonbroden spreken tevens van de hemelse 
positie van de Gemeente. De twaalf broden 
symboliseren Gods volk, in Christus aangenaam 
gemaakt en door Hem gedragen in Gods 
tegenwoordigheid. 

(2) Een nieuw perspectief: de rust van God 

In Matteüs 12:5 zien wij dat de Heer nog 
doorborduurt op het thema van – zoals wij het 
soms wel uitdrukken – het algemeen 
priesterschap van de gelovigen. Hij vergelijkt de 
discipelen weer met de priesters, die zelfs op de 
sabbatdag dienst deden in het heiligdom. Zij 
deden daar hun werk en ontheiligden de sabbat, 
maar waren toch ónschuldig. Het was immers 
Gods wil dat op de sabbat nog extra offers 
werden gebracht boven het dagelijks brandoffer 
(Num. 28:9-10). Hoewel de priesters in de tempel 
op sabbat werkten, konden zij rustig hun taak 
vervullen. Zo waren ook de discipelen van de 
Heer onschuldig als zij aren plukten en aten op 
sabbat, zolang zij maar niet handelden tegen Zijn 
geboden. 

Dit is een indicatie dat de sabbatswetten niet 
gelden in deze bedeling. In de begintijd van het 
christendom voerde men hevige debatten over de 
vraag of de gelovigen uit de heidenen zich ook 
moesten onderwerpen aan de wetten van Mozes, 
maar toen is eens voor altijd vastgesteld dat zij dit 
juk niet hoefden te dragen (Hand. 15:1-29). Er is 
echter wel een gééstelijke toepassing te maken. 
Voor ons geldt een sabbatsrust, doordat wij 
‘rusten’ van ons leven in de zonde en nu met 
Christus zijn opgestaan tot een nieuw leven. De 
rust van de nieuwe schepping vervangt de 
oorspronkelijke sabbatsrust in de hof van Eden, 
die door de zonde verstoord was. En in de tweede 
plaats: wij zijn ‘priesters’ en het is ons geoorloofd 
het heiligdom te betreden ‘op de sabbat’, dus in 
de Geest te naderen in de tegenwoordigheid van 
God en in te gaan tot Zijn rust op grond van het 
volbrachte werk van Christus (Hebr. 4:8-11).  
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5. De vijf principes van de nieuwe bedeling  

Hugo Bouter 

Samenvattend zien wij in dit laatste 
hoofdstuk de rijke zegeningen die wij 
als christenen bezitten, maar ook de 
grote verantwoordelijkheid die samen-
hangt met het leven ‘in de tussentijd’. 
Het gaat om de vijf beginselen van de 
nieuwe bedeling.  
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Wij hebben vrede met God en wij genieten ook de 
vrede van God (Rom. 5:1; Fil. 4:7). De sabbats-
rust die overblijft voor het volk van God is echter 
ook een profetische verwijzing naar de rust van 
het Vrederijk. 

(3) Een nieuwe tempeldienst 

Het derde principe is ook van groot belang. De 
Joodse tempeldienst is vervangen door de 
christelijke eredienst, die niet gebonden is aan tijd 
of plaats. Wij aanbidden de Vader in geest en 
waarheid (Joh. 4:23-24). Wij mogen voortdurend 
een lofoffer brengen aan God, dat is de vrucht van 
de lippen die Zijn naam belijden (Hebr. 13:15). 

Christus kon van Zichzelf zeggen, want Hij is God 
en Mens in één Persoon: ‘Méér dan de tempel is 
hier’ (Matt. 12:6). Hij was ook méér dan Salomo, 
die de tempel bouwde (Matt. 12:42). De hele 
volheid van de Godheid woont lichamelijk in Hem 
(Joh. 2:21; Kol. 2:9). De tempel van Zijn lichaam 
spreekt echter ook van de Gemeente, die in deze 
bedeling Zijn ‘lichaam’ op aarde is en de 
woonplaats van God in de Geest (Ef. 2:20-22). Dit 
vervangt iedere aardse tempel die met handen 
gemaakt is. 

(4) Een nieuwe leidraad: barmhartigheid 
bewijzen 

Het vierde devies van de nieuwe bedeling is: 
‘Barmhartigheid wil Ik en geen offerande’ (Matt. 
12:7a). Wetticisme leidt altijd tot veroordeling van 
onschuldigen (Matt. 12:7b). Voor de reinen is 
echter alles rein (Tit. 1:15). Een veroordelende 
houding ten opzichte van anderen gaat meestal 
samen met (zelf)verheffing van het godsdienstig 
establishment. Wij zien dat ook in de evangeliën 
(vgl. Luc. 18:9-14).  

 

Dit woord van de Heer over de noodzaak van het 
betonen van barmhartigheid is een citaat uit de 
profeet Hosea: ‘Want in liefde heb Ik behagen en 
niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in 
brandoffers’ (Hos. 6:6). De Heer citeerde het ook 
bij de roeping van de tollenaar Matteüs (Matt. 
9:13). Christus kwam niet om rechtvaardigen te 
roepen, maar zondaars. Wij zouden ook 
barmhartigheid moeten tonen jegens de mensen 
in onze omgeving, want het is nog steeds 
genadetijd. Wij kunnen allerlei uiterlijke vormen in 
acht nemen en onze offeranden brengen, evenals 
een vrome Jood dat deed. Maar dat heeft voor 
God geen waarde, als het niet gepaard gaat met 
een gezindheid van echte liefde, mededogen en 
ontferming. 

(5) Een andere koning: Jezus is Heer 

De Heer Jezus spreekt met een groter gezag dan 
de wetgever Mozes, die het volk Israël uit Egypte 
leidde (vgl. Hebr. 3:3). Hij legt nog een vijfde 
beginsel vast, dat tevens een profetie is: Jezus is 
Heer! Dat is ook het getuigenis van de apostelen 
in het boek Handelingen (Hand. 2:36; 5:31; 
10:36). De Zoon des mensen is Heer van de 
sabbat, lezen wij hier (Matt. 12:8). Hij stelt de 
regels vast voor ons gedrag als gelovigen – en die 
vinden wij in detail in de rest van het Nieuwe 
Testament.  

Maar het feit dat de Mensenzoon Heer van de 
sabbat is, is tevens een verwijzing naar het 
komende Vrederijk, waarin alle tong zal belijden 
dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van 
God de Vader (Fil. 2:10-11). Hij is aller Heer, de 
Erfgenaam van alle dingen (Hand. 10:36; Ef. 
1:22). Bij Zijn wederkomst zal Hij Zijn regering 
aanvaarden en dan zal de definitieve sabbatsrust 
aanbreken voor het volk van God en voor de hele 
schepping. Wat een vooruitzicht! 
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Aren plukken op de Sabbat 
(1840). 

Door Ferdinand Oliver (1785-1841) 

Olie op papier (24,7x28,7 cm). Uit de 
verzameling van Georg Schäfer 
(Schweinfurt).  
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Het gaat bij deze vraag om de leer in charismatische 
kringen dat Christus op het kruis niet alleen onze 
zonden, maar ook onze ziekten zou hebben gedragen. 
En omdat Christus dat gedaan heeft, zouden wij recht 
hebben op genezing. Als Jezus onze ziekten heeft 
gedragen, zo redeneert men, dan hoeven wijzelf die 
niet meer te dragen. Om genezing te ontvangen, 
hebben wij alleen maar in geloof te claimen en op te 
eisen waarop wij in Christus Jezus recht hebben. Ter 
onderbouwing van de leer dat genezing in de 
verzoening inbegrepen is, wijst men meestal op een 
tweetal teksten uit het Oude Testament, die in het 
Nieuwe Testament worden geciteerd. Hier volgt de 
bespreking van de tweede tekst. 

Door Zijn striemen is ons genezing geworden 
(Jes. 53:5; 1 Petr. 2:24) 

"Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om 
onze ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die ons de 
vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is 
ons genezing geworden" (Jes. 53:5). In het Nieuwe 
Testament citeert Petrus een gedeelte van deze tekst 
uit Jesaja: "(...) die Zelf onze zonden in zijn lichaam 
heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden 
afgestorven, voor de gerechtigheid leven: ‘door zijn 
striemen bent u gezond geworden" (1 Petr. 2:24). 

In beide teksten worden de striemen van de Heer 
Jezus in verband gebracht met genezing. Bij de 
striemen van de Heer Jezus moeten we naar alle 
waarschijnlijkheid denken aan de geseling, na Zijn 
arrestatie. Die striemen hebben ons genezing 
gebracht, want de bijbel ziet de geseling en de feitelijke 
kruisiging als een eenheid. 

De vraag is hoe genezing hier opgevat moet worden. 
Gaat het om genezing van het lichaam, of om 
geestelijke genezing van een zondige wandel? Een 
belangrijke regel voor gezonde schriftuitleg is dat je 
woorden in hun natuurlijke en letterlijke betekenis moet 
nemen, tenzij er vanuit de tekst zelf en vanuit andere 
plaatsen goede redenen zijn om dat niet te doen. 
Toegepast op de twee teksten die we nu bespreken, 
moeten we er daarom in eerste instantie van uitgaan 
dat het om fysieke genezing gaat. Maar er zijn vanuit 
de Schrift en vanuit het directe verband van de tekst, 
en de tekst zelf, goede argumenten te geven voor de 
opvatting dat het hier om geestelijke genezing gaat. 

(a) Oude en Nieuwe Testament 

Het Oude Testament gebruikt de genezing van ziekte 
als een beeld voor de reiniging van de zonden: "Keert 
weder afvallige kinderen, Ik zal uw afdwalingen 
genezen" (Jer. 3:22). Dit is gericht tot het Joodse volk. 
De Joden hadden tegen de HERE gezondigd, ze 
waren afgevallen, afgedwaald. Jeremia gebruikte voor 
de zondige en afvallige toestand waarin ze verkeerden 
het beeld van ziekte. Ze waren geestelijk ziek. God 
roept hen op terug te keren tot Hem en als ze dat 
doen, dan zal Hij hen genezen van hun afdwalingen. 

Het gaat hier dus om genezing van afdwalingen en niet 
om genezing van lichamelijke ziekten. In Jeremia 3:22 
wordt hetzelfde Hebreeuwse woord (rapak) voor 
genezing gebruikt als in Jesaja 53:5. Ook in Jesaja 
53:5 kan het om geestelijke genezing gaan, om 
genezing van een zondige toestand. Dezelfde 
gedachte, hetzelfde beeld, vinden we in het Nieuwe 
Testament in Johannes 12:40, waar wordt verwezen 
naar Jesaja 6:10. "Hij heeft hun ogen verblind en hun 
harten verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun 
hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen genees". 

In andere teksten uit het Oude Testament wordt het 
volk voorgesteld als ziek, gebroken, gewond. Dit als 
gevolg van Gods oordelen over hun zondige weg (Jer. 
6:14; 8:11,14,15; 14:19; 15:18; Jes. 19:22; 30:26; 58:8; 
Nah. 3:19; Hos. 5:13,14). Ook dit is symbolisch 
bedoeld. In dit geval is het volk 'ziek' door de oordelen 
van God. In Jeremia 3:22 is het volk ziek door 
afdwalingen. Omdat in het Oude Testament ziekte 
wordt gebruikt als beeld van de zondige toestand 
waarin het volk van God op dat moment verkeerde, is 
het goed mogelijk dat het ook in Jesaja 53:4 en 1 
Petrus 2:24 zo moet worden opgevat. 

(b) In de teksten staat niet, waarvan wij 
genezen zijn 

"(...) die Zelf onze zonden in zijn lichaam heeft 
gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden 
afgestorven, voor de gerechtigheid leven: ‘door zijn 
striemen bent u gezond geworden" (1 Petr. 2:24). Er 
staat hier niet: 'door Zijn striemen bent u genezen van 
al uw ziekten'. Dit laat een letterlijke en een geestelijke 
uitleg open. Er zijn goede redenen die ondersteunen 
dat we genezing hier niet letterlijk moeten opvatten. In 
het volgende vers staat immers dat wij dwaalden als 
schapen, maar nu zijn teruggekeerd tot de Herder en 
Opziener van onze zielen (1 Petr. 2:25). 

(c) Het directe verband van 1 Petrus 2:24 

Het citaat "door Zijn striemen bent u gezond geworden" 
staat in een gedeelte dat gaat over heiliging. Het staat 
niet in een gedeelte dat handelt over fysieke genezing. 
Vlak voordat Petrus het citaat uit Jesaja noemt, spreekt 
hij erover dat wij voor de zonden afgestorven zijn en nu 
voor de gerechtigheid moeten leven. En direct na het 
citaat spreekt hij zoals gezegd over afdwaling en 
bekering: "(...) die Zelf onze zonden in zijn lichaam 
heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden 
afgestorven, voor de gerechtigheid leven: ‘door zijn 
striemen bent u gezond geworden’. Want u dwaalde 
als schapen, maar bent nu teruggekeerd tot de Herder 
en Opziener van uw zielen" (1 Petr. 2:24-25). Het 
"Want u dwaalde als schapen" slaat terug op het 
voorgaande, op het "door zijn striemen bent u gezond 
geworden". Let op het woordje 'want'. Wij waren vóór 
onze bekering dwalende als schapen, maar thans 
hebben wij ons bekeerd. De striemen van de Heer 
Jezus hebben ons genezen. Ze hebben ons genezen 
van onze afdwalingen. Precies zoals dit beeld ook in 

REPLY 
Is lichamelijke genezing in de verzoening inbegrepen?  
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De Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem, is voor de 
Heer Jezus tijdens zijn leven hier op aarde een 
belangrijke plaats geweest. Het was een plaats waar 
Hij ’s nachts ging bidden (Luc. 21:37). De hof van 
Getsemane lag op de westelijke helling van de berg, de 
kant die gericht was naar Jeruzalem. Dat was de hof 
waar de Heer Jezus tot zijn Vader bad vlak voor zijn 
lijden en waar Hij ook gevangen genomen is (Matt. 
26:30, 36-47; Marc. 14:32-43; Luc. 22:39-47). Soms 
denken wij wel eens dat de Heer Jezus Zich verborg in 
de hof van Getsemane. Niets is minder waar, het lijkt er 
veeleer op dat Hij ging naar de plaats waar men Hem 
kon vinden! Judas wist heel goed waar Hij Jezus kon 
vinden, want ‘Judas, zijn verrader, kende deze plek 
ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen 
samengekomen’ (Joh. 18:2). Lucas zegt: ‘En Hij ging 
naar buiten en ging volgens zijn gewoonte naar de 
Olijfberg’ (Luc. 22:39).  

Het was ook op deze berg dat de Heer Jezus Christus 
zijn ‘rede over de laatste dingen’ (!) uitsprak (Matt. 
24:3, Marc. 13:3).  

Ten slotte is het de plaats die in de profetie van 
Zacharia 14:4 wordt genoemd in verband met zijn 
wederkomst: ‘Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg 
planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg (...)’. 
Dit is dus de plaats waar de Heer Jezus zich zal 
openbaren aan Jeruzalem, en zijn vrederijk een 
aanvang zal nemen. Van deze berg zal Hij dan afdalen, 
Jeruzalem tegemoet, en binnengaan door de 
Oostpoort.  

We lezen dit in Ezechiël 43:1-2 en 4: ‘Toen nam de 
man mij mee naar de Oostpoort. En daar, vanuit het 
oosten, zag ik de God van Israël in al zijn luister 
verschijnen, met een geluid als het bulderen van de 
zee, en de aarde straalde ervan (d.i. ‘de aarde werd 
verlicht van Zijn heerlijkheid’, SV). De luisterrijke 
verschijning van de Heer ging door de Oostpoort de 
tempel binnen’. Hoe treffend moet dit voor Hem zijn 
geweest! Ongetwijfeld heeft Hij daar, vlak voor zijn 
lijden en sterven, ook gedacht aan zijn toekomst en 
aan het heil voor deze aarde. Toen daalde Hij af naar 
de stad om te lijden, maar bij zijn wederkomst zal Hij 
afdalen naar de stad in heerlijkheid.  

Eerst het lijden, daarna de heerlijkheid. Aan beide 
kunnen we denken bij de Olijfberg. 5 
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ENKELE GEDACHTEN  
OVER DE OLIJFBERG  

Kris Tavernier 

het Oude Testament wordt gebruikt: "Keer weder, 
afkerige kinderen, Ik zal uw afdwalingen genezen" (Jer. 
3:22). 

 (d) Nogmaals wat er niet staat, en het geheel 
van de Schrift 

Zojuist, onder (c), is al iets hierover gezegd. Noch in 1 
Petrus 2:24, noch in Jesaja 53:5 wordt concreet 
genoemd waarvan wij door de striemen van de Heer 
genezen zijn. Er staat in 1 Petrus 2:24 wel dat wij door 
het werk van de Heer Jezus aan het kruis, voor de 
zonden zijn gestorven en nu voor de gerechtigheid 
leven. Er staat echter NIET dat wij door het werk van 
de Heer Jezus aan het kruis voor de ziekten zijn 
gestorven, opdat wij voortaan in gezondheid zouden 
leven. 

Zulke duidelijke uitspraken over vrijheid van ziekte op 
grond van het kruis zou je, als de theorie dat 'genezing 
in de verzoening inbegrepen is' juist is, in het Nieuwe 
Testament moeten vinden. Maar dergelijke uitspraken 
zijn er eenvoudigweg niet. 

Ten slotte: een misverstand over de 
verzoening 

Verzoening heeft te maken met het herstel van een 
verstoorde relatie. Door de zonde is de relatie met God 

verstoord. Als persoon heb ik gezondigd tegen een 
heilig God. Er is vijandschap van mijn kant, en Gods 
heiligheid en gerechtigheid eisen mijn bestraffing. De 
zonde staat tussen mij en God in. Door zijn dood aan 
het kruis heeft de Heer Jezus deze muur weggebroken. 
Hij heeft de straf over onze zonden gedragen, zodat 
God ons nu kan vrijspreken en met Zichzelf kan 
verzoenen. Daarover gaat de verzoening: de relatie 
tussen God en mensen wordt hersteld. Dat is de 
betekenis van het woord verzoening. Ziekten hebben 
geen verzoening nodig. Ziekten hebben genezing 
nodig. Genezing en verzoening zijn twee verschillende 
zaken. 

Bij de kruisdood van de Heer Jezus ligt de nadruk op 
het zondeprobleem. Christus is gestorven aan het 
kruis. Waarom? "Christus is gestorven voor onze 
zonden" (1 Kor. 15:3). Dat behoort volgens 1 Korintiërs 
15 tot de kern van het evangelie. Zijn dood was 
vanwege onze zonden. De zonde is de wortel van alle 
andere problemen. Met de zondeval is de ellende 
begonnen. Door het kruis van de Heer Jezus heeft God 
onze problemen bij de wortel aangepakt. De basis van 
de verlossing is op het kruis gelegd. Daar is de 
vergeving der zonden mogelijk gemaakt. Daar is de 
zondige menselijke natuur geoordeeld. De 
voltooiing van de verlossing, dat is de verlossing van 
het lichaam (Rom. 8:23), volgt bij de wederkomst van 
Christus. 
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De binnenste voorhof met haar drie 
voorportalen (Ezech. 40:28–47) 

Ezechiël wordt van de zuidelijke poort van de 
buitenste muur door de binnenste zuidpoort in de 
binnenste voorhof geleid. Acht treden leiden bij 
alle drie de poorten naar de binnenste voorhof. 
Daarna wordt hij naar de oostpoort en ten slotte 
naar de noordpoort geleid. De afstand van deze 
drie poorten naar de binnenste voorhof is precies 
de afstand van de poorten tot de buitenste 
voorhof, maar de gebouwen van de poorten zijn 
hier niet naar de binnenste, maar naar de 
buitenste voorhof gekeerd. Bij de pijlers van de 
poorten is nog een vertrek waar het brandoffer 
afgespoeld wordt (40:38). In de poortdoorgang 
naar de binnenste voorhof staan links en rechts 
elk twee tafels ten behoeve van het slachten van 
de verschillende offerdieren (brand-, zond- en 
schuldoffers). Bovendien staan voor de poorten 
links en rechts nog elk twee tafels voor het vlees 
van de offerdieren. Dan zijn er nog vertrekken 
voor de zangers en vertrekken waar de priesters 
kunnen verblijven, die zorg dragen voor de dienst 
in het huis en de dienst van het altaar (40:44–46). 
De tekst geeft de positie niet precies aan, 
behalve dat ze aan de buitenzijde van de 
binnenste poort in de binnenste voorhof waren. 
De binnenste voorhof heeft een lengte en breedte 
van 100 el (52,5 m x 52,5 m). 

Het tempelgebouw en de voorhof (40:48–41:4) 

Daarna wordt Ezechiël naar de tempel geleid. 
Eerst komt hij in een overdekte hal voor de 
tempel. Om hier te komen moet hij treden 

beklimmen. Door de voorhal komt hij dan in het 
heiligdom; het heilige der heilige mag hij echter 
niet binnengaan. Het heiligdom heeft een lengte 
van 40 el en een breedte van 20 el (21 m x 10,5 
m). Het allerheiligste is een kubus, met een 
zijlengte van 20 el (10,5 m). Het enige voorwerp 
in de tempel dat wordt genoemd, is een houten 
altaar, het reukofferaltaar (41:22). De tempel is 
door zijruimten omgeven, die drie verdiepingen 
hoog zijn. 

De kamers in de binnenste voorhof (42:1–14) 

Rechts en links van de tempel zijn er gebouwen 
van drie verdiepingen met vele kamers voor de 
priesters, waar zij het schuldoffer en het 
zondoffer koken en het spijsoffer bakken. Dat 
gebeurt hier niet in de kookplaatsen van de 
buitenste voorhof, opdat ze de heilige offers niet 
in de buitenste voorhof behoeven te dragen, want 
daardoor zouden ze het volk heiligen (vgl. 46:20). 
Daar doen de priesters ook hun heilige kleren uit, 
als ze de binnenste voorhof binnengaan, opdat 
ze door hun kleren het volk niet heiligen (44:19). 

De ruimte buiten de tempelmuur (42:15–20) 

Hoofdstuk 42 eindigt met het noemen van het feit 
dat Ezechiël buiten de buitenste voorhof wordt 
geleid en de maat van een buitenmuur ziet, elk 
500 roeden in het vierkant (1575 x 1575 m = 
2.480.625 m²). Dit schijnt de buitenste scheidslijn 
tussen het heilige en het niet-heilige te zijn. 
Midden in dit gebied ligt het tempelcomplex met 
de buitenste muur, waarvan elke zijde 500 el 
(262,5m) lang is.  
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17. Lager plaveisel van de buitenhof (40:17-18). 
18. Gang voor de noordelijke priesterkamers (42:4). 
19. Gang voor de zuidelijke priesterkamers is op dezelfde plek 

aan de andere kant van de tempel (42:11). 
20. Oostelijke entree voor de noordelijke priesterkamers (42:9). 
21. Oostelijke entree voor de zuidelijke priesterkamers is op 

dezelfde plek aan de andere kant van de tempel (42:12). 
22. Kamer waar het vlees kan worden gewassen voor het 

brandoffer (40:38). 
23. Keuken voor het bereiden van de herstel- en reinigingsof-

fers en voor het klaarmaken van de graanoffers (46:19-20). 
24. Fundament van de vertrekken rondom de tempel (41:8). 

25. Acht tafels in de noordelijke poort om de offers te slachten 
(40:39-43). 

26. Muur van de binnenhof (41:10). 
27. Twee zijhallen voor de zangers in de binnenhof (de andere 

is aan de andere kant van de oostpoort) (40:44-46). 
28. Altaar (brandofferaltaar) (43:13-17; 40:47). 
29. Water stromend vanaf het oosten onder de zuidzijde van 

de tempel (47:1-12). 
 
Foto’s http://www.sonstoglory.com 



ROME 

Onlangs was ik weer met een tweetal collega’s en 
26 leerlingen op studiereis in Rome, de grote en 
indrukwekkende hoofdstad van Italië. Helaas was 
het niet te vermijden dat ook een zondag voor het 
programma werd gebruikt. En zo kwam het dat ik 
op zondagmorgen om 10.00 u. (want precies op 
dat moment waren mijn gedachten toch even bij 
mijn broeders en zusters in Brunssum) niet 
aanzat aan de tafel van de Heer, maar in 
opdracht van mijn aardse werkgever een groep 
leerlingen rondleidde op het Forum Romanum. 
Op zichzelf niet oninteressant, maar als je dan 
een week later weer samen met je plaatselijke 
medegelovigen de dood van de Heer mag 
verkondigen, besef je eens te meer wat een 
voorrecht dat is. 

Op mijn hotelkamer las ik ‘s avonds uit Paulus’ 
brief aan de Romeinen. Het komt dan toch 
allemaal even wat dichter bij, als je midden in 
Rome de woorden leest ‘aan alle geliefden van 
God die in Rome zijn, geroepen heiligen’ (Rom. 
1:7). Hoewel Paulus hen zo positief aanduidde, 
was hij bereid ‘ook aan u die in Rome bent, het 
evangelie te verkondigen’ (Rom. 1:15). Paulus’ 
evangelieverkondiging aan deze gelovigen moet 
daarom worden opgevat als een systematische 
uiteenzetting van de christelijke leer, zoals hij dat 
doet in Romeinen 1 t/m 8. 

Toen Paulus deze woorden schreef, was hij nog 
nooit in Rome geweest. Hij was al lang van plan 
geweest de gelovigen daar te bezoeken, en hij 
had van dit verlangen een gebedszaak gemaakt: 
‘Want God, die ik dien in mijn geest in het 
evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik 
onophoudelijk u gedenk, terwijl ik altijd in mijn 
gebeden bid of ik wellicht nu eens door de wil van 
God het voorrecht mocht hebben tot u te komen. 
Want ik verlang zeer u te zien, om u enige 
geestelijke genadegave mee te delen tot uw 
versterking; dat is, om in uw midden mee 
vertroost te worden door elkaars geloof, zowel dat 
van u als dat van mij’ (Rom. 1:9-12). 

We weten hoe Paulus uiteindelijk in Rome terecht 
is gekomen: als een gevangene. Maar wel een 
gevangene die 100% zeker wist dat hij daar een 
taak had. Toen hij jaren eerder in Jeruzalem voor 
de Raad in de problemen raakte, moesten de 
Romeinen hem uit het midden van de Joden 
wegrukken en hem naar de legerplaats brengen. 
Maar juist toen, toen het leek alsof Paulus het 
allemaal fout had aangepakt, stond de Heer ’s 
nachts bij hem, en zei: ‘Heb goede moed, want 
zoals je in Jeruzalem van Mij hebt betuigd, zo 

moet je ook in Rome getuigen’ (Hand. 23:11). 
Paulus wist vanaf dat moment twee dingen zeker: 
wat hij gedaan had, werd door de Heer erkend als 
het afleggen van een getuigenis van Hem. 
Daarnaast wist hij zeker dat hij in Rome zou 
komen. Dat verklaart ongetwijfeld de rust die 
Paulus later uitstraalde toen hij en zijn 
medeopvarenden op de Middellandse Zee in 
grote problemen kwamen en schipbreuk leden: 
Paulus was de enige die op voorhand zeker kon 
weten dat hij veilig Rome zou bereiken! 

Het eerste wat Paulus vervolgens van Rome ziet, 
is niet de plaats waar hij twee jaar huisarrest zou 
hebben. De Heer heeft hem de broeders in 
Putéoli laten ontmoeten. Later kwamen hem 
broeders uit Rome tegemoet, ‘en toen Paulus hen 
zag, dankte hij God en vatte moed’ (Hand. 28:15). 
Hoewel Paulus in Rome onder bewaking stond 
van een soldaat, is hij daar voor velen tot zegen 
geweest: aan het hele pretorium en aan alle 
overigen is duidelijk geworden dat hij in 
gevangenschap was om Christus’ wil. Bovendien 
hebben de meeste broeders in de Heer 
vertrouwen gekregen door zijn gevangenschap, 
om des te overvloediger het woord van God 
zonder vrees te durven spreken (Fil. 1:13-14). Er 
waren zelfs gelovigen die tot het huis van de 
keizer behoorden (Fil. 4:22). Geweldig dat God zo 
voor zijn dienstknecht Paulus zorgde, en hem in 
het centrum van het machtige Romeinse 
keizerrijk zegende en voor anderen tot een zegen 
stelde. Wij mogen tot op de dag van vandaag van 
zijn dienst profiteren! 
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Gerard Kramer 

Het Forum Romanum was het politieke en religieuze centrum 
van Rome in het Romeinse Rijk. De belangrijkste 
beslissingen werden er genomen, executies vonden er plaats 
en legers marcheerden er rond. Later, na de ondergang van 
het Romeinse Rijk, raakte het Forum Romanum in verval. In 
de negentiende eeuw begonnen de opgravingen (zie foto).  



DAVID WIL DE TEMPEL BOUWEN 
DAVIDS DANKGEBED 

 
2 Samuël 7 

Ger de Koning 
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'Nu dan Here HERE, Gij zijt God en uw woorden zijn waarheid' (2 Sam. 7:28). 

Als de Here David aan alle kanten rust heeft gegeven – 
alle vijanden zijn overwonnen – verlangt hij ernaar voor 
God een huis te bouwen. Zo gaat het in een 
mensenleven. Als God iemand wijst op de Heer Jezus 
als het rustpunt van zijn leven en hij vindt rust en 
vergeving van zijn zonden, dan is het volgende dat hij 
gaat nadenken over de woning van God hier op aarde, 
dat is nu de gemeente.  

David deelt zijn plan aan Natan mee, die meteen 
enthousiast is. Maar Davids voornemen is niet in 
overeenstemming met Gods wil. Dat kan mij ook 
overkomen. Iets spreekt me aan, dat wil ik voor de Heer 
doen. Ik spreek erover met een geestelijk gezinde 
broeder of zuster, die me ook nog stimuleert. Toch kan 
dan blijken dat het niet mijn taak is.  

De HERE stuurt Natan naar David terug met een 
inhoudelijk rijke boodschap. De Here herinnert David 
eraan hoe Hij met het volk is rondgetrokken, in een tent, 
een tabernakel. Het gaat er God ook nu niet om dat zijn 
volk een indrukwekkend bouwwerk voor Hem neerzet. 
Hij zoekt waarheid in het binnenste. God zoekt niet naar 
mensen die in een bepaald gebouw met een bepaalde 
stijl samenkomen, maar naar mensen die Hem 
aanbidden in geest en waarheid (Joh. 4:21–24). 
Aanbidding van God heeft niets te maken met een 
schitterend bouwwerk, maar met een hart dat naar Hem 
uitgaat.  

Dan spreekt de HERE over David persoonlijk. Hij 
spreekt over alle weldaden die Hij hem heeft bewezen, 
hoe Hij met hem is geweest en wat Hij nog meer met en 
voor hem zal doen. De zoon van David zal voor Hem 
een huis mogen bouwen.  

Na deze woorden gaat David voor de HERE zitten, 
heerlijk op zijn gemak. Prachtig, wat een 
vertrouwelijkheid spreekt hieruit. De koning voelt zich 

overweldigd door Gods goedertierenheden voor 
hemzelf en zijn nageslacht. Hij weet dat de HERE dit 
gedaan heeft naar zijn eigen voornemen en hem 
deelgenoot ervan heeft gemaakt. Hij prijst Hem 
daarvoor. God deelt zijn plannen aan ons mee. Dat 
geldt voor zijn raadsbesluiten, dat geldt ook voor de 
weg die wij hier hebben te gaan.  

Ook ziet David Gods goedheid voor zijn volk, dat Hij 
heeft vrijgekocht. Zoals niemand gelijk is aan God, zo is 
ook niemand gelijk aan zijn volk. Het volk hoort bij God 
en God bij het volk. God maakt de naam van David en 
zijn volk groot, maar dat is opdat David en zijn volk 
Gods naam groot zullen maken. Let erop hoe vaak 
David hier spreekt over Gods woord en wat God 
gesproken heeft. God is een God van zijn woord, maar 
ook van de daden die dit woord in vervulling doen gaan.  

David eindigt zijn dankgebed met de bede dat God zijn 
huis zal zegenen. De basis voor die bede is: 'Gij, Here 
HERE, hebt gesproken.'  

 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 7. 

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, ik dank U dat U mij betrekt in uw plannen, dat ik 
deel ervan uitmaak. Uw goedertierenheid overweldigt 
mij. Dank U dat ik mij bij U op mijn gemak mag voelen. 
Dank U dat ik mag vertrouwen op Gods Woord, wat Hij 
heeft gezegd, als de basis voor elke zegen ook voor 
mij. Dank U dat ik U mag aanspreken zoals David dat 
doet in vers 28: Heer, ‘U bent God en uw woorden zijn 
waarheid’.  

“Toen de koning in zijn paleis was gaan wo-
nen en de HERE hem aan alle zijden van al 
zijn vijanden rust gegeven had, zeide de ko-
ning tot de profeet Natan: Zie toch, ik woon 
in een cederen paleis... 

...Het behage U nu het huis van uw knecht te zegenen, 
opdat het voor altijd voor uw aangezicht moge bestaan. 
Want Gij, Here HERE, hebt gesproken, en door uw zegen 
zal het huis van uw knecht voor altijd gezegend zijn”. 
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VAN DE WERKVLOER 
Reis rond de (halve) wereld  

Wonen in Zuid-Amerika en een uitnodiging ontvangen 
om familie in Zuid-Australië te komen opzoeken: dat is 
een geschenk uit de hemel en een bijzondere ervaring 
in het leven van een zendingsechtpaar. De reis zou 
gaan via Europa met een tussenstop in Azië. Vier 
werelddelen dus in een heel kort tijdsbestek. Europa lag 
op de route, omdat daar een zendingsconferentie kon 
worden bijgewoond. De meeste connecties waren ruim 
voor de reis vastgelegd per email, maar enkele ‘korte’ 
verbindingen moesten ter plekke nog worden geregeld. 

Vol goede moed beginnen we de reis en verlaten 
Paramaribo, uitgeleide gedaan door onze dochters, die 
afscheid nemen op het Johan-Adolf-Pengelvliegveld te 
Zanderij. In Nederland zien we familie en vrienden. We 
vertellen en laten in enkele gemeenten met een 
powerpoint presentatie zien wat er zoal in de afgelopen 
tijd gebeurd is in Suriname. De rest van de tijd vullen 
we met het regelen van stoffelijke zaken. 

Het tweede gedeelte van de reis reizen we mee met 
een zendingsechtpaar. De rit gaat op vier wielen via 
België en Luxemburg naar Frankrijk, waar de 
zendingsconferentie wordt gehouden. Daar is het 
weerzien met zendelingen uit diverse delen van de 
wereld een groot genot. Tevens maken we kennis met 
anderen, die je alleen uit berichten kent. Deze tweede 
tussenstop duurt een hele week. We zijn in ‘retraite’ bij 
elkaar in het pittoreske kasteel te St. Albain, om te 
ontvangen, te delen en stil te zijn met de Heer.  

Onderwijl moest er nog een hiaat in onze tocht worden 
opgelost, namelijk de route van St. Albain naar 
Frankfurt, vanwaar wij op het vliegtuig richting Midden-
Oosten zullen stappen. Het is op zichzelf al bijzonder 
hoe het contact in Frankfurt tot stand kwam. Daarvoor 
moeten we twee weken terug naar het moment dat we 
als familie aan tafel zitten en plotseling de bel rinkelt. 
Een jonge vrouw komt de huiskamer binnen en uit de 
reacties merken we dat het de eerste keer is dat zij 
daar zo onverwachts binnenvalt. Er wordt plaats 
gemaakt aan tafel en bij het natafelen valt het woord 
Frankfurt, waar op dat moment geen aandacht aan 
wordt besteed. Later realiseer ik me dat dit geen toeval 
was en maak ik telefonisch contact met haar man. Hij 
geeft mij een emailadres, waarop ik een berichtje 
samenstel om te vragen hoe het zit met de mogelijkheid 
in Frankfurt of omgeving te overnachten. Het antwoord 
is heel verrassend en simpel. Ze zouden het fijn vinden 
om ons voor twee nachten te herbergen. Zodoende 
reizen we na de conferentie per trein vanuit Frankrijk 
naar Frankfurt. De tocht gaat per spoor dwars door de 
majestueuze Alpen, via Genève en Basel richting 
Frankfurt. En terwijl de kilometers onder ons voorbij 
schieten, praten wij nog na met een jong stel dat ook 
dezelfde kant uit moet en ons reisgezelschap is voor 
deze dag. Voor het laatste deel van deze reis moeten 
wij in Frankfurt overstappen op een lokaal treintje, wat 
ons wat hoofdbrekens kost om het juiste perron te 
vinden. Helaas schieten wij de halte voorbij die ons was 
aangegeven en gaan mee tot het eindpunt. Maar geen 
nood, de terugtocht is enkele minuten later, zodat we 
niet veel tijd verliezen. We stappen nu wel uit bij de 
juiste halte en zien aan de andere kant van het perron 

een vader met zoon op de uitkijk staan. Het herinnert 
me aan het moment dat Paulus op weg naar Rome de 
broeders op zich af ziet komen. Wij moeten natuurlijk 
uitleggen waarom wij van de ‘andere’ kant aankomen 
en hebben elkaar die twee dagen nog heel veel te 
vertellen. We houden contact, dat is ons vaste 
voornemen. 

Het derde gedeelte van de reis is het vertrek naar het 
Midden-Oosten; met een kort verblijf in Dubai. Goed 
verzorgd worden we door de lucht vervoerd. We 
arriveren rond middernacht op het vliegveld, waar het 
gonst van activiteit en het ‘zwart en wit’ ziet van de 
mensen. Vrouwen, gesluierd in lange zwarte gewaden 
en mannen in het wit met mooie gekleurde 
hoofdbedekking, een hele andere wereld. Het is nog 
druk op straat, als we naar het hotel worden gereden. 
Als we de volgende ochtend na een uitgebreid ontbijt 
het hotel verlaten voor een verkenning van de 
omgeving happen we even naar adem. Wat is het heet 
en de zon staat nog niet eens op z’n hoogste punt! We 
laten de hitte langzaam op ons inwerken en wandelen 
van schaduwplek naar schaduwplek om ten slotte in 
een enorm warenhuis verkoeling te vinden. Rond het 
middaguur gebeurt er iets opmerkelijks. Terwijl wij 
vanuit het gebouw de straat kunnen overzien, 
verzamelen zich allemaal mannen op het trottoir en 
leggen keurig naast elkaar hun gebedsmatjes uit. Ze 
knielen zij aan zij, het is vrijdagmiddag en het uur van 
gebed; de oproep weerklinkt en zij gehoorzamen en 
doen hun gebeden. Na een kwartier staan ze weer op 
en gaat eenieder zijns weegs. De straten liggen er weer 
verlaten bij. Moeten wij als christenen ons niet schamen 
dat wij in het openbaar niet zo duidelijk laten zien welke 
Heer wij volgen? 

We hebben nog een vrije dag en ontdekken nauwe 
straatjes met allerhande koopwaar. Er hangen heerlijke 
geuren en er is bedrijvigheid alom. In de ‘gold-sook’, 
waar het goud in allerlei vormen en sieraden je 
tegemoet schittert, wordt je bij elke winkel vriendelijk 
uitgenodigd om naar binnen te gaan.  

 

(Vervolg op pagina 12) 
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De schepping 

In Genesis 1:1 staat: ‘In den beginne schiep God de hemel en 
de aarde’. Dat betekent in het huidige spraakgebruik niets 
anders dan dat God alle materie schiep, dus de bouwstenen 
waaruit in het verdere verloop van de schepping alle 
hemellichamen, de hemel en de aarde geschapen werden. Het 
tweede vers zou in modern spraakgebruik ongeveer zo 
omschreven kunnen worden: de materie bevond zich in chaos, 
aangezien nog geen energie de materie beïnvloedde en orde 
schiep, dat gebeurde pas doordat de Geest Gods over de 
wateren zweefde. Dit zweven kunnen we interpreteren als het 
instellen van de natuurwetten. In dit zweven over de wateren 
ligt de alomvattende beheersing van de materie, die nu aan 
wetten onderhevig wordt gemaakt. En nu begint met geweldige 
kracht de ontwikkeling van de materie in een bepaalde baan. 
De energie doet zijn intrede en het gaat om die vorm van 
energie, die lichtgevend en warmtegevend is en die zeer goed 
als de oorspronkelijke energie gedacht kan worden waaruit 
zich in de loop der tijd de andere vormen ontwikkeld hebben. 
Er is hier dus sprake van een vanzelfsprekende harmonie 
tussen de mededelingen uit Genesis en de moderne 
kosmische fysica (Prof. dr. J. Riem, ‘Welten werden’ 2, p. 7). 

Het eerste dat God schiep was het licht, dat scheiding maakte 
tussen licht en duisternis, voordat er zelfs maar hemellichamen 
waren. Een groot bezwaar dat men altijd tegen de 
scheppingsgedachte heeft opgeworpen, is hoe het mogelijk 
zou kunnen zijn dat het licht van verre sterren de aarde toch in 
zo’n relatief korte tijd heeft bereikt en er dus niet miljarden 
lichtjaren over heeft gedaan. Dit lijkt inderdaad een 
onoverkomelijk probleem, wanneer men hierop de huidige 
natuurwetten toepast. In feite zijn deze echter al lang 
achterhaald. Zo weet men tegenwoordig dat al onze materie, 
zichtbaar of onzichtbaar, in feite niets anders is dan een 
speciale vorm van energie. Ook tijd is slechts een uiting van 
een energievorm. Deze energie komt vanuit de vierde 
dimensie (of nog hogere dimensies) en uit zich onder bepaalde 
omstandigheden als massa, als tijd of als elektromagnetische 
energiegolven. Zwaartekracht is bijvoorbeeld niets anders dan 
een ondergeschikte resultante van elektromagnetische 
krachten. Het hele heelal bestaat in feite uit niets anders dan 
een gigantisch hologram met een heel spectrum aan 
frequenties en golven, die terug te voeren zijn op één 
superharmonische trilling met ontelbare subfrequenties. Deze 
subfrequenties zijn bijvoorbeeld elektronen, atomen, maar ook 
hogere samenhangende materie heeft weer een eigen (sub)
frequentie. We kunnen hierbij denken aan planeten, 
sterrenstelsels of complete sterrenclusters. Naarmate de 
complexiteit toeneemt, omvat ook het frequentiespectrum een 
hogere orde. 

God schiep eerst het licht. Licht is een elektromagnetisch 
verschijnsel en is het resultaat van bepaalde natuurwetten. We 
mogen dus ook veronderstellen dat op de eerste dag de 
natuurwetten geschapen werden. Door de nieuwe 
quantumtheorie is het enigszins mogelijk ons een voorstelling 
te maken waarom het mogelijk was dat het licht eerder werd 
geschapen dan de sterren. Sterren zijn niets anders dan een 
uiting van een bepaalde energievorm in de driedimensionale 
wereld. Maar het licht en de natuurwetten die God schiep op 
de eerste dag hadden een veel hogere orde, vier dimensies of 
mogelijk zelfs nog hoger. Toen God de sterren en andere 
hemellichamen schiep, betekent dit in feite niets anders dan 
dat toen de wetten ingesteld werden die ervoor zorgden dat 
energie uit de vierde dimensie zich kon uiten in massa. De 
sterren zijn dus helemaal niet nodig als energiebron; het 
ruimte-tijd netwerk van de vierde dimensie bevat vele malen 
meer energie dan het ‘sterretje’ dat een fractie hiervan omzet 
in massa en vervolgens op haar beurt weer elektromag-
netische energie afstaat aan de driedimensionale omgeving.  

De lengte van de scheppingsdag 

Het Hebreeuwse woord yom, dat vertaald wordt met ‘dag’ in 
Genesis 1, kan gebruikt worden om tijd in het algemeen uit te 
drukken en het is in feite in de Bijbel niet minder dan 65 keer 
vertaald met ‘tijd’. Het wordt echter bijna 1200 keer 
weergegeven door ‘dag’, en in de meervoudsvorm yamin wordt 
het ongeveer 700 keer vertaald met ‘dagen’. Dit wijst erop dat 
de normale betekenis van yom en yamin respectievelijk ‘dag’ 
en ‘dagen’ is.  

Dit wordt verder versterkt door een beschouwing van Genesis 
1. In eerste instantie vinden we dat numerieke, bijvoeglijke 
naamwoorden (eerste, tweede, derde, etc) gebruikt zijn, wat 
erop wijst dat de schrijver een letterlijke dag bedoelde. Ter 
vergelijking kan de passage in Numeri 7 gebruikt worden, waar 
de vorsten van Israël op twaalf achtereenvolgende dagen hun 
wijdingsgaven brachten. In tweede instantie definieert de 
Hebreeuwse uitdrukking ‘avond en morgen’ de tijdsperiode van 
het woord yom, dat wil zeggen een letterlijke dag. De frase 
‘avond en morgen’ komt ook voor in Daniël 8:14,26, waar het 
duidelijk letterlijke dagen betreft.  

Dat de dagen in Genesis 1 letterlijke dagen zijn, wordt verder 
afdoende aangetoond door het vierde gebod. De 
scheppingsweek van Genesis wordt in Exodus 20 gebruikt als 
basis van de zes werkdagen en aansluitend de rustdag, en de 
woorden die door de hele tekst heen met ‘dag’ en ‘dagen’ 
worden vertaald zijn weer yom en yamin: ‘Gedenkt de 
sabbatdag (yom) dat gij die heiligt. Zes dagen (yamin) zult gij 
arbeiden en al uw werk doen: maar de zevende dag (yom) is 
de sabbat van de Here, uw God; …want in zes dagen (yamin) 
heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al 
wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag (yom); daarom 
zegende de Here de sabbatdag (yom) en heiligde die’ (Ex 
20:8-11). Hier bij het vierde gebod, kan niets duidelijker zijn 
dan dat de zes scheppingsdagen en de ene rustdag van de 
Heer identiek in duur zijn met de zes werkdagen en de ene 
rustdag van onze zevendaagse week, die de Heer bevolen 
heeft te onderhouden. 

De hiaattheorie (of: gap theory) 

In 1814 poneerde Dr. Thomas Chalmers van de universiteit 
van Edinburgh voor het eerst de idee van een hiaat in de tijd 
(vandaar de naam van deze theorie) tussen Genesis 1:1 en 
1:2. De reden hiervoor was niet van theologische aard, maar 
diende om tegemoet te komen aan de meningen van de 
geologen van zijn dagen, die uitgestrekte tijdsperioden 
vereisten, en tevens de letterlijke interpretatie van het 
scheppingsverhaal te handhaven. De hiaattheorie werd verder 
uitgewerkt in 1876 door Georg H. Pember in zijn boek ‘Earth’s 
Earliest Ages’, en zij is enorm populair geworden door de 
voetnoten met betrekking hiertoe in de Scofield Reference 
Bible, die voor het eerst gepubliceerd werd in 1917.  

De hiaattheorie stelt dat de oorspronkelijk geschapen aarde 
van Genesis 1:1 was bevolkt door planten en dieren (inclusief 
pre-adamitische mensen!), maar vanwege de val van Lucifer 
werd vernietigd door een universele vloed. Terzelfder tijd, zo 
dacht men, werd de aarde in duisternis gedompeld en werd ze 
dus ‘woest en ledig’, zoals Genesis 1:2 vermeldt. De 
uitgestrekte tijdperken van de evolutionistische geologische 
tijdtafel werden verondersteld te zijn opgetreden in dit 
tijdsinterval, zodat de fossielen die in de aardkorst voorkomen 
de overblijfselen zouden zijn van de oorspronkelijk perfecte 
wereld, die vernietigd was voor de zes letterlijke 
herscheppingsdagen die zijn opgetekend in Genesis 1:3-31. 

De hiaattheorie krijgt steun omdat deze (oppervlakkig gezien) 
tamelijk indrukwekkende bijbelse kracht verleent aan een 

Daniël Bouter e.a. 
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standpunt dat de evolutionistische geologische tijdtafel niet 
radicaal bestrijdt. Maar waarom zou men de evolutietheorie en 
de daarbij benodigde eonen van tijd willen verzoenen met het 
bijbelse scheppingsverhaal? De Bijbel geeft hiertoe geen enkel 
aanknopingspunt, ja, spreekt nergens over zulke tijdsperiodes. 
Nog afgezien van dit punt, gaat de evolutiegedachte volledig 
tegen Gods Woord in. Hierin vinden we een degeneratie van 
de mens en moreel verval sinds de schepping, niet een 
opklimming van de mens zoals de evolutietheorie dat leert. 
Alleen dit gegeven zou ons al voorzichtig moeten maken in 
betrekking tot deze theorie.  

Een ander punt is het feit dat grote delen van de geologische 
kolom pas in een zeer recent verleden zijn gevormd. Het 
grootste gedeelte is pas in de tijd na de zondvloed gevormd en 
slechts een klein gedeelte tijdens of mogelijk voor de 
zondvloed. Er blijkt dus helemaal geen ontwikkeling in de 
geologische tijdkolom te zijn in de periode voor de zg. 
herschepping. 

Ook prof. J.C. Whitcomb toont in zijn boek ‘The Early Earth’ 
aan dat bij nader onderzoek deze theorie de eenheid en 
volledigheid van het scheppingsverhaal volledig 
compromitteert. De volmaaktheid van de oorspronkelijke 
wereld, de genetische continuïteit van fossielen en levende 
vormen, de totaliteit van Adams gebied, en het unieke van 
zowel de vloek in Eden en de wereldwijde catastrofe van de 
vloed van Noach (1, p. 131).  

In feite zijn de verschillen tussen de hiaattheorie en het 
schriftuurlijk onderricht over een betrekkelijk recente schepping 
in zes dagen erg diep: 

(1) De hiaattheorie compromitteert de leer van Adams 
heerschappij over Gods schepping, want in Genesis 1:26 
lezen we dat God met betrekking tot het mensdom zei: ‘(...) 
opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte 
des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over 
al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt’. Als de 
interpretatie van de hiaattheorie correct is, dan zou Adam (de 
eerste mens) op een wereld geplaatst zijn die pas door God 
vernietigd was, en dan zou hij letterlijk gelopen hebben op een 
begraafplaats van miljarden schepselen over wie hij nooit zijn 
rechten uitgeoefend zou hebben.  

(2) De hiaattheorie veronderstelt dat vleesetende en 
allesetende dieren niet alleen miljoenen jaren voor Adam 
leefden en stierven, maar zelfs voor de val van Satan! Dit is in 
strijd met het duidelijke onderricht van de Schrift, dat het 
‘zuchten en in barensnood zijn’ van het dierenrijk het gevolg is 
van de vloek in Eden, die kwam na de val van Adam. Ook zegt 
de Bijbel dat door één zonde de dood in de wereld is 
gekomen, namelijk door Adam. Voor die tijd kende de 
schepping geen dood. Hiermee verliest de hiaattheorie zijn 
geloofwaardigheid. 

(3) De hiaattheorie moet het ‘zeer goed’ van Genesis 1:31 
herdefiniëren. Wij lezen daar: ‘God zag alles wat Hij gemaakt 
had, en zie, het was zeer goed’. Wanneer de hiaattheorie juist 
is, dan was deze ‘zeer goede wereld’ een kerkhof van 
miljarden schepselen en reeds het domein van Satan, die in 2 
Korintiërs 4:4 wordt beschreven als de ‘god van deze eeuw’.  

(4) Volgens de hiaattheorie werden alle planten en dieren van 
de oorspronkelijke wereld vernietigd en gefossiliseerd, en dus 
zouden ze geen genetische verwantschap met de levende 
dingen van de huidige wereld kunnen hebben. Toch schijnt de 
meerderheid van de fossielen identiek van vorm te zijn met de 
moderne exemplaren. Er worden tegenwoordig op aarde ook 
zogenaamde ‘levende fossielen’ gevonden en deze zijn 
identiek met die welke gefossiliseerd gevonden worden. 
Bijvoorbeeld de coelacanth (vis), de ginkgo, Araucaria en 
Cycas coniferen en de paardenstaart Equisetum. Belangrijk is 
echter dat sommige aanhangers van de interpretatie van 
Genesis 1 volgens de hiaattheorie, menselijke fossielen in het 
tijdshiaat plaatsen en zo tot de ‘conclusie’ komen dat er pre-
adamitische mensen bestonden, maar dat die geen eeuwige 
ziel bezaten.  

(5) Als de hiaattheorie juist was, dan zouden we blijven zitten 
zonder duidelijke uitspraak van God met betrekking tot de  

 

oorspronkelijk volmaakte wereld; dan zouden we niets weten 
met betrekking tot de volgorde van de gebeurtenissen bij de 
schepping; niets over de rangschikking van haar 
karakteristieke onderdelen; niets van de geschiedenis (die 
meer dan 99,99 % van de aardhistorie kon hebben 
uitgemaakt). Van de christen zou verwacht worden dat hij naar 
de evolutionist zou gaan om zijn nieuwsgierigheid met 
betrekking tot zulke zaken te bevredigen. Zo werkt de Bijbel 
niet. De Bijbel is de enige bron die ons kan onderrichten 
betreffende deze zaak, niet het uitermate gebrekkige inzicht 
van dat wat zich ‘wetenschap’ durft te noemen. De 
evolutietheorie bestaat alleen maar omdat de ongelovige mens 
God niet wil erkennen, want hiertoe wordt hij gedwongen als 
hij de schepping werkelijk onvooringenomen gaat 
onderzoeken. De satan heeft dit echter weten te verhinderen 
door de mensen in evolutie te laten geloven, en hij heeft hun 
gedachten dusdanig gemanipuleerd en vervormd dat zij zelfs 
de overduidelijke aanwijzingen van God in de schepping niet 
meer kunnen zien. 

(6) Tenslotte neemt de hiaattheorie stilzwijgend aan dat 
Noach’s vloed (waaraan Mozes drie hele hoofdstukken in 
Genesis wijdt) betrekkelijk onbelangrijk was vanuit het oogpunt 
van zijn geologische en hydrodynamische effecten, aangezien 
al de belangrijke fossielhoudende formaties afgezet zouden 
zijn door de veronderstelde vloed in Genesis 1:2. 

Wanneer we aandacht schenken aan grammaticale en 
taalkundige kanten van de hiaattheorie, merken we dat deze 
niet kan worden bewezen. Weston Fields heeft in zijn boek 
‘Unformed and Unfilled’ de betekenis van de Hebreeuwse 
woorden ‘asah’ (maken) en ‘barah’ (scheppen) en de relaties 
tussen deze woorden beschouwd. Hij komt tot de conclusie dat 
de betekenis van deze woorden zodanig is dat ze geen ruimte 
geven voor een hiaat tussen Genesis 1:1 en 1:2. En verder dat 
ze een recente schepping vereisen (p. 71). Na bestudering van 
de grammatica van Genesis 1:2 concludeert hij dat de 
onderdelen waaruit dit vers is samengesteld een beschrijving 
geven van de handeling van het hoofdwerkwoord (nl. de actie 
van het scheppen van hemel en aarde in Genesis 1:1), en 
geen chronologisch na 1:1 volgende ontwikkeling (p. 86). Van 
het ‘was’ in Genesis 1:2 wordt aangetoond dat het de 
traditionele en enige legitieme vertaling is van het Hebreeuwse 
‘hayetha’, en op deze wijze wordt een van de krachtigste 
argumenten van de hiaattheorie tenietgedaan.  

Weston Fields onderzocht ook de frase die vertaald is als 
‘woest en ledig’, en hij toont aan dat ‘noch lexicografische 
definities, noch contextuele gebruiken vereisen dat we 
Genesis 1:2 zien als een oordeelstoneel, een duivelse 
toestand, teweeggebracht door de val van engelen (p. 129). Hij 
concludeert dat de Hebreeuwse woorden ‘tohu’ en ‘bohu’ 
gebruikt zijn om iets te beschrijven dat ‘onbeëindigd en 
onduidelijk is, maar niet noodzakelijkerwijs slecht!’ (p. 129). 
Zijn boek is een fraaie weerlegging van wat waarschijnlijk het 
‘standaardwerk’ van de hiaattheorie is: ‘Without Form and 
Void’ (woest en ledig), door Arthur C. Custance. Buiten de 
argumenten, die hierboven in overweging zijn genomen, 
bekijkt Weston Fields ook al de andere argumenten 
betreffende de hiaattheorie, zoals de duisternis, 2 Korintiërs 
4:6, Hebreeën 11:3, zonde, fossielen en pre-adamitische 
mensen, Lucifers zonde en val, zijn nederwerping (‘katabole’, 
het woord dat vertaald is door ‘grondlegging’ in de zinsnede 
‘van de grondlegging der wereld af’, die voorkomt in Matt. 
25:34; Luc. 11:50; Joh. 17:24; Ef. 1:4; Hebr. 4:3; 9:26; 1 Petr. 
1:20 en Openb. 13:8 en 17:8). Voorstanders van de 
hiaattheorie beweren dat dit woord vertaald zou moeten 
worden met ‘gewelddadige verbreking’. In ieder geval wordt 
aangetoond dat de argumenten van de hiaattheorie steriel zijn, 
gebaseerd op theologische vooroordelen, en buitengewoon 
geforceerd (p. 146).  

De hiaattheorie is dus een compromis: een moderne theorie 
die slechts geformuleerd is in de laatste paar eeuwen, in een 
poging het bijbelse verslag van de schepping in 
overeenstemming te brengen met het evolutiedenken. We 
hebben echter gezien dat de hiaattheorie niet rust op de 
onaantastbare rots van de Heilige Schrift en concluderen dat 
er geen tijdshiaat was tussen de eerste verzen van Genesis. 
Adam werd dus geschapen toen de aarde nog maar zes 
dagen oud was.  
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Colofon 

Wij vervolgen echter onze tocht en hebben een kleine 
handdoek als hoofdbedekking op het hoofd tegen de felle 
zon. Het schijnt niemand te deren dat wij er zo bij lopen, 
maar het beschermt en helpt! 

Wij vangen nu de laatste fase aan van onze reis: de 
overtocht van Dubai naar Perth, een vliegtocht van 
minstens 11 uur. Als wij ons op tijd hebben aangemeld en 
onze koffers zonder problemen op de lopende band 
hebben zien weggaan, wandelen wij door de immense hal 
waar honderden medereizigers zich een weg banen in de 
tax-freewinkels en zich van het nodige voorzien. Wij 
vinden onze instapbalie en vinden het vreemd dat daar 
maar een paar mensen zijn. Een grondstewardess merkt 
dat ook op en via de computer die zij voor ons raadpleegt 
vertelt ze dat wij niet bij gate 15, maar bij gate 37 moeten 
zijn! En de instaptijd is al begonnen… Dat wordt een hele 
run om die laatste aansluiting nu niet te missen, maar we 
halen het en krijgen mooie plaatsen toegewezen. We 
vertrekken met een uur vertraging. 

Gezeten naast enkele ‘Aussies’ kunnen we alvast wennen 
aan het Australisch dialect en de gesprekken variëren van 
luchtige tot ernstige kost. We proberen ook nog wat te 
slapen, maar dat gaat gewoon niet op grote hoogte. We 
vliegen tegen de tijd in en als de piloot de daling inzet, 
loopt het al weer tegen middernacht. Hoe zal de ontvangst 
hier zijn en hebben wij ons wel aan de voorschriften 
gehouden, want men heeft gezegd dat de douane erg 
streng is? Wij vullen papieren in en treffen een van de 
koffers beschadigd aan. We nemen de rode rij, want wij 
hebben iets aan te geven; het is niet veel maar je weet 
maar nooit. Per slot van rekening zitten er een paar 
verjaardagen tijdens ons verblijf ingeklemd. De rij vordert 
erg traag, want we zien dat hele koffers geopend worden 
voor inspectie. Halverwege komt een controleuse naar 
ons toe en vraagt naar onze papieren en wat wij hebben 
aan te geven. Als zij dat aandachtig heeft bekeken mogen 
wij de rij uit naar een scanner en zijn wij binnen enkele 
minuten door de controle heen. Prijs de Heer! 

Bart, onze zoon, staat ons al op te wachten, we zijn 
gearriveerd in Australië! 

 

(Vervolg van pagina 9) 
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Onze handen zijn ons ‘gereedschap’. In de 
Bijbel kan het woord ‘hand(en)’ twee 
betekenissen hebben. Ten eerste in de 
gewone betekenis van een lichaamsdeel. En 
ten tweede stelt de hand naar Hebreeuws 
spraakgebruik als het lichaamsdeel waarvan 
de mens zich het meest bij zijn handelingen 
en optreden bedient, en waarin zijn kracht 
het meest te voorschijn treedt, ook de hele 
persoon voor. Vandaar sommige spreek-
wijzen, waarin de handen worden 
voorgesteld als zelfstandig instrument, terwijl 
het eigenlijk om de persoon zelf gaat (‘door 
de hand van’). 

Een voorbeeld hiervan is de tekst: “Gij zijt 
onze Formeerder en wij allen zijn het werk 
van uw hand” (Jes. 64:8). Ook worden 
dingen aan onze handen toevertrouwd: “in 
uw hand zijn zij gegeven” (Gen. 9:2). En op 
andere plaatsen lijkt het alsof handen een 
eigen wil hebben: “het eerst zal uw hand 
zich tegen hem keren om hem ter dood te 
brengen en daarna de hand van het gehele 
volk” (Deut. 13:9). Of: “opdat de HERE, uw 
God, u zegent in al het werk, dat uw hand 
doet” (Deut. 14:29). 

Natuurlijk hebben onze handen geen eigen 
wil. Soms lijkt het er wel op, dat is ook de 
verzuchting van de persoon in Romeinen 7: 
“Want wat ik doe, weet ik niet; want niet wat 
ik wil, bedrijf ik, maar wat ik haat, dat doe 
ik” (vs. 15). Er wordt hier wel niet over 
handen gesproken, maar toch over dat wat 
gedaan wordt. 

Een ander voorbeeld waarin de hand voor 
een heel leven staat, is het volgende 
gedeelte: “En Hij kwam opnieuw in de 
synagoge; en daar was een mens met een 
verschrompelde hand. En zij letten op Hem 
of Hij hem op de sabbat zou genezen, om 
Hem te kunnen aanklagen. En Hij zei tot de 
mens met de verschrompelde hand: Kom in 

het midden staan! En Hij zei tot hen: Is het 
geoorloofd op de sabbat goed te doen of 
kwaad te doen, een leven te behouden of te 
doden? Maar zij zwegen. En Hij keek hen 
rondom met toorn aan, bedroefd over de 
verharding van hun hart, en zei tot de mens: 
Strek uw hand uit. En hij strekte die uit en 
zijn hand werd hersteld” (Marc. 3:1-5). 

Handen, ze kunnen iets maken en 
breken. Mensenhanden hebben zich aan 
aan de Heer Jezus vergrepen, zij sloegen de 
handen aan Hem (Matt. 26:50). Als we 
beseffen dat we net zoals de man uit Marcus 
3, een verschrompelde hand hebben die tot 
niets in staat is, dan kunnen we op de Heer 
rekenen en wachten tot Hij zegt: ‘Strek je 
hand uit’. Hij wil onze hand herstellen. Toen 
Thomas nog twijfelde, zei Hij: “Breng je 
vinger hier en zie mijn handen, en breng je 
hand en steek die in mijn zijde, en wees niet 
ongelovig maar gelovig” (Joh. 20:27). 

We kunnen keuzes 
maken met onze 
handen. We kunnen 
iets doen, of niet 
doen. Onze handen 
spreken over wie we 
zijn en wat we doen. 
Over sommige dingen 
tasten wij in het 
duister. Maar we 
mogen weten dat de 
handen van de Vader 

altijd naar Zijn kinderen uitgestrekt zijn. 
Laten wij net zoals Johannes de Doper met 
onze hand wijzen naar Hem, die het Lam 
van God is. De tekenen van het lijden zijn 
voor altijd in Zijn handen. 

Veel zegen toegewenst bij het lezen als dit 
nummer van Rechtstreeks door uw handen 
gaat, of als u met de muis in uw hand door 
de bladzijden scrolt, Jan Paul Spoor.  

  VAN DE REDACTIE 
Handen 

1 
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Inleiding 

Het zevenvoudig ‘wee!’ van de Heer over de religieuze 
leiders van Israël is uitgesproken met een mengeling 
van toorn en droefheid. Het waren krachtige en 
onvergetelijke uitspraken over een uiterlijke belijdenis 
zonder innerlijk leven. We moeten het echter ook 
actualiseren en zelf niet vergeten in de spiegel te kijken 
die dit hoofdstuk ons voorhoudt. Deze uitspraken zijn 
nog steeds toepasbaar als men zóveel nadruk legt op 
uitwendige godsdienstige vormen, dat wezenlijke zaken 
zoals het oordeel en de barmhartigheid en de trouw 
verwaarloosd worden. Wij zien dit met name in de 
laatste vier keer ‘wee!’, die wijzen op de grote gevaren 
van een louter uiterlijke godsdienstigheid.  

"Toen sprak Jezus tot de menigten en tot zijn discipelen 
en zei: De schriftgeleerden en de farizeeën zijn gaan 
zitten op de stoel van Mozes. Alles dan wat zij u ook 
zeggen, doet en bewaart dat, maar doet niet naar hun 
werken; want zij zeggen en doen niet. Zij nu binden 
zware en moeilijk te dragen lasten en leggen ze op de 
schouders van de mensen; maar zijzelf willen ze met 
hun vinger niet verroeren. Al hun werken nu doen zij om 
door de mensen gezien te worden; want zij maken hun 
gebedsriemen breed en hun kwasten groot; en zij 
houden van de eerste plaats bij de maaltijden en de 
eerste zetels in de synagogen en de begroetingen op 
de markten, en houden ervan zich door de mensen 
Rabbi te laten noemen. U echter, laat u niet Rabbi 
noemen; want één is uw Meester, en u bent allen 
broeders. En noemt niemand uw vader op de aarde, 
want één is uw Vader: de Hemelse. Laat u ook niet 
leermeesters noemen, want één is uw Leermeester: de 
Christus. De grootste van u echter zal uw dienstknecht 
zijn. Wie nu zichzelf zal verhogen, zal worden 
vernederd; en wie zichzelf zal vernederen, zal worden 
verhoogd" (Matt. 23:1-12). 

 

De rede van de Heer tegen de schriftgeleerden en 
farizeeën  begon met het verwijt van Zijn kant dat zij 
weliswaar op de stoel van 
Mozes waren gaan zitten, 
maar dat hun werken niet in 
overeenstemming waren met 
hun woorden. De geestelijke 
nazaten van Israëls wetgever 
legden anderen zware lasten 
op, maar wilden die zelf niet 
met hun vinger aanroeren. 
Hun vroomheid verzandde in 
vormendienst: zij bevestigden 
brede gebedsriemen aan de 
armen en op het voorhoofd 
(Ex. 13:9,16; Deut. 6:4-9; 
11:18), en grote kwasten aan 
de vier slippen van de mantel 
(Num. 15:37-41; Deut. 22:12). 
Uiterlijke vormen mogen het 
geestelijk leven echter niet 
gaan overheersen. Wij zien 
ook in onze dagen een 
terugkeer naar ritualisme.  

Alles wat de farizeeën deden, was erop gericht om door 
anderen gezien te worden en eer van mensen te 
ontvangen. Zij waren gehecht aan eervolle titels zoals:  

(1) rabbi, d.i. mijn heer, meester, leraar of  

(2) vader, dat spreekt van eerbied en ontzag en het 
hechten aan tradities, of  

(3) leermeester, d.i. een gids of leidsman, iemand 
die anderen (onwetenden) de weg wijst.  

Als volgelingen van de Heer hebben wij echter slechts 
één Meester, en wij zijn allen broeders. De titel broeder 
of zuster is een eretitel voor ons als gelovigen, als 
leden van Gods huisgezin. Wij hebben ook maar één 
Vader, namelijk onze Vader die in de hemelen is. De 
titel ‘Heilige Vader’ mag uitsluitend voor God worden 
gebruikt, niet voor een mens (Joh. 17:11). Tevens 
kennen wij maar één Leermeester, de Christus, die ons 
het voorbeeld van Zijn Zelfovergave heeft nagelaten. Hij 
was de ware Dienstknecht en wij mogen Zijn 
voetstappen navolgen. Daarom zal de grootste onder 
ons de dienaar zijn (Matt. 23:1-12; Fil. 2:5-11; 1 Petr. 
2:21-23; 5:5-7). 
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‘Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars’ (Matt. 23:13-33). 

Hugo Bouter 

(1) De schriftgeleerden of wetgeleerden waren oor-
spronkelijk schrijvers, die de wet bewaarden, over-
schreven en uitlegden. Zij bewaarden en kopieerden de 
Schrift en verzamelden leerlingen om zich heen om hun 
de wet te onderwijzen. Zij waren ook betrokken bij het 
werk van de rechtspraak in de Joodse Raad. De fari-
zeeën (lett. ‘afgescheidenen’) voelden zich verheven 
boven de massa die de wet niet kende (Luc. 18:11; 
Joh. 7:49; 9:34). Zij waren de strengste partij binnen 
het Jodendom en ijverden voor de wet en voor de over-
leveringen van de vaderen. Hun wetsbetrachting ging 
echter gepaard met hoogmoed en huichelarij, die als 
een zuurdeeg hun toewijding aan God en Zijn geboden 
bedierf (Luc. 12:1; Hand. 26:5; Fil. 3:6-7).  
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1. Het gevaar om anderen de weg tot God te 
versperren 

"Wee u echter, schriftgeleerden en farizeeën, 
huichelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen 
voor de mensen; want uzelf gaat niet naar binnen, en 
hun die willen binnengaan, laat u niet toe binnen te 
komen" (Matt. 23:13-14 vers 14 is als niet-authentiek 
weggelaten in de Voorhoevevert.). 

Het eerste wee kwam over de schriftgeleerden en 
farizeeën, die in dit hoofdstuk telkens als huichelaars of 
hypocrieten  worden betiteld, omdat zij het Koninkrijk 
der hemelen voor de mensen toesloten (Matt. 23:13). 
Zij weigerden (passief) zélf naar binnen te gaan, want 
zij gaven geen gehoor aan de prediking van Johannes 
de Doper en die van de Heer en Zijn discipelen. Maar 
zij verhinderden (actief) ook ánderen het Koninkrijk 
binnen te gaan, doordat zij de Heer tegenwerkten,    

Zijn onderwijs verwierpen en Zijn wonderen en tekenen 
– die Zijn zending van Godswege bekrachtigden – aan 
de duivel toeschreven.  

In Lucas 11:52 verwijt de Heer de wetgeleerden dat zij 
de ‘sleutel van de kennis’ hebben weggenomen en 
daardoor anderen verhinderd hebben binnen te gaan. 
De sleutels tot de ware kennis van God en tot het 
Koninkrijk der hemelen zijn vanuit de optiek van het 
Nieuwe Testament: (a) het onderwijs van de Heer en 
Zijn apostelen, en (b) het gehoor geven eraan in 
berouw en bekering, zoals dat door de doop tot 
uitdrukking wordt gebracht (vgl. Matt. 16:19; 28:19). 
Daarom gingen de tollenaars en hoeren die zich 
bekeerden de godsdienstige leiders voor in het 
Koninkrijk van God (Matt. 21:31).  

De praktische les voor ons 

Laten wij ook op onze hoede zijn dat wij anderen niet in 
de weg staan om tot Christus te komen! Dat kan 
gebeuren doordat wij een verkeerd voorbeeld geven, 
door verkeerde daden, maar ook door een verkeerde, 
eenzijdige prediking. Menselijke theologische 
constructies kunnen gemakkelijk gaan heersen over de 
Schrift. Zo kunnen anderen in de praktijk worden 
belemmerd om te knielen aan de voet van het kruis en 
Christus aan te nemen als Heiland en Heer. 
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Een Amerikaanse wetenschapper meent dat de 
opwarming van de aarde veel te maken heeft met 
de zondvloed in de tijd van Noach. "De huidige 
opwarming is niet uitzonderlijk.'' De Bijbelse 
zondvloed is mogelijk de belangrijkste oorzaak 
voor de huidige opwarming van de aarde. Dat 
zegt de gepensioneerde klimatoloog dr. John 
Baumgardner in een documentaire die op de 
Amerikaanse televisie wordt uitgezonden. 

De sleutel ligt volgens Baumgardner in de 
aanwezigheid van de enorme ijskappen op de 
aarde. "Waarom heeft de aarde zoveel ijs, bijna 
21 miljard kubieke meter? Zij die beweren dat de 
mens de enige oorzaak is voor het broeikaseffect, 
slaan die vraag vaak over.'' Zijn opvatting wordt 
breed uitgemeten in de documentaire 'Van 
Noachs zondvloed tot het einde der tijden', 
gemaakt door de christelijke televisiemaker 
Grizzly Adams Productions. 

Baumgardner ontwikkelde een theorie (de 
Hydroplate Theory), die ervan uitgaat dat zich 
sinds de zondvloed van zo’n vijfduizend jaar 
geleden op aarde afwisselend warmere en 
koudere perioden voordoen. “Tussen 900 en 1300 
na Christus was er een warme periode, waardoor 

de Vikingen Groenland konden koloniseren, er 
veeteelt en landbouw tot bloei brachten en zelfs 
wijngaarden konden aanleggen.'' Daarna viel een 
'kleine ijstijd' in, die onder meer leidde tot het 
dichtvriezen van de Theems rond 1600. 

Over de laatste tweeduizend jaar bezien is de 
huidige opwarming niet buitengewoon. "De 
opwarming is in 1800 begonnen en versnelde in 
de 20e eeuw. Maar het is nu gemiddeld slechts 
één graad warmer dan honderd jaar geleden'', 
aldus Baumgardner. Verder meent hij dat het 
smeltwater van de ijskappen in de oceanen 
verdampte en als sneeuw op continentale 
hooggebergten gletsers vormde. De verkleining 
van de ijskappen luidde een warmere periode in; 
omdat minder zonlicht werd gereflecteerd, steeg 
de temperatuur en smolt nog meer ijs. Dat 
kringloopeffect zet zich steeds verder door. 

De documentairemakers menen dat er geen 
gevaar is voor een nieuwe zondvloed als gevolg 
van de opwarming van de aarde. "De Bijbel 
beschrijft hoe het einde zal zijn'', zegt producer 
Sharon Dymmel. "Het zal niet gebeuren door 
middel van een zondvloed.'' Er wordt een dvd van 
de documentaire uitgebracht.  

 
DDDEEE   ZONDVLOEDZONDVLOEDZONDVLOED   ENENEN   DEDEDE   OPWARMINGOPWARMINGOPWARMING   

VANVANVAN   DEDEDE   AARDEAARDEAARDE   

Bron: Nederlands Dagblad 

(2) Van het Gr. hupokritès is ook het woord toneelspe-
ler afgeleid: het gaat erom dat de schriftgeleerden en 
farizeeën zich anders en beter voordeden dan zij in 
werkelijkheid waren. Deze huichelarij doortrok, door-
zuurde als het ware hun bestaan, zodat de Heer Zijn 
discipelen waarschuwde ‘voor het zuurdeeg, dat is de 
huichelarij van de farizeeën’ (Luc. 12:1; vgl. Matt. 
16:6,12; Marc. 8:15).  



Satellietfoto van Jeruzalem 
 
(Googlemaps). Op de foto rechts 
is duidelijk het tempelterrein te 
onderscheiden. Rechts van het 
tempelterrein loopt het Kidrondal 
met aan de rechterkant de Olijf-
berg. Op het tempelterrein is dui-
delijk de gouden rotskoepel of 
Omar moskee te zien (gebouwd 
door Abdel-Malik in 691 AD). Op 
deze plaats heeft eens het heilige 
der heiligen gestaan. Aan de 
zuidzijde van het tempelterrein 
staat de Al-Aqsa moskee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het plaatje hierboven zien we 
de tempel zoals deze was in de 
tijd van de Heer Jezus.  De blau-
we stip geeft de plaats aan van 
de huidige rotskoepel. 
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“Rechtstreeks” Jaargang 4, Nr. 11 November 2007 

In hoofdstuk 43 beschrijft de profeet Ezechiël hoe 
de heerlijkheid van God terugkeert naar de nieuw 
gebouwde tempel (Ezech. 43:1, 2, 4-9). We 
hebben al eraan gedacht hoe de heerlijkheid van 
God zich geleidelijk terugtrok uit de tempel van 
Salomo, kort voor de verwoesting door de 
Babyloniërs. Er was toen grote ongerechtigheid in 
Israël en in het bijzonder bij de leiders, en 
bovendien het bedrijven van afgoderij, wat 
uiteindelijk tot het oordeel leidde. Maar nu kan 
God weer in Zijn tempel wonen.  

Ezechiël wordt naar de oostpoort geleid en hij ziet 
hoe de heerlijkheid van de God van Israël vanuit 
het oosten dichterbij komt; hij hoort een gedruis 
als dat van vele wateren en bovendien verlicht 
Gods heerlijkheid de aarde. De profeet wordt in 
de binnenste voorhof gebracht en hij ziet hoe de 
heerlijkheid het huis vervult. Dan hoort hij een 
stem die tot hem zegt dat dit de plaats van de 
troon van God is, waar Hij tot in eeuwigheid in het 
midden van Zijn volk wil wonen. Dit zal zo blijven 
tot aan het eind van het Vrederijk, wanneer de 

oude aarde voorbijgaat en voor een nieuwe aarde 
moet plaatsmaken. God herinnert aan de 
vroegere zonden van het huis van Israël en zijn 
koningen, en Hij bevestigt dat deze zonden er 
niet meer zullen zijn in het Vrederijk.  

Ten slotte krijgt Ezechiël de opdracht om van de 
toekomstige tempel verslag te doen, opdat de 
Israëlieten zich over hun ongerechtigheden zullen 
schamen en zich in een berouwvolle gezindheid 
met de details van de tempel zullen bezighouden. 
Bovendien wordt hem gezegd dat de 
onmiddellijke omgeving van de tempel, die op 
een berg is gebouwd, allerheiligst is. Bij dit vers 
(43:12) wil ik een persoonlijke toepassing maken: 
Kun je als gelovige over zulke bijbelverzen 
nadenken zonder je af te vragen of er zonden zijn 
waarover je je moet schamen, en zonder dat je 
jezelf afvraagt of je eigen leven in 
overeenstemming is met de heiligheid van God? 
Laten wij het Woord van God altijd zo lezen dat 
het zijn heiligende uitwerking op ons geweten kan 
hebben. 

1000 JAAR VREDE 
 
 

De terugkeer van de heerlijkheid van God 
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TASTEN 

Het is niet zo gemakkelijk uit te leggen wat het 
Nederlandse woord ‘tasten’ precies betekent. Een 
door mij geraadpleegd Nederlands woordenboek 
legt het uit als:  
1. door aanraking iets voelen, het bestaan 

constateren, de hoedanigheid ervan leren 
kennen;  

2. grijpen, vatten;  
3. de hand door de lucht langs een voorwerp 

enz. bewegen om iets te zoeken.  

Wie in een Grieks-Nederlands woordenboek het 
woord psèlafaöo opzoekt, ziet als betekenissen 
staan ‘(be)tasten, onderzoeken, tastend zoeken 
naar, strelen’. We treffen dit woord slechts vier 
keer in het Nieuwe Testament aan, en wel in 
vrijwel alle zojuist genoemde betekenissen. 

Letterlijk tasten 

Het is op zichzelf opmerkelijk dat twee van de 
drie keren dat er sprake is van letterlijk tasten, het 
lichaam van de Heer Jezus betreffen. Toen Hij na 
Zijn opstanding te midden van de discipelen 
verscheen, zag Hij dat zij erg bang waren en een 
geest meenden te zien. Om te voorkomen dat zij 
dit zouden blijven denken, zei de Heer tot hen: 
‘Waarom bent u ontsteld en waarom komen er 
overleggingen in uw hart op? Ziet mijn handen en 
mijn voeten, dat ik het Zelf ben; betast Mij en ziet, 
want een geest heeft geen vlees en beenderen, 
zoals u ziet dat Ik heb’  (Luk. 24:38-39). 
Vervolgens toonde Hij hun Zijn handen en Zijn 
voeten. De Heer heeft Thomas uitgenodigd Zijn 
handen te bekijken en aan te raken (Joh. 20:27). 
De opgestane Heer had een lichaam dat kon 
worden aangeraakt, zodat de zijnen zeker konden 
weten dat Hij het Zelf was, en niet iemand 
anders! 

Toen de apostel Johannes, op hoge leeftijd 
gekomen, terugdacht aan de tijd dat de Heer 
Jezus op aarde was, schreef hij de prachtige 
openingswoorden van zijn eerste brief: ‘Wat van 
het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien 
hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en 
onze handen betast hebben betreffende het 
woord van het leven’ (1 Joh. 1:1). Hieruit kunnen 
we afleiden dat ook andere apostelen, en in ieder 
geval Johannes, de Heer hebben aangeraakt, 
zowel voor als na Zijn opstanding 

Later contrasteert de schrijver van de brief aan de 
Hebreeën de tastbare (= letterlijke) berg Sinaï (en 
het daarbij behorende bestel van de wet) met de 
berg die van Gods genade spreekt, en waartoe 
de Hebreeën in het geloof feitelijk al genaderd 
waren, nog voordat op de letterlijke berg Sion de 
regering van de Vredevorst was begonnen. Met 
dit geestelijk Sion wordt de letterlijke berg Sinaï 
gecontrasteerd: ‘Want u bent niet genaderd tot 
[de] tastbare <berg> en [het] brandende vuur’… 
maar u bent genaderd tot de berg Sion (Hebr. 
12:18,22). 

Figuurlijk tasten 

Toen Paulus op de Areópagus in Athene stond, 
heeft hij zijn wetenschappelijk ingestelde Griekse 
tijdgenoten verteld met welk doel de Schepper, 
die voor hen tot op dat moment een onbekende 
God was, hen had gemaakt: ‘En Hij heeft uit één 
<bloed> [het] hele mensengeslacht gemaakt om 
op [het] hele aardoppervlak te wonen, terwijl Hij 
de bepaalde tijden en de grenzen van hun 
woonplaats heeft vastgesteld, opdat zij God 
zouden zoeken, of zij misschien naar Hem 
mochten tasten en Hem vinden, hoewel Hij niet 
ver is van ieder van ons’ (Hand. 17:26-27). Dat 
moet voor deze in eigen ogen zo wijze mensen 
een ontnuchterende uitspraak zijn geweest. 
Mogelijk hebben ze hierbij teruggedacht aan de 
eerste keer dat dit woord in de Griekse literatuur 
voorkomt. Dat is in Homerus’ Odyssee, boek 9 
regel 416, waar de door Odysseus zojuist 
blindgemaakte reus Polyfemus al tastend 
probeert zijn kwelgeest te pakken te krijgen – en 
hoewel deze vlakbij hem is, lukt dat niet! Paulus 
maakte zijn gehoor echter attent op de nabijheid 
van een God die er juist alles aan gelegen was 
gevonden te worden door een in duisternis 
rondtastende mensheid, waarmee Hij het beste 
voorhad. God was en is, met eerbied gesproken, 
onder handbereik! 

“Rechtstreeks” Jaargang 4, Nr. 11 November 2007 
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Gerard Kramer 

De twijfelende Thomas (1602-1603) door Caravaggio (1571-
1610). Olie op doek. Sanssouci, Potsdam Duitsland 



DAVIDS OVERWINNINGEN EN ZIJN 
RECHTSHANDHAVING 

 
2 Samuël 8 

Ger de Koning 
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'De Here gaf David de overwinning overal waar hij heentrok' (vs. 6). 

David overwint achtereenvolgens de Filistijnen, de 
Moabieten, de koning van Zoba, de Arameeërs, 
en de Edomieten. Door zijn verslaan van 
Hadadezer was er vreugde bij Toï, de koning van 
Hamat. Het verslaan van vijanden heeft zo een 
rijkere uitwerking dan alleen een persoonlijke 
vreugde. Evenals falen kwalijke gevolgen heeft 
voor anderen (zie hoofdstuk 6), zo heeft een 
overwinning in de kracht van God een goede 
uitwerking voor anderen. 

David overwint omdat de Here hem de 
overwinning geeft (vers 6 en 14). Het is goed te 
beseffen dat in mijzelf geen kracht is om te 
overwinnen over welke vijand dan ook. De zonde 
heeft veel verschijningsvormen. Al die 
verschijningsvormen zijn evenzoveel vijanden die 
invloed willen hebben in mijn leven. De Heer wil 
mij de kracht geven om die vijanden te 
overwinnen. De wapenrusting van God, die in 
Efeziërs 6 wordt beschreven, wordt mij 
aangereikt. Als ik die aanheb, zonder een 
onderdeel te vergeten, kan ik staande blijven. 

Ook intern zorgt David voor rust door het 
handhaven van het recht. Hij zorgt voor een goed 
leger omdat hij beseft dat, hoewel de vijanden 
overwonnen zijn, er een dreiging van hen blijft 
uitgaan. Maar het leger is er niet alleen om de 
vrede ten opzichte van de volken rondom te 
handhaven, het wordt ook gebruikt om de vrede 
onder de leden van het volk zelf te handhaven. 
Ook intern mag er geen opstand uitbreken. Als ik 
dit toepas op het leven van de gemeente, is de les 
dat ook bij onderlinge spanningen de ware David 
klaarstaat om rust en vrede te herstellen.  

 

Hij heeft een leger, nl. zijn 'gaven' aan de 
gemeente, die aanwijzingen geven waardoor de 
spanningen kunnen verdwijnen. In Handelingen 6 
zijn dergelijke spanningen te vinden. Een groep 
gelovigen voelt zich benadeeld. Deze gelovigen 
menen dat zij, vergeleken met anderen, te weinig 
krijgen. Als dit gemopper niet vlug verdwijnt, zal 
het een verwoestende uitwerking op de gemeente 
hebben.  

Het 'leger' van de Heer Jezus, de apostelen, komt 
met de oplossing, waardoor het gemopper 
ophoudt. Die oplossing ligt niet in het gebruik van 
geweld, maar in het tegemoet komen aan de 
klagers waar dat maar kan. Voor zo'n oplossing is 
een geestelijke instelling nodig, de gezindheid van 
de Heer Jezus. 

Ik heb ook de verantwoordelijkheid ervoor te 
zorgen dat ik in mijn eigen leven en in de 
gemeente van God zijn rechten handhaaf. Dat wil 
zeggen, dat men gehoorzaamt aan wat Hij zegt in 
zijn Woord. Dat kan niet gebeuren door kracht of 
geweld, maar door de Geest die werkt in 
voorgangers die de Heer heeft gegeven.  

Het gaat niet om officieel aangestelde personen, 
zoiets komt in de Bijbel niet voor. Het zijn door de 
Heer in de school van het leven opgeleide en 
gevormde dienstknechten. In Hebreeën 13:17 
worden wij vermaand hun onderdanig te zijn en 
hen te gehoorzamen. 

Lees nu nog een keer 2 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, help mij, de 
vijand die van buiten komt te weerstaan. Help mij 
ook in mijn eigen leven en in de gemeente Uw 
rechten te handhaven. Dank U dat U mensen hebt 
gegeven die over mijn ziel waken. Doe mij 
diegenen herkennen en erkennen die mij leiding 
geven in U. 
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HOE CHRISTUS SPREEKT  
OVER DE SCHRIFTEN 

Laten we beginnen met wat iedereen wel weet, of zou 
moeten weten, namelijk dat de Heer Jezus ‘het Woord’ 
wordt genoemd. Hij is het Woord van God in eigen 
Persoon. Het Woord is vlees geworden en heeft onder 
ons gewoond (Joh. 1:1,14). Maar wat minder bekend is, 
is dat de Heer Jezus tijdens Zijn leven op aarde vaak 
geciteerd heeft uit de Schriften, uit het geschreven 
Woord van God zoals het toen bestond (dat wat wij nu 
het Oude Testament noemen). Hij erkende en 
respecteerde het goddelijk gezag van de Schriften, die 
van Hem getuigden. Om maar enkele voorbeelden 
hiervan te noemen: 
(1) Mozes heeft over Mij geschreven (Joh. 5:46); 
(2) Abraham verheugde zich erop dat hij Mijn dag zou 

zien, en hij heeft die gezien en zich verblijd (Joh. 
8:56); 

(3) David zelf noemde de Christus zijn ‘Heer’, hoe is Hij 
dan zijn Zoon? (Matt. 22:45; Marc. 12:37; Luc. 20:44). 

Bij de verzoeking in de woestijn gebruikte de Heer drie 
uitspraken uit het boek Deuteronomium om de 
tegenstander te overwinnen, zoals eens David de reus 
Goliat tegemoet ging met slingerstenen in zijn tas. Eén 
steen was al voldoende in die geschiedenis in 1 Samuël 
17, en even later doodde David de reus met diens eigen 
zwaard. Zo heeft Christus de duivel eerst verslagen, 
zodat hij van Hem week voor een tijd, en later heeft Hij 
de definitieve overwinning op hem behaald op het kruis, 
‘opdat Hij door de dood hem te niet zou doen die de 
macht over de dood had, dat is de duivel’ (Hebr. 2:14).  

Bij het begin van Zijn openbare dienst haalde de Heer in 
de synagoge te Nazaret enkele verzen aan uit de profeet 
Jesaja. Het is heel leerzaam om deze passages te 
bestuderen in het verband waarin ze voorkomen (Jes. 
61:1-2; Luc. 4:18-19,21). In de bergrede zei de Heer dat 
Hij niet was gekomen om de wet of de profeten op te 
heffen, maar om de Schriften te vervullen (Matt. 5:17-
18). Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal niet 
één jota of één tittel van de wet voorbijgaan totdat alles 
is gebeurd. Christus citeerde met grote regelmaat uit het 
geschreven Woord van God. Hij verwees in totaal naar 
ongeveer twintig personen uit het Oude Testament en 
citeerde uit negentien verschillende boeken. Ga het zelf 
maar na. Hoe vaak zei de Heer niet: ‘Er staat 
geschreven’, ‘de Schriften getuigen van Mij’, ‘de 
Schriften moeten vervuld worden’, ‘Hebt u niet gelezen’, 
etc. Tegen de sadduceeën, die de opstanding 
loochenden, zei Hij: ‘U dwaalt, daar u de Schriften niet 
kent, noch de kracht van God’ (Matt. 22:29). Hij citeerde 
daarbij uit Exodus 3:6, waar God zegt dat Hij de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob is. 
God is niet een God van doden, maar van levenden! 
Terecht stonden de menigten versteld over Zijn leer. Wat 
is dit ernstig voor ongelovigen, want vandaag zijn er 
helaas nog steeds velen die geloven dat met de dood 
alles afgelopen is. 

Toen het kruis dichterbij kwam, zei de Heiland: ‘Zie, wij 
gaan op naar Jeruzalem en alles wat door de profeten is 
geschreven, zal aan de Zoon des mensen worden 

volbracht’ (Luc. 18:31). Vlak voordat Hij naar Getsemane 
ging, zei Hij: ‘Want Ik zeg u, dat dit wat geschreven staat 
aan Mij in vervulling moet gaan: ‘En met de wettelozen is 
Hij gerekend’. Immers, dat wat Mij betreft heeft een 
vervulling’ (Luc. 22:37; vgl. Jes. 53:12). In de nacht 
waarin Hij werd verraden, wees Hij driemaal op de 
vervulling van profetieën aangaande Hemzelf (Matt. 
26:31,54; Marc. 14:49). Drie van de zeven kruiswoorden 
zijn directe Schriftaanhalingen (Matt. 27:46; Luc. 23:46; 
Joh. 19:28). Terwijl Hij stierf, nam Hij nog de woorden 
van de Schrift op Zijn lippen! 

Hetzelfde beeld zien wij na de opstanding. Het 
vleesgeworden Woord (en dat is de Heer ook nu nog — 
zie Luc. 24:39) respecteerde het geschreven Woord van 
God. Tegen de Emmaüsgangers zei de Heer: ‘O 
onverstandigen en tragen van hart in het geloven van 
alles wat de profeten hebben gesproken! Moest de 
Christus dit niet lijden, en zo in Zijn heerlijkheid 
binnengaan? En te beginnen met Mozes en alle profeten 
legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem 
stond’ (Luc. 24:25-27). Kruis en opstanding hebben dus 
geen verandering gebracht in Christus’ houding 
tegenover de Schriften. Dat is heel leerzaam. Er is wat 
dit betreft nog een kleine toevoeging, want toen de Heer 
later op de opstandingsdag verscheen aan de 
vergaderde discipelen noemde Hij ook de psalmen (Luc. 
24:44). Terwijl Hij tegenover de Emmaüsgangers sprak 
over Mozes en alle profeten, voegde Hij er in de 
bovenzaal dus de psalmen aan toe. Alles wat over Hem 
geschreven stond in de wet van Mozes, in de profeten en 
in de psalmen moest langs deze weg van lijden en 
opstanding in vervulling gaan. Heeft Hij toen misschien 
gewezen op psalm 110, die spreekt over Zijn hemelvaart 
en Zijn plaats aan Gods rechterhand in de hoogte?  

Er zijn zelfs uitspraken van de verheerlijkte Heer in de 
hemel, waarbij Hij verwijst naar de Schriften! Dat is 
wonderlijk. Tegen Zijn dienstknecht Johannes op Patmos 
zei Hij: ‘Vrees niet, ik ben de Eerste en de Laatste, en de 
Levende (...)’ (Openb. 1:18). En in de boodschap voor 
Filadelfia zegt Hij dat Hij ‘de sleutel van David heeft’. 
Opent Hij, dan zal niemand sluiten; sluit Hij, dan zal 
niemand openen (Openb. 3:7). Dit zijn rechtstreekse 
aanhalingen uit de profeet Jesaja (Jes. 44:6; 22:22). 
Ongetwijfeld is de Heer Jezus Christus Zelf de sleutel tot 
de hele Schrift.  

Maar misschien brengt iemand naar voren dat wij de 
Schrift niet in ons hoofd, maar in ons hart moeten 
hebben. Dat is ook zo, want psalm 119, die spreekt over 
de heerlijkheid van Gods Woord, zegt: ‘Ik berg Uw 
Woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondig’ (Ps. 
119:11). Maar hoe kunnen wij het Woord van God dan 
laten ‘bezinken’ in ons hart? Dat kan alleen door het 
geloof! Het geloof is uit het horen, en het horen door het 
Woord van Christus (Rom. 10:17). Dat is de normale 
weg om het Woord van God de plaats te geven die het 
toekomt in ons hart en leven. In die eerbiedige 
geloofshouding moeten wij dus de Schrift onderzoeken 
om te groeien in de genade en kennis van onze Heer en 
Heiland. 
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D.W. Paterson 

‘U onderzoekt de Schriften (...) die zijn het die van Mij getuigen’  (Joh. 5:39). 
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Johannes en Jezus 

Johannes de Doper was de voorloper van de Messias: 
hij vestigde de aandacht van zijn hoorders niet op 
zichzelf, maar op Degene die na hem zou komen en die 
de voorrang boven hem had (Joh. 1:15,27,30). 
Johannes was slechts de heraut van de Messias, de 
stem van een roepende in de woestijn, die de komst 
van zijn Heer aankondigde (vgl. Jes. 40:3; Mal. 3:1; 4:5-
6). Johannes wees op Degene die éérder en méérder 
was dan hijzelf. Christus was boven allen en Hij moest 
méér, maar de wegbereider zelf mínder worden (Joh. 
3:30-31).  

Johannes had kunnen wijzen op zijn familiebanden met 
de Messias (hun moeders waren immers verwanten, 
Luc. 1:36), maar dat deed hij niet. Johannes cijferde 
zichzelf weg, hij wilde Christus eren. Reeds in de 
moederschoot sprong hij van vreugde op, toen zijn 
moeder de groet van Maria hoorde. Later verblijdde hij 
zich over de stem van Christus, die hij als ‘de stem van 
de Bruidegom’ beschouwde (Joh. 3:29). Elisabet 
noemde Maria ‘de moeder van mijn Heer’ (Luc. 1:43). 
Christus is de Heer, de Kurios, en voor Hem moet elke 
knie zich buigen. Hij is de Zoon van God, Degene die in 
het vlees gekomen is (d.i. het bewijs van Zijn Godheid, 
Zijn eeuwig voorbestaan of pre-existentie). Deze 
belijdenis is van cruciaal belang tegenover dwaalleraars 
(vgl. 1 Joh. 4:1-3). 

Daarom doopte Johannes ook niet zozeer tot zijn eigen 
naam. De doop van Johannes was een doop van 
bekering; hij diende ertoe een overblijfsel van het volk 
Israel in berouw en boete klaar te maken voor de komst 
van de Messias. Kortom, zoals de engel Gabriël tegen 
Zacharias zei: ‘(...) om de Heer een toegerust volk te 
bereiden’ (Luc. 1:17). Bovendien had God, die 
Johannes had gezonden om te dopen met water, van 
tevoren tot hem gezegd: ‘Op Wie u de Geest zult zien 
neerdalen en op Hem blijven, Die is het (...)’ (Joh. 1:33). 
Daarom zei Johannes ook tegen zijn hoorders: deze 
Dopeling is meerder dan ik, die slechts ben gezonden 
om te dopen met water. In dit verband gebruikte 
Johannes meerdere belangrijke titels die de heerlijkheid 
van de Heer omschrijven. Wie was Degene die na hem 
kwam? De Messias was: 
1. Degene die Zelf doopte (niet met water, maar) 

met de Heilige Geest (vs. 33); 
2. Hij was de Zoon van God (vs. 34); 
3. Hij was het Lam van God (vs. 29,36). 

Dit laatste onderwerp heeft nu onze aandacht. Zodra de 
Heer was gedoopt en uit het water opsteeg, ging de 
hemel voor Hem open en daalde de Heilige Geest in 
lichamelijke gedaante – als een duif – op Hem neer 

(Matt. 3:16-17; Luc. 3:21-22). Toen wist Johannes 
zeker dat Hij de komende Christus was. Er was geen 
twijfel mogelijk dat Hij Degene was, die de Zijnen zou 
dopen met (of: in) de Heilige Geest. Dít was Degene die 
na hem zou komen, en die bovendien eerder was dan 
hijzelf – want Christus is God, te prijzen tot in 
eeuwigheid (Rom. 9:5)! 

Bovendien klonk er bij Jezus’ doop een stem uit de 
hemel, die zei: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik 
welbehagen heb gevonden’ (Matt. 3:17). God Zelf 
hechtte op die manier het zegel van Zijn goedkeuring 
aan Zijn Zoon. Hij vond Zijn welbehagen in Hem. Op 
dat moment kon Johannes niet langer zwijgen en riep 
hij uit: ‘Zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld 
wegneemt’ (Joh. 1:29). Wat houdt deze uitspraak in? 

Zien op Jezus 

Zoals gezegd heeft Johannes de aandacht van de 
mensen en van zijn eigen discipelen niet op zichzelf 
maar op Christus willen vestigen. Vandaar de oproep: 
Zie op Hem, het Lam Gods! Die oproep is nog steeds 
van kracht. Wij moeten zien op Jezus, en op Jezus 
alleen. Wij moeten Hem aanschouwen en beschouwen, 
terwijl wij van alle andere dingen afzien en het oog 
uitsluitend op Hem gericht houden (vgl. Hebr. 3:1; 12:2-
3). In Hem alleen is immers het heil te vinden: bij Hem 
is er verlossing en vergeving van zonden, bij Hem is er 
vrijspraak en rechtvaardiging, bevrijding van de macht 
van de zonde en eeuwig leven te vinden. Laten wij 
daarom zien op Hem.  

Wij moeten (1) als verloren zondaars op Hem zien om 
gered te worden, om het leven en het heil in Hem te 
vinden. Maar wij moeten ook (2)  als verlosten op Hem 
blijven zien. Wij mogen Hem niet uit het oog verliezen. 
Hij moet ons hart en ons leven vullen, en als 
volgelingen van Hem moeten wij Hem steeds in het oog 
houden.  

Maar er is nog iets: zowel Zijn Persoon als Zijn werk 
zijn van het grootste belang. De gedachte van het zien 
op (1) Zijn heerlijke Persóón vinden wij speciaal in vers 
36, terwijl het in vers 29 meer gaat om (2) de verlossing 
die er is in Zijn bloed, het wérk dat Hij heeft volbracht. 
Want Hij is het Lam van God, dat de zonde van de 
wereld wegneemt. 

Wannéér droeg Christus de zonden? 

Vaak wordt Johannes 1:29 zó uitgelegd, dat Christus bij 
Zijn doop al de Zondendrager werd, onze zonden toen 
reeds op Zich nam en ze wegdroeg naar of tot op het 
kruis. Maar dit is een ernstig misverstand, dat zowel 
afbreuk doet aan Christus’ reine mensheid als aan de 
kracht van de verzoening die Hij tot stand bracht op het 

‘Zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt’ (Joh. 1:29,35). 

Hugo Bouter 
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kruis. Tijdens Christus’ leven op aarde kende Hij een 
voortdurende, ónonderbroken gemeenschap met de 
Vader, die telkens vol welbehagen op Hem neerzag. 
Zou dat mogelijk zijn geweest wanneer Christus vanaf 
Zijn doop reeds beladen was met onze zonden? God 
kan toch geen gemeenschap hebben met het kwaad?  

Daarom moeten wij deze gedachte met kracht van de 
hand wijzen. Christus kon zeggen: ‘Hij die Mij heeft 
gezonden, is met Mij; Hij heeft Mij niet alleen gelaten, 
omdat Ik altijd doe wat Hem welbehaaglijk is’ (Joh. 
8:29). Zijn reine en smetteloze leven kende geen spoor 
van zonde, maar op Golgota heeft Hij inderdaad onze 
zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout (1 Petr. 
2:24). Toen werd Hij onder de overtreders geteld en 
heeft Hij veler zonden gedragen (Jes. 53:12). Dit 
‘dragen’ heeft de zin van ‘uitboeten’. Het is een term die 
ontleend is aan het opofferen van offers op het altaar. 
Toen Christus op Golgota de Zondendrager werd en Hij 
in de drie uren van duisternis tot zonde werd gemaakt, 
moest God Zijn aangezicht voor Hem verbergen en 
onderging Hij het oordeel van de godverlatenheid – 
maar niet eerder! Daarom zijn de bewoordingen van 
Zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus, dat 
Christus ’den gansen tijd Zijns levens op de aarde, 
maar inzonderheid aan het einde Zijns levens, den 
toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken 
geslachts gedragen heeft’ niet correct. Het lijden voor 
onze zonden in het oordeel van God was duidelijk 
beperkt tot het kruis. 

Voor wie droeg Christus de zonden? 

Christus is het Lam dat de zonde (enkelvoud!) van de 
wereld wegneemt. In 1 Johannes 2:2 wordt Hij dan ook 
het Zoenoffer of de Verzoening voor de gehele wereld 
genoemd. Dit thema van de veelomvattendheid van het 
verzoeningswerk heeft eveneens aanleiding gegeven 
tot veel misverstanden. Enerzijds is het werk van 
Christus toereikend voor álle zonden van álle mensen, 
maar anderzijds krijgen alleen diegenen die geloven 
daadwerkelijk deel aan de verzoening met God. Zij die 
Christus verwerpen, moeten echter zelf boeten voor 
hun zonden. Hoewel het aanbod van Gods genade 
reëel en universeel is, leert de Schrift geen 
‘alverzoening’ (d.i. de leer dat uiteindelijk de hele 
schepping met God verzoend zal worden, inclusief de 
engelen die gevallen zijn) en ook geen ‘algemene 
verzoening’ (d.i. de leer dat de verzoening voor allen 
een voldongen feit is en de plaatsvervanging zich niet 
beperkt tot de uitverkorenen). 

Wij kunnen bij deze verzen in het evangelie en in de 
eerste brief van Johannes echter wel denken aan de 
toekomstige herschepping van alle dingen: het 
wegdoen van de zonde uit de kosmos, en het tot stand 
brengen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
waarin gerechtigheid woont. Christus’ werk als het Lam 
van God is daarvan de grondslag (vgl. Kol. 1:20). Zij 
‘die onder de aarde zijn’ (Fil. 2:10), de verlorenen en de 
gevallen engelen, hebben echter geen deel daaraan. 
Hun deel is in de poel van vuur. 

Tweemaal riep Johannes de Doper zijn discipelen ertoe 
op te zien op het Godslam. Alleen in Johannes 1:29 
lezen wij de toevoeging: ‘(...) dat de zonde der wereld 
wegneemt’. Het gaat hier dus om de uitgestrektheid van 
het werk van Christus (tot en met de herschepping van 
alle dingen), terwijl het in Johannes 1:36 gaat om de 
heerlijkheid van Zijn Persoon. Wanneer wij deel hebben 
gekregen aan het resultaat van Christus’ 
verzoeningswerk en in het geloof ons oog hebben 
gericht op Hem en op Zijn volbrachte werk, dan zullen 
onze ogen ook opengaan voor Zijn persóónlijke glorie. 
Zijn heerlijkheid trok twee van Johannes’ discipelen zó 

aan, dat zij als vanzelfsprekend de Heer navolgden en 
voortaan bij Hem wilden verblijven (Joh. 1:37vv.). Dat is 
de normale geestelijke groei die een gelovige 
doormaakt, nadat hij zich tot Christus voelt 
aangetrokken. Als wij bij Hem blijven en in 
gemeenschap met Hem leven, zullen wij steeds meer 
onder de indruk komen van Wie Hij is, van al de 
verschillende aspecten van Zijn heerlijkheid. 

Christus is het Lam van Gód 

Christus is het Lam van God en de Verzoener van onze 
zonden. Hij is niet slechts een Lam, maar Hij is het 
Lam. Hij heeft een uniek werk volbracht op het kruis 
van Golgota, een werk dat nooit meer herhaald hoeft te 
worden. Degenen die door Hem tot God naderen, zijn 
eens voor altijd verzoend, voor eeuwig gereinigd en 
geheiligd. Dat is het onderwijs van de brief aan de 
Hebreeën. 

Christus is het ware Offerlam, en Hij is gekomen in de 
volheid van de tijd (Gal. 4:4), op de tijd die door God 
tevoren was bepaald en die om zo te zeggen het 
centrum en het hoogtepunt van de wereldgeschiedenis 
was. Alle honderdduizenden lammeren die onder het 
oude verbond waren geofferd, waarvan het bloed 
slechts tijdelijk de zonden kon bedekken, wezen heen 
naar dit Lam: het Lam van Gód. Johannes keek vol 
bewondering naar Hem op, en hierdoor maakte hij om 
zo te zeggen een begin met de aanbidding van het 
Lam, met de eredienst rondom het Lam – die nu in de 
Gemeente al bijna tweeduizend jaar lang wordt 
voortgezet en die bovendien tot in alle eeuwigheid zal 
worden voortgezet in de hemel (zie Openb. 5:6vv.). 

Het feit dat Christus het Lam is geworden zegt ons ook 
iets over Zijn Persoon en over Zijn gezindheid. 
Johannes de Doper zag een volwassen Man voor zich 
staan, Iemand van ongeveer dertig jaar oud. Toch 
sprak hij niet over Hem als een sterke Held, de Leeuw 
uit de stam van Juda, de Koning van Israël – hoewel Hij 
dat ongetwijfeld óók is (Openb. 5:5). Johannes zag 
Hem in de eerste plaats als het Lam van God, als de 
lijdende Messias, die Zich stil en zwijgend naar de 
’slachtbank’ zou laten leiden (Jes. 53:7). 

Bovendien moeten wij bedenken dat Christus het Lam 
van Gód is. Hij is niet het Lam van Abraham, of van een 
van de andere aartsvaders – hoewel Hij ongetwijfeld 
voor hun zonden heeft geboet. Hij is niet het Lam van 
Israël, of het Lam van de Gemeente – hoewel zowel het 
áárdse als het hémelse volk van God hun heil 
uitsluitend aan Hem te danken hebben. Nee, Christus is 
in de eerste plaats het Lam van Gód.  

Hoe moeten wij dit verstaan? In tweeërlei opzicht is 
Christus het Lam van Gód: 
1. Hij is door God van eeuwigheid uitverkoren om het 

Lam te worden; 
2. Hij is voor God het Lam ten brandoffer geworden. 

‘Agnus Dei’ door Francisco de Zurburán (1598-1664),  
Canvas 38 x 62 cm 
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Colofon 
Christus is het Lam dat is ‘voorgekend voor de 
grondlegging van de wereld’ (1 Petr. 1:20). Toen de 
wereld nog niet bestond en de mensen nog niet waren 
geschapen, heeft God Zijn Zoon al apart gesteld als het 
Lam. En toen Christus op aarde kwam in de volheid van 
de tijd, heeft God Hem een lichaam toebereid, opdat Hij in 
dit lichaam zou kunnen lijden en sterven. Het Lam is dus 
door God toebereid. Maar het Lam is tevens allereerst 
voor God toebereid, want Christus is gestorven met het 
uitgesproken doel om Zijn God en Vader te verheerlijken 
en Hem groot te maken daar waar de eerste mens Hem 
had onteerd. 

Christus is het Lam ten brandoffer 

Daarom was Christus speciaal het Lam ten brandoffer – 
en wij weten dat de brandoffers op het altaar geheel en al 
verteerd werden tot een liefelijke reuk voor God (Lev. 1). 
Het ’brandofferaspect’ van het werk van Christus zien wij 
met name in het evangelie naar Johannes, waar het 
sterven van Christus steeds in verband met de 
verheerlijking van de Vader wordt gebracht (Joh. 10:17-
18; 17:4; 18:11). 

Dat Christus het Lam van God was, het Lam ten 
brandoffer, was in feite reeds aangeduid in Genesis 22. 
Heel treffend zei Abraham daar tegen zijn zoon Isaak, die 
als een lam op het altaar werd gelegd: ‘God zal Zichzelf 
voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon’ (Gen. 
22:8). In die geschiedenis voorzag God toen in een 
plaatsvervangend offer, een ram die met zijn horens was 
verward in het struikgewas; daarom noemde Abraham die 
plaats: ‘De HERE zal erin voorzien’ (Gen. 22:14). Voor 
Christus, de Zoon van de Vader, was er echter géén 
plaatsvervanging mogelijk. God had Hem bestemd om het 
ware Offerlam te worden; er was geen andere oplossing 
voor het zondevraagstuk. God Zélf voorzag in dit Offer, en 
Christus heeft voldaan aan al Zijn heilige en rechtvaardige 
eisen. God is geëerd, daar waar de zonde van de mens 
Hem had onteerd en een smet had geworpen op Zijn 
liefde en waarheid (door die in twijfel te trekken).  

God Zelf rust in het volbrachte werk van Christus op het 
kruis van Golgota, waarvan de waarde tot in eeuwigheid 
tot Hem opstijgt als een liefelijke reuk (lett. een ‘reuk van 
rust’). En Christus is tegelijkertijd ook het rustpunt voor 
óns hart en geweten. Wij mogen weten dat al onze 
zonden door Zijn zoenbloed zijn weggedaan en dat Hij ons 
tot de Vader heeft gebracht. De weg van Christus hier op 
aarde was een weg van diepe vernedering. Hij ging van 
de kribbe naar het kruis; en Hij ging die weg van smaad 
en lijden gewillig en geduldig. Wat een 
bewonderenswaardige Heiland hebben wij, die kwam om 
Gods wil te doen en Zichzelf op te offeren als het ware 
spijs- en brandoffer, zond- en schuldoffer. Laten wij Hem 
steeds prijzen: 

O Lam, voor onze zonden 
op Golgota geslacht, 

U wordt uit vele monden 
de lof en eer gebracht! 

Door liefde, Heer, gedreven 
hebt U aan ’t kruis geboet. 
U gaf voor ons uw leven 

en kocht ons met uw bloed. 

(Vervolg van pagina 9) 
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Nu wij bijna aan het einde van het jaar zijn 
gekomen, is het goed stil te staan bij dat wat blijft 
en onveranderlijk is. De dingen die in het 
afgelopen jaar zijn gebeurd kunnen wij niet 
veranderen. Een nieuw jaar staat voor de deur, 
en wat zal het ons brengen? Het is soms moeilijk 
veranderingen te accepteren, in ons werk, de 
gezinssituatie etc. De apostel Paulus schreef dat 
het uiterlijk, de gedaante van deze wereld 
voorbijgaat (1 Kor. 7:31). In de brief aan de 
Hebreeën lezen wij zelfs dat alle zichtbare, alle 
gemaakte dingen wankelbaar zijn (Hebr. 12:27a).  

Onze jaren gaan snel voorbij en ‘wij vliegen 
heen’, schreef Mozes al (Ps. 90:10). Is er wel iets 
dat blijvend, dat onwankelbaar is? Zeker, de 
dingen van God zijn blijvend en wie de wil van 
God doet, blijft zelf ook tot in eeuwigheid. De 
apostel Johannes schreef: ‘(...) de wereld gaat 
voorbij en haar begeerte, maar wie de wil van 
God doet, blijft tot in eeuwigheid (1 Joh. 2:17). 
Wie deel heeft aan Christus, leeft tot in 
eeuwigheid (Joh. 6:50-58). Als wij op zoek zijn 
naar houvast, naar zekerheid, dan moeten wij 
ons vastklemmen aan Hem. Hij is de Rots der 
eeuwen, het fundament van alles wat blijvend is. 
Ieder die op Hem zijn levenshuis bouwt, weet dat 
het goed gebouwd is en niet zal wankelen in 
storm en regen (Luc. 6:46-49). Christus is ook de 
hoeksteen, het fundament van de hele Gemeente 
(1 Kor. 3:10-12; Ef. 2:20; 1 Petr. 2:4-7).  

De apostelen en profeten van de nieuwe bedeling 
vormen door hun woord en getuigenis aangaande 
Christus eveneens het vaste fundament van de 
Gemeente, maar Christus Zelf is de uiterste 
hoeksteen (Matt. 16:18; Ef. 2:20 SV; Openb. 
21:14). Gods Woord houdt ons de fundamentele 
waarheden voor, waarop wij ons geloof moeten 
bouwen (vgl. Hebr. 6:1-2). Maar alles wat hier op 
aarde is toevertrouwd aan de verant-
woordelijkheid van de mens, krijgt te maken met 
verval, verandering en veroudering. Zo is het 
helaas ook met de Gemeente als het (grote) huis 
van God. Allerlei verkeerde leringen hebben hun 
intrede gedaan. Er zijn predikers die van de 

waarheid zijn afgeweken en het geloof van 
sommigen omverwerpen (2 Tim. 2:14-18).  

Toch verzekert de apostel ons dat het vaste 
fundament van God staat. Ondanks alles wat er 
misgaat in de laatste dagen, staat ongeschokt dit 
hechte fundament en het heeft ook een zegel, d.i. 
een stempel met de naam en het devies van de 
Maker. Het is het vaste fundament van God, dat 
standhoudt in de stormen van de eindtijd. Het 
werk van God kan niet teloorgaan. Hij kent en 
verkiest degenen die Hem toebehoren, maar het 
is ónze verantwoordelijkheid ver te blijven van 
ongerechtigheid (2 Tim. 2:19; vgl. Num. 16:5,26). 
Het is nodig duidelijke keuzes te maken tussen 
goed en kwaad. 

Te midden van alles wat wankelt en verdwijnt, 
verwachten wij dus de toekomst van God: de 
dingen die blijven, die niet wankelbaar zijn, een 
ónwankelbaar Koninkrijk (Hebr. 12:27b-28). Wij 
verwachten ook de stad met fundamenten (lett. 
‘die de fundamenten heeft’), waarvan God de 
ontwerper en bouwmeester is (Hebr. 11:10). Het 
Nieuwe Jeruzalem, de stad van de levende God, 
lijkt wel een en al fundament te zijn. De 
diamanten muur van de stad heeft namelijk twaalf 
fundamenten en daarop staan de twaalf namen 
van de twaalf apostelen van het Lam. De 
fundamenten zijn versierd met juwelen, die het 
licht van Gods heerlijkheid weerkaatsen. De hele 
stad straalt, blinkt en schittert. Het is het licht van 
God en van het Lam, dat de stad tot in 
eeuwigheid verlicht en de fundamenten van 
edelsteen doet glanzen (Openb. 21:14,18vv.). 
Wat een heerlijke en zekere toekomst hebben wij 
als gelovigen! Bent u ook daarheen onderweg? 
Namens de redactie alvast een goede 
jaarwisseling gewenst, Hugo Bouter 

VAN DE REDACTIE 
Het vaste fundament van God 

‘Evenwel, het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel: De Heer kent hen die de Zijnen zijn; 
en: Laat ieder die de naam van de Heer noemt, zich onttrekken aan ongerechtigheid’ (2 Tim. 2:19).  

‘De fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd’ (Openb. 21:19). 
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2. Het gevaar van proselitisme 
“Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, 
huichelaars, want u trekt de zee en het droge rond 
om één proseliet te maken; en wanneer hij het 
geworden is, maakt u van hem een zoon van de 
hel, tweemaal erger dan u” (Matt. 13:15). 

Het tweede wee heeft betrekking op het maken 
van proselieten, volgelingen van de 
schriftgeleerden en farizeeën (Matt. 23:15). 
Natuurlijk was het Jodendom met de waarheid 
aangaande de ene, ware God te verkiezen boven 
het heidendom met zijn veelgodendom. De 
Joodse bekeerlingen kwamen in dat opzicht in het 
licht van God. Het probleem was echter dat ze 
zich moesten onderwerpen aan een minutieus 
systeem van regels en geboden van mensen.  

Zo’n wettische godsdienst heeft een bepaalde 
aantrekkingskracht, doordat ze een houvast biedt 
en het leven duidelijke kaders geeft. Maar het is 
een godsdienst van en voor het vléés: het streelt 
de eerzucht, zowel van de prediker als van de 
bekeerling. De farizeeër roemt in het vlees van 
zijn volgeling (vgl. Gal. 6:13; Fil. 3:3-4), en de 
proseliet probeert op zijn beurt nieuwe 
bekeerlingen te winnen en aan zich te binden.  

Wij zien dat gevaar ook in onze dagen. Het 
is aantrekkelijk voor leraars te denken de 
vertegenwoordiger of leider van een invloed-
rijke en actuele beweging te zijn! Maar de vraag is 
of een beweging uit God is, of uit ménsen. Het 
kan in feite gaan om misleiding door een kleine 
elite. Veel leiders beroemen zich op de grootte 
van hun aanhang en hun volgelingen gaan 
volgens hetzelfde patroon te werk. Alles wordt 
beoordeeld volgens de normen van uiterlijk 
succes, macht en invloed. Het kruis wordt 
vergeten of weggeredeneerd. De normen van de 
Schrift worden losgelaten.  

Maar wat is het vreselijke einde van zulke 
misleiders en misleiden? De Heer zegt: ‘(...) u 
maakt van hem een zoon van de hel, tweemaal 
erger dan u’ (Matt. 23:15; vgl. 2 Tim. 3:13). 

De problematiek van de partijvorming deed zich 
ook voor onder de christenen, toen leden van de 
sekte der farizeeën, die tot het geloof in Christus 
waren gekomen, aan de gelovigen uit de volken 
de wet van Mozes wilden opleggen (vgl. Hand. 
15:1-35; Fil. 3:1-11; Kol. 2:20-23). Paulus 
getuigde van de (wettisch denkende) Joden dat zij 
‘ijver voor God’ hadden, maar ‘niet met verstand’. 
Want Christus is het einde van de wet tot 
gerechtigheid voor ieder die gelooft (zie Rom. 
10:1-4).  

De praktische les voor ons 

Laten wij ook op onze hoede zijn en geen 
volgelingen van mensen worden, of proberen 
mensen te behagen (Gal. 1:10). Laten wij 
wandelen voor Gods aangezicht. Partijzucht en 
sektarisme – ook het vormen van een vrome partij 
die zich beroept op allerlei voorrechten – wordt 
door God gerekend tot de werken van het zondige 
vlees (Gal. 5:19-21). 
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‘Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars’ (Matt. 23:13-33). 

Hugo Bouter 
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Vraag 

In sommige gemeenten is door het boek ‘Vrouwen in de 
gemeente van Christus’, geschreven door George en 
Dora Winston, veel verwarring en verdeeldheid 
ontstaan over de positie van de vrouw. Kunt u mij 
vertellen hoe we als gemeente met dit onderwerp om 
behoren te gaan? 

Antwoord 

Over dit onderwerp heb ik al verschillende keren 
geschreven (1). Daarom wil ik me beperken tot een 
aantal fundamentele uitspraken van Gods Woord 
hierover. Het is juist binnen het christendom dat de 
vrouw haar gelijkwaardige positie ten opzichte van de 
man ontvangt. Vergelijkt u de positie van de vrouw 
binnen de Islam, het Boeddhisme, het Hindoeïsme 
maar eens met die binnen het christendom. Ook in de 
atheïstische, goddeloze wereld wordt de gelijkwaardige 
positie van de vrouw ontkend en vervalt ze tot een 
lustobject voor mannen en krijgt ze van de 
maatschappij geen enkele ruimte om aan haar diepste 
verlangens (moederschap, vrouw zijn) tegemoet te 
komen.  

Paulus was met zijn uitspraak in Galaten 3:27-28 heel 
revolutionair: "Want gij allen, die in Christus gedoopt 
zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake 
van Jood en Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en 
vrouwelijk; gij allen zijt immers één in Christus". In 
Christus worden de nationale, seksuele en 
maatschappelijke verschillen overbrugd en zijn we één 
in het lichaam van Christus, de gemeente.  

Het aanvaarden van deze gelijkwaardigheid wil niet 
zeggen dat er geen verscheidenheid is. Zo leert de 
Bijbel ons heel duidelijk dat de man, zowel binnen het 
huwelijk als in de gemeente, door God geroepen is om 
gezag te dragen. We lezen in Efeziërs 5:22-24 dat de 
man het hoofd van de vrouw is, evenals Christus het 
Hoofd van de gemeente is. Zowel de vrouw als de 
gemeente zijn geroepen om onderdanig te zijn aan haar 
hoofd, resp. het Hoofd. Verwerping van de 
scheppingsorde is een regelrecht verzet tegen de Heer 
van de Gemeente. Als een vrouw haar man niet als 
hoofd accepteert, hoe zal zij dan Christus als het Hoofd 
van de gemeente accepteren? Beide zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden.  

Goed is het te weten dat het hoofd er niet in de eerste 
plaats is om te heersen, maar juist om "het lichaam in 
stand te houden" (vs. 23). Gezag uitoefenen heeft niets 
te maken met heerschappij voeren, maar veel meer met 
dienen en verantwoordelijkheid dragen om het huwelijk 
en de gemeente in stand te houden. Nu lezen we in l 
Timotheüs 2:12 dat de apostel Paulus niet toestaat, dat 
een vrouw onderricht geeft - of gezag over de man 
uitoefent. Deze woorden van Paulus zijn geheel in 
overeenstemming met de scheppingsorde die God 
ingesteld heeft. Daarom druist iedere gezaghebbende 
taak die door een zuster in de gemeente wordt 

uitgeoefend in tegen de gehoorzaamheid aan het 
onfeilbare Woord van God. Predikanten en 
ambtsdragers, zowel oudsten als diakenen (de 
gezagsdragers in de gemeente), kunnen bijbels gezien 
nooit vrouwen zijn.  

Het is geweldig dat zoveel werk in de gemeente door 
vrouwen gedaan wordt. We denken hierbij aan het 
kinderwerk, het diaconale werk, en allerlei praktische 
werkzaamheden in de gemeente. De scheppingsorde 
met de man als gezagsdrager zien we al in het begin 
van de Bijbel. Na de zondeval riep de Here God niet 
Eva, maar Adam ter verantwoording, omdat hij de 
verantwoordelijkheid droeg! We lezen bij de 
priesterdienst dat niet de vrouwen, maar de mannen tot 
priesters geroepen werden om in het heiligdom 
verzoening voor het volk te doen. Geen enkele vrouw 
mocht in het heiligdom verschijnen! De omliggende 
volkeren met andere godsdiensten kenden wel 
vrouwelijke priesters.  

We zien de gezagsverhoudingen bij de aartsvaders, 
binnen Gods volk Israël, bij de roeping van de 
apostelen en later binnen de gemeente. God wijkt niet 
af van de scheppingsorde, die vanaf de schepping 
bestaat. De maatschappij en goed bedoelde boeken 
dwingen ons misschien onze kijk hierop te herzien en 
de taken anders in te vullen, maar vergeet dan niet dat 
we tegen de ingestelde scheppingsorde van God 
ingaan! Het is heel jammer dat tegenwoordig veel 
gevestigde kerken, maar ook evangelische gemeenten 
overstag gaan en voor de ‘vrouw in het ambt’ kiezen en 
daarmee het gezaghebbende Woord van God loslaten.  

Ik zie deze ontwikkeling als een teken van de eindtijd 
en als onderdeel van de grote afval die binnen de kerk 
zal plaatshebben. Het begon al in de hof van Eden, 
waar de satan Eva van Adam isoleerde en haar door 
list en bedrog ertoe aanzette om, buiten de goedkeuring 
van Adam om, van de verboden vrucht te eten. Satan 
heeft zijn strategie niet veranderd en is vandaag nog 
steeds bezig op deze manier. Voor de kerk in de 
eindtijd is het woord: "(...) maar gij hebt mijn Woord 
bewaard" (Openb. 3:8), van onschatbare waarde. De 
gemeente is in Jeruzalem begonnen met de woorden: 
"(...) zij dan die zijn woord aanvaarden"; helaas gaat de 
gemeente te gronde door het verwerpen en 
verwaarlozen van het gepredikte Woord Gods. Ook al 
gaat het hier om kerken en gemeenten die een 
numerieke groei beleven, terwijl ze met vrouwelijke 
ambtsdagers functioneren, dan hoeft dit niet als bewijs 
te dienen dat God deze gemeenten zegent. 

De gemeente van Laodicea wordt in de Bijbel 
beschreven als een gemeente die aan niets gebrek 
had. Het kan misschien een grote, wervende gemeente 
geweest zijn, die een prachtig eigen gebouw bezat met 
talloze activiteiten, maar toch stond de Here Jezus Zelf 
buiten voor de deur en werd Hij er niet in betrokken. 
Groei heeft in de eerste plaats te maken met de vrucht 
van de Heilige Geest, waardoor Christus in ons 
persoonlijk leven én in de gemeente zichtbaar wordt. 
Mogen onze gemeenten die groei beleven! 
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REPLY 
De plaats van de vrouw in het gezin en de gemeente 

Theo Niemeijer 

(1)  Deze vragenbeantwoording is eerder gepubliceerd 
in ‘Het Zoeklicht’.  
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In aansluiting op de wet voor het huis volgt dan in 
Ezechiël 43 een beschrijving van het 
brandofferaltaar (43:13-17), dat in de binnenste 
voorhof staat en een onderbouw van 18 el 
(9,45m) en een hoogte van 11 el (5,78m) heeft. 
Het is in de grond gezet. De priesters kunnen via 
treden tot de bovenste rand van het altaar 
opklimmen. 

Daarop volgt een beschrijving van de inwijding 
van het altaar en wel in de vorm van een 
aanwijzing waarop men in de toekomst moet 
letten. De priesters, de nakomelingen van Sadok, 
moeten eerst een jonge stier als zondoffer 
offeren, dan van het bloed daarvan aan de vier 
horens van het altaar strijken en aan de vier 
hoeken van de wanden van het altaar. De 
volgende dag moeten een geitenbok als 
zondoffer en een jonge stier en een ram als 
brandoffer geofferd worden. Dan moet er zeven 
dagen lang dagelijks een bok als zondoffer 
geofferd worden en bovendien een jonge stier en 
een ram. Na deze zeven dagen zal het altaar 
gereinigd en gewijd zijn. Vanaf de achtste dag 
zullen de priesters de brand- en vredeoffers van 
de Israëlieten op het altaar offeren en God zal 
deze offers en daarmee de Israëlieten welgevallig 
aannemen. Dan wordt vervuld wat David in 
Psalm 36:8-9 heeft geschreven: 'Hoe kostelijk is 
uw goedertierenheid, o God; daarom schuilen de 
mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen; 
zij laven zich aan het vette van uw huis, Gij 
drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden.' 

In de volgende hoofdstukken lezen we vaker over 
het brengen van offers, die wij hieronder 
samenvatten: 
• De Levieten zullen brand- en slachtoffers voor 

het volk slachten (44:11). 
• De zonen van Sadok zullen het vet en het 

bloed van de offers brengen (44:15). 
• Als een priester een lijk aanraakt, moet hij zich 

reinigen en na zeven dagen een zondoffer 
brengen (44:25–27). 

• De priesters zullen delen van het spijs-, zond- 
en slachtoffer eten (44:29). 

• Delen van de heffing van de vorst worden als 
spijs-, brand-, en vredeoffer gebracht en wel 
om verzoening voor het volk te doen (45:15). 

• De vorst zal de brand-, spijs-, en plengoffers 
op de grote jaarfeesten, op elke eerste dag 
van de maand en op de sabbatten ter 
beschikking stellen (45:17).  
 

• Op nieuwjaarsdag zal een jonge stier ter 
ontzondiging van het heiligdom worden 
geofferd (45:18) en op de zevende van de 
eerste maand een jonge stier voor diegene die 
per ongeluk zondigt (45:20). 

• Op het paasfeest, dat op de 14e van de eerste 
maand plaatsvindt, zal de vorst voor zichzelf 
en voor het hele volk een jonge stier als 
zondoffer brengen (45:22). 

• Bij het pascha sluit het zevendaagse feest van 
de ongezuurde broden aan, waarop de vorst 
elke dag zeven jonge stieren en zeven 
rammen als brandoffer en een geitenbok als 
zondoffer met de daarbij behorende spijs- en 
drankoffers zal offeren; evenzo op het 
loofhuttenfeest (45:21-25). 

• Elke sabbat zal de vorst aan de oostpoort van 
de binnenste voorhof zijn brandoffer en zijn 
vredeoffer brengen. Het brandoffer bestaat uit 
zes schapen en een ram, samen met de 
daarbij behorende spijsoffers waar ook olie bij 
hoort (46:1-5). 

• Elke nieuwemaansdag worden een jonge stier, 
zes schapen en een ram met de daarbij 
behorende spijsoffers geofferd (46:6-7). 

• De vorst kan altijd een vrijwillig brand- of 
vredeoffer brengen (46:12). 

• En tenslotte zal elke morgen een eenjarig 
schaap als brandoffer met het daarbij 
behorende spijsoffer gebracht worden (46:13). 

Deze voorbeelden maken duidelijk dat het 
brengen van offers in de toekomst een 
belangrijke rol zal spelen. De verschillende offers 
zijn dan geen beeld meer van een toekomstig 
werk dat Christus nog zou moeten volbrengen, 
zoals dat in de tijd van het Oude Testament het 
geval was, maar een herinnering aan het eens 
voor altijd volbrachte offer van Jezus Christus op 
het kruis. Net zomin als de zond- en schuldoffers 
vroeger echt zonden konden verzoenen, zal dat 
in de toekomst het geval zijn. Vergeving van 
zonden zal in de toekomst, evenals vroeger, 
slechts door een oprechte belijdenis voor God en 
door het geloof in het verzoeningswerk van Jezus 
Christus mogelijk zijn. 

1000 JAAR VREDE 
Het brengen van offers in de nieuwe tempel 

Werner Mücher 
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DE HELE RAAD VAN GOD 

De meeste lezers van Rechtstreeks zullen bij het 
zien van de woorden ‘de hele raad van God’ 
meteen gedacht hebben aan de redevoering die 
Paulus op het strand van Milete heeft gehouden 
tot de oudsten van de gemeente in Efeze. We 
kunnen zijn woorden nalezen in Handelingen 
20:18-35. Hij heeft gezegd dat hij rein was van 
het bloed van hen allen, omdat hij niet nagelaten 
had hun ‘de hele raad van God’ (vs. 27) te 
verkondigen. Waarop doelde Paulus toen hij deze 
woorden sprak? Wat bedoelde hij precies met het 
woord ‘raad’? 

Paulus’ onderwijs in Efeze 

In Handelingen 18:8-9 staat dat Paulus eerst drie 
maanden lang sprak over het koninkrijk van God. 
Daarna vond onder zijn gehoor een schifting 
plaats. Er hadden zich mensen verhard, die 
ongehoorzaam waren geworden en van de Weg 
(= het christendom) kwaad spraken voor de 
menigte. Paulus scheidde zich van deze mensen 
af en sprak vanaf toen dagelijks in de school van 
Tyrannus, en wel twee jaar lang. Naar dit 
onderwijs lijkt Paulus te verwijzen in Handelingen 
20:25. We mogen aannemen dat Paulus uitvoerig 
onderwijs heeft gegeven over het koninkrijk van 
God in zijn huidige, verborgen vorm - en wat dat 
voor het gedrag van trouwe discipelen van de 
verworpen Koning betekent - en in zijn 
toekomstige, openbare vorm, als de Koning met 
macht en majesteit gaat regeren. 

Ook heeft Paulus in Efeze gesproken over ‘het 
evangelie van de genade van God' (Handelingen 
20:24). Uiteindelijk stelde hij vast dat hij de 
Efeziërs ‘de hele raad van God’ had verkondigd. 
Was dat een samenvattende aanduiding voor 
‘evangelie + koninkrijk’, of nog meer? 

Het woord ‘raad’ 

Het Griekse woord voor raad is boulè. Dit woord 
kan de betekenis hebben van ‘raad’ in de zin van 
‘advies’ (zoals in Handelingen 27:12, ‘daar de 
haven ongeschikt was om te overwinteren, gaven 
de meesten de raad vandaar weg te varen’). 
Meestal heeft het echter de betekenis van 
‘raadsbesluit’, ‘plan’, ‘wil’, en dat meestal van 
God. Dat zien we in de volgende plaatsen: 

• Lukas 7:30 (‘De farizeeën en wetgeleerden 
hebben de raad van God voor zichzelf terzijde 
gesteld’);  

• Handelingen 2:23 (‘Hem, door de bepaalde 
raad en voorkennis van God overgegeven’);  

• Handelingen 4:28 (‘om te doen alles wat uw 
hand en uw raad tevoren had bestemd dat zou 
gebeuren’); 

• Handelingen 13:36 (‘nadat David in zijn eigen 
geslacht de raad van God had gediend’);  

• Hebreeën 6:17 (‘omdat Hij … de onverander-
lijkheid van zijn raad overvloediger wilde 
bewijzen’). 

De hele ‘raad’ van God 

Interessant is dat het woord boulè ook voorkomt 
in de brief die gericht is aan de gemeente waar 
Paulus de volle raad van God had verkondigd. 
Juist aan de Efeziërs (Ef. 1:9-11) schrijft hij: “Daar 
Hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend 
heeft gemaakt, naar zijn welbehagen, dat Hij Zich 
had voorgenomen in Zichzelf aangaande [de] 
bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in 
de hemelen en wat op de aarde is, onder één 
hoofd samen te brengen in Christus; in Hem, in 
Wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe 
wij tevoren bestemd waren naar [het] voornemen 
van Hem die alles werkt naar de raad (boulè) van 
zijn wil”. Dit gedeelte verklaart alles: de hele raad 
(= heel de raad = het totale plan = de uiteindelijke 
wil) van God is ten diepste gericht op de centrale 
plaats die de Heer Jezus zal hebben in het 
Vrederijk, als de hele schepping door Hem zal 
worden geregeerd en wij als Zijn mede-
erfgenamen daarin betrokken zullen zijn. Het is 
zogezegd de climax van Gods plan door de 
eeuwen heen. Ook de oudtestamentische pro-
feten mochten al beperkt iets van dit bijzondere 
plan van God zien, maar uiteindelijk is deze 
verborgenheid aan Paulus geopenbaard en door 
hem aan de Efeziërs – en ook aan ons – 
verkondigd. 
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Gerard Kramer 

Strand op vijf kilometer van Efeze (Pamucak, Turkije), 
wellicht het strand waarop Paulus met de oudsten sprak? 



DAVID EN MEFIBOSET 
 

 
2 Samuël 9 

Ger de Koning 
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'Dan wil ik hem de goedgunstigheid Gods bewijzen' (vs. 3). 

David heeft zijn vijanden verslagen en hij 
handhaaft het recht in het land (hst. 8). Dan denkt 
hij aan het huis van Saul en wil aan het 
overblijfsel daarvan ter wille van Jonatan trouw 
bewijzen. David was heel nauw met Jonatan 
verbonden geweest en hij wil nu aan diens 
nakomelingen Gods goedgunstigheid bewijzen, 
hoewel Jonatans nageslacht behoorde tot het huis 
van Saul. Hierin is David een mooi beeld van de 
Heer Jezus. De Heer Jezus is het volmaakte 
bewijs van Gods goedgunstigheid tegenover een 
mensengeslacht dat niets anders dan het oordeel 
verdient. In Hem is de goedertierenheid en 
mensenliefde van God, onze Heiland verschenen 
(Tit. 3:4). Door Hem heeft God ons gered, terwijl 
er bij ons alleen opstand was tegen zijn gezag. 

Door Siba hoort David van Mefiboset. In 
hoofdstuk 4:4 was al even melding van Mefiboset 
gemaakt, zomaar terloops in een vers. Daar werd 
iets gezegd over de oorzaak van zijn verlamming. 
Nu bevindt hij zich in het huis van Makir, de zoon 
van Ammiël, te Lo-Debar. Mefiboset komt bij 
David, werpt zich op de grond en buigt zich neer. 
Weet hij wat David van plan is? Waar mag hij op 
rekenen? Er volgt geen tirade van 
beschuldigingen, hij krijgt geen verwijten te horen, 
er wordt geen vonnis uitgesproken. Als David hem 
ziet, noemt hij alleen zijn naam (vers 6). De 
reactie van Mefiboset is: 'Hier is uw dienaar'. Het 
doet denken aan Johannes 20. Als de Heer Jezus 
Zich aan de diepbedroefde Maria bekend maakt, 
doet Hij dat door alleen haar naam te noemen 
(vers 16). De reactie van Maria is als die van 
Mefiboset. Zij noemt Hem 'Rabboeni’ – dat wil 
zeggen: Meester. 

Er hoeft geen angst te zijn bij Mefiboset. David 
heeft hem niet laten roepen om een eind te 
maken aan zijn leven, maar om hem een veel 
rijker leven te geven dan hij tot dan toe had 
gehad. Hij krijgt zelfs alles terug wat van zijn 
familie was. Nog eens en zo mogelijk nog dieper 
buigt Mefiboset zich neer bij zoveel genade. Hij 
noemt zichzelf ‘een dode hond’. Hij is zich bewust 
wie hij in zichzelf is. Dit bewustzijn moet ook goed 
tot mij doordringen. In mijzelf ben ik niets anders 
dan een dode hond, meer niet. In Israël was een 
hond al iets verachtelijks, laat staan een dode 
hond. Maar David gaat nog verder: Mefiboset mag 
geregeld samen met de koning eten en zelfs 
wonen te Jeruzalem, in de directe omgeving van 
David. Zo heeft God met mij gehandeld. Hij heeft 
mij uit de toestand verlost, waarin ik alleen het 

oordeel kon verwachten. Hij heeft mij, die in 
mijzelf zo verwerpelijk ben, een schat in de hemel 
gegeven. En nu al mag ik met Hem omgang 
hebben, mij in zijn tegenwoordigheid bevinden, 
zonder angst voor het oordeel. Overtuigd van zijn 
volmaakte liefde, is er voor vrees geen plaats     
(1 Joh. 4:18). 

Als Mefiboset eenmaal in Jeruzalem woont, wordt 
over zijn bezit niet meer gesproken, ook niet over 
zijn afkomst, wel over zijn verlamde voeten. Het 
blijft een eeuwig wonder dat ik, die van nature 
krachteloos ben, nu zo in de nabijheid van de 
Heer Jezus mag zijn en aan zijn tafel mag eten, 
dat wil zeggen met Hem gemeenschap mag 
hebben. 

Lees nu nog een keer 2 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 Jezus, in 
Davids genade ten opzichte van Mefiboset zie ik 
uw genade voor mij. U bent zo overweldigend 
goed voor mij, U hebt mij zoveel gegeven. Maar 
het grootst is dat ik gemeenschap met U mag 
hebben en in uw tegenwoordigheid mag zijn, 
ondanks dat ik in mijzelf ‘een dode hond’ ben en 
geen enkele kracht bezit om tot uw eer te leven. 
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VAN DE WERKVLOER 
Vaderloosheid 

Veel jonge mensen hebben te maken met 
‘vaderloosheid’, doordat hun vader er niet voor 
hen was of omdat hij geen goede verzorger was 
en geen oog had voor de behoeften van zijn 
kinderen. Dit kan enorm onaangename gevolgen 
voor kinderen hebben voor de rest van hun leven. 
Ik kom het vaak in de gesprekken met onze 
gasten tegen, dat het de oorzaak kan zijn van een 
leeg en stuurloos bestaan. De pijn van de 
afwijzing en de boosheid die hieruit voortkomen, 
spelen een grote rol, zodat veel van de gasten in 
de drugswereld zijn beland.  

Leonard (niet zijn echte naam) vroeg om een 
gesprek naar aanleiding van de bijbelles in de 
ochtend. Leonard heeft een paar maanden 
geleden zijn leven toevertrouwd aan de Heer 
Jezus. Hij is bezig binnen het programma van de 
Stichting ‘In de Vrijheid’. Hij zoekt die dingen, die 
belangrijk zijn om een normaal leven te leiden. Hij 
is wel eens opstandig en krijgt daarom ook de 
nodige sancties, als hij de huisregels overtreed. 
Toch merken we dat hij bereid is om te werken 
aan zijn verslavingsproblematiek. Hij vertelde me 
dat het hem wel duidelijk was dat hij niet meer 
naar het vlees moest leven. Hij is bereid om te 
veranderen. Hij zei me dat hij inzag dat het anders 
inderdaad zijn einde zou betekenen. Enkele oude 
vrienden van hem zijn aan een overdosis 
overleden, en zo wilde hij niet eindigen. 

In de les had ik gesproken over Romeinen 8:12-
15. Het lag in mijn bedoeling om alleen het eerste 
stukje te behandelen, wat ik ook gedaan heb. Het 
tweede stukje las ik alleen voor:  

(1) ‘Daarom, broeders, zijn wij schuldenaars, maar 
niet van het vlees om naar het vlees te leven. 
Want indien u naar het vlees leeft, zult u sterven; 
maar indien u door de Geest de werkingen van 
het lichaam doodt, zult u leven. Want allen, die 
door de Geest van God geleid worden, zijn zonen 
van God’.  

(2) ‘Want u hebt niet ontvangen een geest van 
slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt 
ontvangen de Geest van het zoonschap, door 
welke wij roepen: Abba, Vader.  Die Geest getuigt 
met onze geest dat wij kinderen van God zijn’.  

Hij begreep niet zoveel van wat ik in de les 
vertelde over het werk van de Heilige Geest, die 
de leiding moest nemen over ons leven en die de 
werkingen van het lichaam doodt. Hij zei me dat 
hij een nuchter iemand was, die gewend was alles 

zelf te doen. Hij zei: ‘Ik had lak aan de hele wereld 
en ik deed wat ik zelf wilde’. Nu besefte hij wel dat 
het anders moest en dat hij nog veel moest leren. 
Maar toen ik vanochtend het gedeelte voorlas 
over ‘Abba, Vader’, werd hij  boos en opstandig. 
Hij vertelde dat hij het leslokaal wel wilde uitlopen. 
Ik vroeg hem of zijn vader in het verleden hem wat 
aangedaan had. Hij vertelde dat zijn vader hem 
nooit wat had aangedaan. Sterker nog, hij had 
hem nog nooit ontmoet. Bij zijn geboorte was zijn 
vader er met een andere vrouw vandoor gegaan 
en hij had nooit geweten waar hij woonde. De 
familie vertelde later dat zijn vader naar het 
buitenland was gegaan en gaf hem het advies 
geen contact met hem te zoeken, omdat hij zich in 
het criminele circuit begaf. Boos riep hij uit: ‘Wat 
moet ik nu van zo’n vader denken! Maar eigenlijk 
heb ik geen recht van spreken, want ik ben 
dezelfde weg gegaan. Mijn vader heeft mij nog 
nooit opgezocht, hij heeft zichzelf nooit laten zien. 
En wat moet ik mij nu voorstellen van de hemelse 
Vader in de Bijbel? Waarom ben ik zo boos en 
voel ik mij zo ellendig, als jij zo over de Vader 
spreekt? Ik kan er in mijn denken helemaal niet 
mee omgaan. Wel met Jezus Christus, Hij is mijn 
Verlosser’.  

Na hem een tijdje aangehoord te hebben, stelde 
ik voor om samen iets uit de Bijbel lezen, uit 
Johannes 14 waar de Heer Jezus zegt: ‘Ik ben de 
weg en de waarheid en het leven; niemand komt 
tot de Vader dan door Mij. Als u Mij had gekend, 
zou u ook Mijn Vader hebben gekend’ (Joh. 14:6-
7). Ik las ook nog dit gedeelte: ‘Jezus antwoordde 
en zei tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij 
Mijn woord bewaren en Mijn Vader zal hem 
liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij 
hem wonen’ (Joh. 14:23). Ik mocht hem zeggen: 
‘Als je de Heer Jezus liefhebt en je weet dat Hij 
jouw Verlosser is, dan ben je op de goede weg 
om de Vader (beter) te leren kennen. De belofte is 
waar die hier geschreven staat. De Vader van de 
Heer Jezus is een goede en getrouwe God en 
Vader’. Hij werd stil en emotioneel, en zei: ‘Als ik 
Hem zou vinden, dan zou ik niet eens weten wat 
ik tegen Hem zou moeten zeggen. Maar ik wil het 
wel leren en ontdekken’. We hebben na dit 
gesprek nog samen gebeden en gevraagd om 
wijsheid en genade om hiermee verder te gaan.  

 ‘Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, 
toch neemt de HERE mij aan.  Onderwijs mij, 
HERE, Uw weg en leid mij op een effen pad’ (Ps. 
27:10-11). 
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In het Oude Testament had de HERE aan Israël 
bepaalde geboden en wetten gegeven waarvan wij ons 
kunnen afvragen: ‘Wat heb ik daaraan? Wat heeft dit 
mij anno 2007 nog te zeggen?’ Wie van ons heeft 
bijvoorbeeld nog een schaap of een ezel op stal staan? 
Deze wetten bevatten echter ook geestelijke lessen en 
het is de moeite waard om uit te zoeken of er naast de 
letterlijke betekenis ook een geestelijke les in zit 
opgesloten. Paulus zegt bijvoorbeeld dat in de wet van 
Mozes staat geschreven: ‘U zult een dorsende os niet 
muilbanden’. Zorgt God voor de ossen? Of zegt Hij dit 
eigenlijk ter wille van ons? Want ter wille van ons is dit 
geschreven (1 Kor. 9:9-10). 

De letterlijke betekenis van dit gebod is duidelijk: om te 
voorkomen dat een os die aan het dorsen was van het 
koren zou eten, deed zijn baas het dier een muilband 
om. ‘Hoe meer koren, hoe meer geld in het laatje’. Zo 
mocht de eigenaar echter niet redeneren. Het dier 
mocht onder het dorsen zoveel van het koren eten als 
het nodig had. God laat de dieren niet aan hun lot over. 
Hij zorgt dat de dorsende os zijn voedsel krijgt en dat 
zelfs de vogels van de hemel te eten hebben (Matt. 
6:26). Paulus laat zien dat hierin een geestelijke les ligt 
opgesloten. Gods zorg voor de ossen is van 
ondergeschikt belang; eigenlijk is dit gebod geschreven 
voor de ‘dorsende dienstknechten’ van de Heer. Dit 
gebod uit de wet is een illustratie van wat de Heer ook 
verordend heeft: dat zij die het evangelie verkondigen, 
van het evangelie mogen leven (1 Kor. 9:15). 

Op deze manier kijken wij nu ook naar Deuteronomium 
22:1-3. In dit gedeelte uit de wet van Mozes maakt God 
ons duidelijk dat wij zorg moeten hebben voor onze 
broeder. Deze zorg uit zich hier op de manier hoe ik 

met verloren goederen van mijn broeder omga. Als ik 
zie dat ‘het rund’ of ‘een stuk kleinvee’ van mijn broeder 
is verdwaald, is het mijn plicht het hem terug te 
bezorgen – “gij zult u aan de zorg daarvoor niet 
onttrekken”. Het is dus geen uitgelezen kans om mijn 
broeder eens onder de neus te wrijven hoe nalatig hij 
wel is geweest, maar een gelegenheid om hem op die 
manier een goede dienst te bewijzen. 

Het rund 

We hebben gezien dat de os of het rund werd gebruikt 
om te dorsen (1 Kor. 9:9). Als het ‘rund’ van mijn 
broeder is verdwaald, mist hij de geestelijke 
bekwaamheid en de kracht om koren te dorsen; hij krijgt 
dan niet meer het benodigde voedsel binnen en zal al 
snel ondervoed raken. Wat een verlies! Hem het 
verdwaalde bezit terugbrengen, betekent in onze 
situatie dat ik de geestelijke achteruitgang in zijn leven 
heb opgemerkt en er alles aan doe om hem het 
verlorene terug te bezorgen. Ik kan niet zeggen: ‘Laat 
maar lopen, dat is zijn verantwoording!’ Ik kan mij deze 
ijver en toewijding eigen maken – die toe-eigenen en ze 
in mijn huis opnemen. Als hij gaat ‘missen’ wat hij in het 
verleden bezat, moet ik het ‘teruggeven’, hem 
aanspreken en hem aansporen zich weer met het 
Woord van God bezig te houden. Hij moet weer gaan 
‘dorsen’ en eten, zich weer in zijn Bijbel verdiepen en 
het gelezene op zich laten inwerken. 

En een broeder die ik niet persoonlijk ken en die niet in 
mijn nabijheid woont? Dat doet er niet toe! Dan wordt 
van mij gevraagd om het rund, of stuk kleinvee in mijn 
huis op te nemen. Wat ik van een broeder heb 
‘opgepikt’ - in ijver voor Gods Woord of de toewijding 
voor de Heer Jezus - mag ik mij eigen maken en in mijn 
huis opnemen. Zodra ik echter merk dat hij het kwijt-
geraakte aan het zoeken is, zal ik het hem teruggeven. 

WEGGERAAKT GOED 
 

 

Peter Cuijpers  

“Als gij ziet, dat het rund of een stuk kleinvee van uw broeder verdwaald is, zult gij u aan de 
zorg daarvoor niet onttrekken; gij zult het zeker aan uw broeder terugbrengen. En indien uw 
broeder niet in uw nabijheid woont en gij hem niet kent, dan zult gij het in uw huis opnemen 
en het zal bij u blijven, totdat uw broeder het zoekt; dan zult gij het hem teruggeven. Zo zult 

gij ook doen met zijn ezel, zo zult gij ook doen met zijn kleed, zo zult gij doen met elk 
verloren voorwerp van uw broeder, dat hij verloren heeft en gij gevonden hebt; gij moogt u 

daaraan niet onttrekken” (Deut. 22:1-3). 
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Er kan namelijk een moment in zijn leven komen dat hij 
mist wat hij in het verleden bezat. Als hij tot bezinning 
komt en het kwijtgeraakte zoekt kan ik het hem 
teruggeven. Kostelijk dat God in deze broederlijke 
dienst heeft voorzien! 

Een stuk kleinvee 

Waarvan spreekt een stuk kleinvee? In de Bijbel zien 
wij dat met name het kleinvee (schapen of geiten) werd 
gebruikt voor de offerdienst (Gen. 4:4; 22:7,8; Ex. 
29:38-42; Lev. 1:2). Johannes de Doper wees op de 
Heer Jezus en zei: “Zie, het Lam van God, dat de 
zonde van de wereld wegneemt” (Joh. 1:29). Het 
kleinvee spreekt dus van de Heer Jezus. Als een 
Israëliet geen schaap of lam had, dan kon hij de HERE 
geen offer brengen. Als een broeder vandaag ‘een stuk 
kleinvee’ verliest, betekent dit dat hij de waarde van de 
Persoon en het werk van de Heer Jezus uit het oog 
heeft verloren. Het heeft voor hem niet meer die waarde 
en die betekenis die het vroeger had. Het stuk kleinvee 
is ‘verdwaald’ – hij is zijn dank kwijt en er worden door 
hem geen geestelijke offeranden meer geofferd, die 
voor God aangenaam zijn door Jezus Christus (1 Petr. 
2:5). Het is dan aan mij om het verdwaalde stuk 
kleinvee bij mijn broeder terug te bezorgen. Dat wil 
zeggen: hem Christus weer voor ogen te stellen als 
Degene die ons heeft liefgehad en die Zichzelf voor ons 
heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer 
voor God tot een welriekende reuk (Ef. 5:2). 

De ezel 

Ook een ezel kan van zijn eigenaar afdwalen en zoek 
raken (vgl. 1 Sam. 9:3-5). Ezels werden en worden nog 
altijd gebruikt als ‘lastdragers’. Menige gelovige is zijn 
‘ezel’ kwijt. Wij worden als broeders en zusters 
opgeroepen elkaars lasten te dragen (Gal. 6:2). Een 
broeder wiens ‘ezel’ is afgedwaald, is een broeder die 
de lasten van een ander niet meer kan of wil dragen. 
Eén van de oorzaken hiervan kan zijn, dat hij niet meer 
de fysieke of mentale kracht bezit om zich met de 
problemen en zorgen van de ander bezig te houden. 
Zijn ‘ezel’ is afgedwaald. Het ontbreekt hem aan 
draagkracht. We kunnen niet zeggen: ‘Dat zal me een 
zorg zijn!’ Nee, het is wél mijn zorg – “gij zult u aan de 
zorg daarvoor niet onttrekken”. Het is mijn taak ervoor 
te zorgen dat de ‘ezel’ weer in zijn bezit komt. Dienaars 
die de lasten van anderen willen dragen (Gal. 6:2), 
kunnen in de gemeente niet gemist worden. Zijn het 
niet vaak steeds dezelfden die deze dienst doen? Maar 
ook zij hebben zorg en bemoediging nodig.  

Als een gelovige zijn geestelijke draagkracht kwijt is om 
anderen te kunnen helpen, moet ik zorg hiervoor 
hebben en dit ‘bezit’ zo snel mogelijk bij de rechtmatige 
eigenaar terugbezorgen. 

Het kleed 

Ten slotte kon een Israëliet ook zijn kleed kwijtraken. 
Het kleed spreekt in de Bijbel van onze praktische 
levensopenbaring – wat anderen van ons zien. God ziet 
het hart aan, de ‘binnenkant’, maar de mens kan alleen 
de ‘buitenkant’ zien: dus hoe wij ons gedragen, onze 
gewoonten, ons doen en laten. Paulus schrijft: “Doet de 
Heer Jezus Christus aan” (Rom. 13:14). Met de doop 
hebben wij Christus aangedaan (Gal. 3:27). De doop 
ziet terug op het moment dat wij door de Rode Zee zijn 
gegaan. Het is het begin van de woestijnreis (1 Kor. 
10:1-4), het beginpunt van het leven waarin wij ons met 
Christus hebben bekleed. Dit ‘kleed’ blijven wij op heel 
onze reis door de ‘woestijn’ dragen. Onze kleding is aan 
slijtage onderworden, maar dit ‘kleed’ veroudert of 
verslijt niet (Deut. 8:4a; vgl. Hebr. 13:8). Al de deugden 
die wij als uitverkorenen van God moeten aandoen, 
zoals innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, 
zachtmoedigheid, lankmoedigheid (Kol. 3:12), kunnen 
wij waarnemen in het leven van Christus op aarde. Dit 
‘kleed’ is niet aan slijtage onderworpen. 

Een broeder die zijn ‘kleed’ is kwijtgeraakt, is iemand 
die Christus niet langer vertoont. Aan zijn gedrag is niet 
meer te merken dat hij de Heer Jezus Christus heeft 
aangedaan, Christus wordt in zijn leven niet meer 
gezien. Als ik zie dat mijn broeder met een ‘oud kleed’ 
rondloopt (vgl. Kol. 3:8-9), moet ik hem zijn kleed 
terugbrengen. In de praktijk betekent dit dat ik hem op 
zijn verkeerde gedrag moet aanspreken. Het ‘oude 
kleed’ moet uit en hij moet de Heer Jezus Christus 
aandoen (Rom 13:14). 

Tot zover dit stukje praktisch onderwijs uit de wet van 
Mozes. Ik hoop dat het ertoe bijdraagt dat bepaalde 
Schriftgedeelten, waarvan wij misschien dachten dat zij 
ons niets meer te zeggen hadden, weer zijn gaan leven. 
Het belangrijkste is echter dat wij de geestelijke lessen 
in de praktijk gaan brengen. Dus als wij een rund, 
schaap, ezel of kleed vinden, dat onze broeder is 
kwijtgeraakt, weten wij nu hoe wij met dit ‘weggeraakt 
goed’ van onze naaste moeten omgaan. 
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Kun je een stimulans voor persoonlijke 
bijbelstudie gebruiken? Zou je daarbij wel wat 
begeleiding of hulp willen hebben? Dan is het 
'BijbelStudiePlan-NieuweTestament 2008-
2009' (zo de Heer wil en wij leven, Jak. 4:15) 
misschien wel wat je zoekt.  

Bekijk het eens. Als je interesse hebt, stuur dan 
een mail aan ger.de.koning@gmail.com .  Heb je 
nog vragen? Stuur ze naar hetzelfde e-mailadres. 

BIJBELSTUDIE PLAN 2008—2009 
 

VOOR JONG EN OUD 

Ger de Koning 

Maand Bijbelboek Aantal hoofdstukken 

Januari Matteüs 1 - 14  = 14 

Februari Matteüs 15 - 28  = 14 

Maart Marcus 1 - 16  = 16 

April Lucas 1 - 12  = 12 

Mei Lucas 13 - 24 = 12 

Juni Johannes 1 - 10  = 10 

Juli / Augustus Johannes 11 - 21  = 11 

September Handelingen 1 - 14  = 14 

Oktober Handelingen 15 - 28  = 14 

November Romeinen 1 - 16  = 16 

December / Januari 1 Korintiërs 1 - 16  = 16 

Februari 2 Korintiërs 1 - 13  = 13 

Maart Galaten + Efeziërs 6 + 6  = 12 

April Filippenzen + Kolossenzen 4 + 4  = 8 

Mei 1 + 2 Tessalonicenzen 5 + 3  = 8 

Juni 1Timoteüs - Filemon 6 + 4 + 3 + 1 = 14 

Juli / Augustus Hebreeën 1 - 13  = 13 

September Jakobus - 2 Petrus 4 + 5 + 3  = 12 

Oktober 1 Johannes - Judas 5 + 1 + 1 + 1  =  8 

November Openbaring 1 - 11  = 11 

December Openbaring 12 - 22  = 11 

Jaar 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 
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Tips 

1. Je kunt voor jezelf het aantal hoofdstukken van 
een maand onderverdelen naar stukjes per 
dag. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar het aantal 
verzen per hoofdstuk en zo een verdeling 
maken. Als er dagen zijn dat je wat meer tijd 
hebt, kun je daar rekening mee houden. 

2. Ga voor jezelf na op welk tijdstip van de dag je 
het best een gedeelte kunt lezen en 
bestuderen en houd die tijd ervoor vrij. 

3. Als je eens (nu of later) wilt overleggen wat 
voor jou de beste methode is, mail me maar. 

4. Leg jezelf geen druk op. Als je aan het eind van 
de maand niet helemaal het gedeelte van die 
maand hebt gehad, ga dan gewoon met het 
gedeelte van de nieuwe maand beginnen. 

5. Maak er geen prestigezaak van. Er is geen 
examen of proefwerk aan verbonden en er 
wordt niet gevraagd hoe ver je bent. Dit 
BijbelStudiePlan is echt alleen bedoeld als 
stimulans voor je persoonlijke bijbelstudie ten 
behoeve van je geloofsleven en het beter leren 
kennen van de Heer Jezus. 

6. Voor een maximaal resultaat is het belangrijk 
aantekeningen te maken. Houd daarom als je 
gaat studeren altijd pen en papier of pc gereed. 

7. Voordat je met lezen begint, bid de Heer dat 
Hij het lezen van zijn Woord en het 
bestuderen ervan voor je hart en geweten 
zegent. Vertrouw erop dat Hij dat doet. 

8. Dank de Heer, nadat je met zijn Woord bent 
bezig geweest, voor wat Hij je heeft laten 
zien. Noem die dingen. Vraag om zijn hulp 
als Hij je iets heeft gezegd om dat te doen. 

 

Richtlijnen 

Maak een eigen indeling van de verzen die je hebt 
gelezen: 

• Welke verzen horen bij elkaar en bedenk er 
een kopje voor. 

• Welke onderwerpen kom je tegen, schrijf ze op 
en vul ze elke keer aan als je ze weer tegen 
komt. 

Wat heeft je bijzonder aangesproken: 

• Wat heb je gezien van de Heer Jezus, van 
God, van de Heilige Geest. 

• Heeft de Heer je een opdracht gegeven. 

• Is er iets waarvoor je kunt gaan bidden. 

• Een vers met een speciale persoonlijke 
bemoediging. 

 
 
 

 

Vragen 

• Schrijf de vragen op die tijdens het lezen bij je 
opkomen. Dat kunnen vragen zijn over wat je 
hebt gelezen. Het kunnen ook vragen zijn die 
meer je persoonlijk leven betreffen. 

• Je kunt zelf op zoek gaan naar een antwoord 
op je vragen. Je mag je vragen ook aan mij 
sturen. Ik wil proberen er een antwoord op te 
geven. 

• Het antwoord op vragen die betrekking hebben 
op de inhoud stuur ik, met de vraag, aan alle 
deelnemers. Zo hebben allen er iets aan. 

• Het antwoord op vragen die meer met je 
persoonlijk leven te maken hebben, stuur ik 
alleen naar jou. 

• Ik verstuur de antwoorden een of twee maal 
per maand. In persoonlijke dringende gevallen 
wijk ik daar vanaf. 

• Schroom niet om vragen te stellen, van welke 
aard de vragen ook zijn! 

Probeer, als je aan een nieuw bijbelboek begint, na 
te gaan: 

• Wie heeft het geschreven. 

• Aan wie is het geschreven. 

• Wat is het hoofdonderwerp. 

• Wat is de betekenis van het boek voor ons, wat 
denk je ervan te kunnen leren. 

 

 

 

Algemeen 

1. Gebruik een goede vertaling van de Bijbel. 
Voor het Nieuwe Testament raad ik aan de 
Herziene Voorhoeve-Uitgave (ook wel 
Telosvertaling genoemd) te gebruiken. Tot de 
Herziene Statenvertaling klaar is (DV in 2009) 
kun je voor het Oude Testament het best de 
v e r t a l i n g  v a n  h e t  N e d e r l a n d s 
Bijbelgenootschap 1951 (dat is niet de NBV!) of 
de Statenvertaling gebruiken. 

2. Bij het begin van elk bijbelboek wil ik nagaan of 
er hulpmiddelen zijn die je zou kunnen 
gebruiken bij het bestuderen van dit 
betreffende bijbelboek. Ik kan bijvoorbeeld een 
commentaar toesturen of een boek aanbevelen 
of het adres van een website vermelden. 

 

 

Print deze beide bladzijden en houd ze bij je 
aantekeningen, zodat je ze kunt raadplegen als 
en zolang dat nodig is. 
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Colofon 

Vragen 

1. In welk bijbelboek staat dat God lacht? 

2. Op welk eiland was Sergius Paulus proconsul of land-
voogd van de Romeinse overheid? 

3. Welke vrouw kreeg nog drie zoons en twee dochters 
nadat zij haar eerstgeboren zoon had afgestaan aan de 
dienst des Heren? 

Antwoorden 

1. Het boek van de psalmen (Ps. 2:4; 37:13; 59:9). 

2. Het eiland Cyprus (Hand. 13:4-7). 

3. Hanna, de vrouw van Elkana (1 Sam. 2:21). 
De begintijd van het christendom  

Door G.H. Kramer 

In een vers-voor-vers verklaring geeft de 
auteur uitleg van het boek Handelingen. Dit 
Bijbelboek geeft ons niet alleen de historische 
achtergronden van de Brieven van Paulus, 
maar laat ons ook zien hoe de Gemeente 
ontstond, en hoe vervolgens de christelijke 
gemeenten functioneerden in de tijd dat er 
nog geen verdeeldheid was. Lukas gunt ons 
een blik in het gemeenteleven van de eerste 
christenen, en beschrijft hoe de apostelen en 
hun medewerkers hun dienst verrichtten. Ook 
laat hij ons zien in welke wereld en in wat 
voor maatschappij de apostelen leefden, 
rondreisden en predikten. Zo wordt zichtbaar 
hoe de prediking van het evangelie gezegend 
werd, maar ook op welke manieren deze 
tegenstand ontmoette. 

Deel 1: € 18,15 - ISBN: 9063533535  

Deel 2: € 22,50 - ISBN: 9063534191 

Zie: http://www.uitgeverijdaniel.nl/ 
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