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Het schrijven van een redactioneel stukje 
aan het begin van een nieuw kalenderjaar is 
toch iets speciaals. We hebben dan allemaal 
net even nadrukkelijker dan anders het 
gevoel dat we aan het begin staan van een 
periode vol onzekerheden, maar ook vol 
kansen en mogelijkheden. Die kansen en 
mogelijkheden krijgen we van de Heer, en 
Hij is het die kijkt of we ze ook benutten. Hij 
heeft ons in 2007 geholpen, Hij wil ons ook 
in 2008 uitdagen, stimuleren en onder-
steunen bij het dienen en volgen van 
Hemzelf. In dit nummer van Rechtstreeks 
willen we in alle bescheidenheid enige 
handreikingen doen die ons allen van pas 
komen. 

Hugo Bouter beschrijft hoe de Heer Jezus 
ons voorhoudt dat we behoren te menen wat 
we zeggen, en dat onze woorden niet 
geloofwaardiger worden als we er een eed 
aan toevoegen.  

William Kelly - een Bijbelleraar die in 1906 is 
ontslapen, maar die nog spreekt nadat hij 
gestorven is (vgl. Hebr. 11:4b) – laat ons 
zien dat we gelukkig niet alleen op de wereld 
staan, maar samen met andere gelovigen 
een uniek geheel vormen. We vormen 
samen het lichaam van Christus. We horen 
bij Hem en bij elkaar, ondanks verschillen in 
opvattingen. De heerlijkheid van God hoort 
bij alle leden van dat lichaam! 

Werner Mücher neemt ons mee naar 
geweldige toekomstige gebeurtenissen in en 
om Jeruzalem. God heeft Zijn eigen plan 
met het Midden-Oosten, en daarin staat Zijn 
Zoon, de Messias, de Koning van Israël, 
centraal. 

In de Woordstudie gaat het deze keer over 
onze omgang met de Schrift, zowel naar 
onszelf als naar anderen toe. Ezra, de grote 
Bijbelleraar uit de Oude Testament, heeft 
indrukwekkend onderwijs daarover gegeven, 
dat we nog altijd ter harte kunnen nemen. 

Ger de Koning houdt ons een Schrift-
gedeelte voor waarin blijkt dat we ondanks 
alle goede bedoelingen in de problemen 
kunnen komen en op tegenstand kunnen 
stuiten. Alleen de Heer kan dan uitkomst 
geven, en het valt niet altijd mee het alleen 
van Hem te verwachten. 

Kees Noorlander legt aan de hand van het 
feest van de nieuwe maan uit dat de 
geestelijke toestand van Israël, evenals die 
van de Gemeente, afwisselend goed en 
slecht kan zijn. Gelukkig is daar de genade 
van God, die steeds een nieuw begin wilde 
geven en nog steeds wil geven.  

Samen met Hugo Bouter kunnen we ons ten 
slotte afvragen of we voldoende 
belangstelling hebben voor ‘de vruchten van 
het land’, voor de geestelijke zegeningen 
waarmee we overvloedig zijn gezegend. 
Misschien zijn we de smaak wel een beetje 
kwijtgeraakt. Wat zou het mooi zijn als we in 
2008 weer volop gaan genieten, in 
afwachting van het moment waarop we voor 
altijd bij onze Heer zullen zijn, die gezegd 
heeft: Zie, Ik kom spoedig! 

Namens de redactie van Rechtstreeks wens 
ik u een in alle opzichten gezegend 2008 
toe! Gerard Kramer 
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3. Het gevaar van het lukraak zweren 

“Wee u, blinde leidslieden, die zegt: Wie bij het 
tempelhuis zweert - dat is niets; wie echter bij het goud 
van het tempelhuis zweert, is gebonden. Dwazen en 
blinden, want wat is groter: het goud of het tempelhuis 
dat het goud heeft geheiligd? En: Wie bij het altaar 
zweert - dat is niets; wie echter bij de gave die daarop 
is zweert, is gebonden. Dwazen en blinden, want wat is 
groter: de gave of het altaar dat de gave heiligt? Wie nu 
zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat 
daarop is. En wie zweert bij het tempelhuis, zweert 
daarbij en bij Hem die daarin woont. En wie zweert bij 
de hemel, zweert bij de troon van God en bij Hem die 
daarop zit” (Matt. 23:16-22). 

Het derde ‘wee!’ gaat over het zweren. Het misbruik dat 
men daarvan maakte, was door de Heer reeds aan de 
kaak gesteld in de bergrede. Om die reden was het 
beter helemaal niet te zweren; men moest betrouwbaar 
zijn als gesprekspartner en zich houden aan zijn woord: 
‘Laat uw woord ja echter ja zijn, en uw nee nee; en wat 
meer is dan dit, is uit de boze’ (Matt. 5:33-37). Niet dat 
het zweren op zichzelf verkeerd was, het was 
toegestaan volgens de wet en God had Zelf ook 
gezworen aan de aartsvaders en aan Zijn eigen Zoon 
(Gen. 22:16; Lev. 19:12; Num. 30:2; Deut. 23:21; Ps. 
110:4; Hebr. 6:13-18; 7:21,28).  

Het is vanwege de zwakheid van het vlees dat het voor 
christenen beter is niet te zweren, zoals Jakobus ook 
bevestigt (Jak. 5:12). Het gaat hier niet om het afleggen 
van een eed tegenover de overheid, dat blijft mijns 
inziens toegestaan, maar om het doen van geloften 
tegenover God of de naaste. Dan is het beter om de 
eigen zwakheid te verdisconteren en zich bescheiden 
en geloofwaardig uit te drukken. In het jodendom werd 

bijna alles een voorwerp om ondoordacht bij te zweren 
(Matt. 5:34-36; 23:16-22). Zo had men de gewoonte te 
zweren bij:  

•  de hemel, de troon van God;  

•  de aarde, de voetbank voor Zijn voeten; 

•  Jeruzalem, de stad van de grote Koning;  

•  het eigen hoofd; 

•  de tempel, het huis van God; 

•  de tempelschatten, die aan God gewijd waren; 

•  het altaar, de plek om tot God te naderen; 

•  de gaven die daarop aan God werden aangeboden, 
etc.  

Dat werkte natuurlijk het lukraak zweren in verband met 
de dingen van God in de hand, en Gods naam werd 
hierbij ijdel gebruikt. Jeruzalem was de stad van God, 
de tempel de plaats waar Hij woonde. Men kon de 
tempel niet losmaken van Hem die daar woonde, noch 
de hemel van Hem die daar troonde (Matt. 23:21-22). 
Laat dit een aansporing voor ons zijn om ons eigen 
taalgebruik eens kritisch onder de loep te nemen. Wij 
kunnen soms ook Gods naam te pas en te onpas 
noemen. 

Maar wat de Heer bij dit derde ‘wee!’ in het bijzonder 
aan de kaak stelde, was de geldzucht van de farizeeën. 
Ondanks hun vrome voorschriften over het zweren bij 
het goud van de tempel en de gaven op het altaar, 
werden zij ontmaskerd als mensen die de Mammon 
dienden, de god van het geld (vgl. Luc. 16:13-14). Dat 
bleek wel doordat zij een eed bij het goud van de 
tempel van groter betekenis achtten dan een eed bij de 
tempel zelf; het ging hen dus om vermeerdering van 
bezit en inkomsten. Zo was het ook met de gaven die 
op het altaar kwamen en waarvan de priesters mede 
profiteerden. Een eed bij het altaar zelf was niets; maar 
wie zwoer bij de gave die daarop kwam, was gebonden 
(Matt. 23:16-19). Het bezit van geld en goed geeft 
mensen een bepaalde status. Dat is ook nu nog zo. Het 
gaat vaak samen met het uitoefenen van macht; en 
macht corrumpeert, ook in geestelijk opzicht. 
Leiderschap naar Gods gedachten is echter altijd 
dienend en wervend bezig vanuit zuivere motieven (vgl. 
het voorbeeld van Paulus in 2 Kor. 6, 11 en 12). 

Dit derde ‘wee!’ valt op door de lengte (maar liefst 
zeven verzen), alsook door het feit dat de opponenten 
van de Heer niet als huichelaars maar als ‘blinde 
leidslieden’ en ‘dwazen en blinden’ worden 
aangesproken (Matt. 23:16,17,19). De bewoordingen 
van de Heer waren ongewoon fel; het was een laatste 
poging om hen te overtuigen van zonde. Ik heb de 
indruk dat de Heer vooral de geestelijke verblinding van 
de Joodse leiders aan de kaak stelt, de geestelijke 
duisternis waarin zij zich bevonden (vgl. Joh. 9:39-41; 
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‘Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars’ (Matt. 23:13-33). 

Hugo Bouter 
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12:39-43). Inderdaad, de 
geldzucht is een wortel van 
alle kwaad en doet de 
mensen wegzinken in verderf 
en ondergang (1 Tim. 6:5-10).  

Het onderwijs van de Heer in 
deze passage verrijkt ook ons 
inzicht in de Joodse 
tempeldienst en de typologie 
die daarmee verbonden is. 
Tegenover de opvattingen van 
de schriftgeleerden en 
farizeeën stelde de Heer dat 
het tempelhuis belangrijker 
was dan de tempelschatten, 
en dat het altaar van meer 
betekenis was dan de gaven 
die daarop aan God werden 
aangeboden. Want het 
tempelhuis heiligde het goud 

dat daarin was, en het altaar heiligde de gave die 
daarop was (Matt. 23:17,19). Dat wil zeggen: de gaven 
ontleenden hun waarde aan de tempel resp. het altaar, 
waardoor ze voor God apart gesteld werden. Het 
tempelhuis spreekt van Christus’ lichaam, dat zou 
worden afgebroken en in drie dagen weer opgericht 
(Joh. 2:19-22). Het altaar is ook een beeld van Christus. 
Hij is God en Mens in één Persoon en dat gaf aan Zijn 
Zelfovergave in de dood zo’n unieke waarde, dat het 
‘altaar’ nog groter was dan de offergave die erdoor 

geheiligd werd.  

Zonder tempel en zonder altaar zouden er helemaal 
geen aan God gewijde gaven zijn. Zo is dat ook in het 
christendom, maar nu op een geestelijke wijze. Zonder 
geestelijk huis (de Gemeente) en zonder geestelijk 
altaar (de Persoon van Christus), zou er geen eredienst 
mogelijk zijn, geen aanbidding in geest en waarheid, 
geen ware altaardienst (Joh. 4:21-24; Fil. 3:3; Hebr. 
13:10,15; Openb. 8:3). Dat is het radicale antwoord van 
het Nieuwe Testament op de vraag waar de juiste plek 
van aanbidding te vinden is. Het is echter ook heel 
bevrijdend om dit te vergelijken met de gebruiken van 
andere godsdiensten. Wij hoeven als christenen geen 
lange bedevaart te ondernemen om God te ontmoeten 
en Hem te dienen in Zijn huis. De Heer heeft Zelf 
beloofd: ‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn 
naam, daar ben Ik in hun midden’ (Matt. 18:20). 

De praktische les voor ons 

Ook de laatste dagen van het christelijk getuigenis op 
aarde worden gekenmerkt door geestelijke verblinding 
en commercialisering van de dienst aan God. De 
lauwheid van Laodicea gaat samen met geestelijke 
leegheid, blindheid en naaktheid. De Heer biedt echter 
ogenzalf aan, ‘opdat u kunt kijken’ (Openb. 3:17-19). 
Zijn zalving stelt ons in staat de realiteit onder ogen te 
zien en de dingen te beoordelen zoals Hij ze 
beoordeelt. Dat geeft ons wijsheid en inzicht om de weg 
met Hem te gaan en uit te zien naar Zijn komst. 
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“Want zoals het lichaam één is en vele leden 
heeft, en alle leden van het lichaam, hoewel vele, 
één lichaam zijn, zo ook Christus. Immers, wij 
allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, 
hetzij Joden hetzij Grieken, hetzij slaven hetzij 
vrijen, en ons allen is van één Geest te drinken 
gegeven” (1 Kor. 12:12-13). 

Wanneer ik een lid ben van de Gemeente van 
God, dan ben ik dat naar Gods gedachten overal. 
Als ik naar een ander deel van de wereld ga waar 
gelovigen de naam aanroepen van Jezus Christus 
onze Heer, dan ben ik een lid, niet door permissie 
of uit beleefdheid, maar op grond van de 
erkenning wereldwijd door gelovigen van het recht 
dat de genade mij heeft gegeven. Ik ben gedoopt 
door de Geest en daardoor ben ik een lid van het 
lichaam van Christus, waar ik mij ook bevind. 

In de dagen van de apostelen was dat 
‘lidmaatschap’ algemeen bekend, er was geen 
enkel ander. Er konden verschillen van opvatting 
zijn. De vermaning kon nodig zijn om ‘hetzelfde te 
bedenken’, en: ‘Waartoe wij echter gekomen zijn, 
laten wij in hetzelfde spoor verder wandelen’ (Fil. 
2:2; 3:16). Sommigen aten alleen plantaardig 
voedsel, anderen aten vlees. Maar de Geest zei 
en zegt nog steeds: ‘Daarom neemt elkaar aan 

[of: ontvangt elkaar], zoals ook Christus u heeft 
aangenomen tot heerlijkheid van God’ (Rom. 
15:7).  

Welnu, de heerlijkheid van God hoort niet bij 
sommige maar bij alle leden van het lichaam van 
Christus. Als maar het zwakste lid wordt 
buitengesloten, behalve ingeval van noodzakelijke 
schriftuurlijke tucht, wordt die heerlijkheid dus 
evenzeer vergeten of geminacht; en diegenen die 
schuldig staan aan dergelijke buitensluiting moet 
men mijden als mensen die tweedracht 
verwekken en aanleidingen tot vallen tegen de 
leer die we geleerd hebben (Rom. 16:17). 

 

Door God bijeen vergaderd,Door God bijeen vergaderd,  
één volk dat Hem behoort,één volk dat Hem behoort,  
als kind’ren van één Vader;als kind’ren van één Vader;  

één doop, één Geest, één Woord.één doop, één Geest, één Woord.  
Zo offert allerwegenZo offert allerwegen  

Uw volk U lof en prijs.Uw volk U lof en prijs.  
Eén naam is aller zegen,Eén naam is aller zegen,  
één brood is aller spijs.één brood is aller spijs.  

KANTTEKENING BIJ  
1 KORINTIËRS 12 

William Kelly 
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We hebben eerder al gezien dat Jeruzalem bij de 
komst van Christus door een aardbeving wordt 
getroffen, waarbij de Olijfberg doormidden splijt en de 
ene helft naar het noorden en de andere helft naar het 
zuiden wijkt (Zach. 14:4-5). Ook zullen er topografische 
veranderingen plaatsvinden in en rondom Jeruzalem. 
Daarover lezen wij in Zacharia 14: 'Het gehele land zal 
worden als de Vlakte van Geba tot Rimmon, zuidelijk 
van Jeruzalem (...) maar Jeruzalem zal verhoogd 
worden en op zijn plaats blijven bestaan (...) maar 
Jeruzalem zal veilig gelegen zijn' (vs. 10-11). 

Het is de vraag of Jeruzalem volledig wordt vernietigd 
en op een andere plaats wordt herbouwd. In ieder 
geval lezen we over de verdeling van het land in 
Ezechiël 45:1-8. Het gaat om een heilig gebied van 
25.000 [el] in het vierkant. Precies in het midden 
bevindt zich het heiligdom. Bovendien is het heiligdom 
door de woningen van de priesters omgeven (in totaal 
een gebied van 25.000 x 10.000 [el]). Aan de 
noordzijde bevindt zich een strook voor de Levieten en 
wel van 25.000 [el] x 10.000 [el]. Aan de zuidzijde van 
het gebied van de priesters is een strook van 25.000 x 
5.000 [el], dat is het gebied van de stad Jeruzalem. 

Deze strook voor de stad is als volgt verdeeld: de 
eigenlijke stad is een vierkant met zijden van 4.500 [el], 
aan alle kanten omgeven door een open veld van 250 
[el]. Naar het oosten en het westen blijven elk 10.000 
[el] over, waar de arbeiders van de stad landbouw 
kunnen beoefenen.  

Waar het heiligdom en de stad precies zullen liggen in 
de toekomst, weet ik niet. Wanneer de stad ongeveer 
daar waar ze nu ligt wordt opgebouwd, betekent dit dat 
het heiligdom op een hele andere plek wordt gebouwd 
dan waar nu het tempelplein ligt. Wanneer het 
heiligdom toch daar wordt gebouwd, betekent dit dat 
de stad op een andere plaats wordt herbouwd. 
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De terugkeer van de heerlijkheid van God 
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Noot redactie: In de NBG staat de maat el tussen haakjes 
en in de SV staat meetroede cursief gedrukt. In dit artikel is 
daarom het woord el ook tussen rechte haakjes geplaatst. 
Omrekenen naar huidige afstanden levert, afhankelijk van 
de gekozen lengtemaat, andere afstanden op (1 meetroede 
± 315 cm of 1 el ± 50 cm). Bijvoorbeeld: De stad zou in het 
ene geval in het vierkant, 14,175 km zijn. In het andere 
geval 2,25 km. Het totale gebied is dan of 78,75 km of 12,5 
km in het vierkant. Gezien de breedte van het land Israël 
denken wij daarom dat de el de voorkeur heeft. 



VOORLEZEN, ONDERWIJZEN, 
ONDERZOEKEN 

Bijbellezen en Bijbelstudie in het Oude Testament 

Ezra en de Schrift 

Ezra wordt een schriftgeleerde genoemd, bekwaam in 
de wet van Mozes die de Here, de God van Israël, 
gegeven had (Ezra 7:6). Maar het was niet zo dat Ezra 
slechts als een soort wandelende concordantie door 
het leven ging. Het was bij hem allereerst een zaak van 
het hart. De goede hand van zijn God was over hem, 
‘want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des 
Heren te onderzoeken en haar te volbrengen, en om in 
Israël inzetting en verordening te onderwijzen’ (Ezra 
7:10). Hij had er dus bewust voor gekozen om: 

1. de wet des Heren te onderzoeken.  Dat gaat 
verder dan alleen lezen. Ezra heeft wat hij las, 
zorgvuldig bestudeerd en vergeleken met andere 
Schriftplaatsen. 

2. de wet des Heren te volbrengen.  Ezra heeft niet 
alleen met belangstelling de Schrift gelezen en 
onderzocht, maar ook begrepen dat Gods Woord 
gezag heeft en vraagt om gehoorzaamheid. Het 
was zijn verlangen in praktijk te brengen wat hij las. 

3. in Israël inzetting en verordening te onderwijzen.  
Wat hij gelezen en onderzocht had, had hij in eigen 
leven in praktijk gebracht en daarvan de zegen 
ervaren. Daarom wilde hij  ook zijn volksgenoten 
onderwijzen. Zij konden zien dat Ezra niet slechts 
sprak, maar ook in praktijk bracht wat hij 
verkondigde. Eerst zelf lezen en onderzoeken, dan 
alles persoonlijk toepassen, en pas daarna anderen 
onderwijzen: dat is de goede volgorde! 

 

Ezra onderwijst het volk 

Een prachtig voorbeeld van Ezra’s werkwijze zien we in 
Nehemia 8.  Het volk staat daar op het plein voor de 
Waterpoort en verzoekt Ezra voor te lezen uit het boek 
van de wet van Mozes. Water is een beeld van het 
woord van God in zijn reinigende kracht (zie Joh. 15:3; 
Ef. 5:26). Hier staat het volk van God bij de Waterpoort. 
Heeft het volk van God ook in 2008 behoefte aan het 
water van Gods Woord? Zijn er ook in 2008 Ezra’s 
beschikbaar die niet alleen de Schriftkennis, maar ook 
het morele gezag hebben om in die behoefte te 
voorzien? 

Ezra’s toehoorders waren mannen, vrouwen en ieder 
die het kon begrijpen (Neh. 8:3, 4). Die laatste cate-
gorie zal door jongeren zijn gevormd. Er was voor hen 
op dat moment geen speciale jongerensamenkomst. 
Ze waren er gewoon bij toen Ezra met het Woord 
diende! 

We zien in dit hoofdstuk drie manieren van bezig zijn 
met de Schrift: 

1) Voorlezen:  Ezra las voor  (Neh. 8:4), en dat deed 
hij vanaf dat het licht werd tot de namiddag. Dat was 
nog eens iets anders dan ‘houd het een beetje kort’! 
Het volk luisterde vol eerbied, en er kwam ook reactie 
op het gelezene, zowel van de kant van Ezra als van 

de kant van het volk: ‘Ezra loofde de Here, de God van 
Israël, en het hele volk antwoordde, terwijl het de 
handen omhoog hief: Amen, amen. En zij knielden en 
bogen zich voor de Here neder met het gelaat ter 
aarde’ (vs. 7). 

2) Onderwijzen:  er waren enkele mannen die samen 
met de Levieten het volk onderricht gaven in de wet, 
terwijl het volk op zijn plaats bleef staan. ‘Zij lazen 
namelijk uit het boek, uit de wet Gods, duidelijk voor en 
gaven uitlegging, zodat men het voorgelezene 
begreep’ (vs. 9). Alles was erop gericht dat het volk niet 
slechts plichtmatig een aantal uren onder het Woord 
was.  

Er werd duidelijk  voorgelezen: uit de manier van 
voorlezen valt meestal op te maken of de voorlezer het 
gelezene begrijpt. Is dit het geval, dan is alleen al het 
luisteren naar het voorgelezen Schriftgedeelte voor de 
hoorders verhelderend. Men gaf ook uitleg, en wel op 
zo’n manier dat men het gelezene begreep. Is dat niet 
een van de fijnste dingen die sommigen van ons 
mogen doen: in Gods kracht op zo’n manier met het 
Woord dienen, dat  de boodschap bij anderen 
overkomt en ook iets uitwerkt? Dat gebeurde toen 
zeker, want ‘het hele volk weende, toen het de 
woorden der wet hoorde’ (vs. 10). 

3) Onderzoeken:  dit lijkt misschien nog wel het meest 
op wat wij tegenwoordig Bijbelstudie noemen. Dit was 
ook toen niet een bezigheid voor het hele volk, maar 
voor een deel daarvan, nl. de familiehoofden, de 
priesters en de Levieten. Zij kwamen daartoe bij de 
schriftgeleerde Ezra (vs. 14). Er werd kennelijk een 
speciaal thema onder de loep genomen, of een 
bepaald deel van het boek van de wet van Mozes. Men 
kwam in ieder geval bij het Loofhuttenfeest uit. Het 
gezamenlijk Schriftonderzoek dat deze verant-
woordelijke leiders deden, leverde een verrassende 
ontdekking op, en dat was niet alleen tot zegen voor 
henzelf, maar uiteindelijk ook tot zegen voor het hele 
volk. Het onderwijs betreffende het Loofhuttenfeest 
werd namelijk door deze Schriftonderzoekers 
onmiddellijk aan hun volksgenoten doorgegeven, en 
het lang vergeten feest werd eindelijk weer eens 

uitbundig gevierd: 
‘er heerste dus zeer 
grote vreugde’ (vs. 
18). Ook in de 
vreugde van dit 
feest werd dagelijks 
uit het boek van de 
wet Gods voor-
gelezen, een week 
lang.  
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Ger de Koning 
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'Wees sterk en laten wij ons dapper gedragen voor ons volk  
en voor de steden van onze God' (vs. 12). 

Chanun toont een heel andere houding tegenover 
de vriendelijkheid van David dan Mefiboset heeft 
getoond. De koning van de Ammonieten sterft en 
David wil diens zoon en opvolger zijn deelneming 
betuigen. Wat David doet, wordt uitgelegd als 
huichelarij. Er is achterdocht dat Davids ware 
bedoelingen niet van vredelievende aard zijn, 
maar dat hij door een gespeelde deelneming 
probeert de Ammonieten aan zich te 
onderwerpen. Chanun geeft er blijk van dat hij 
David niet kent.  

Zo zijn er veel mensen in de wereld. Als je met 
hen spreekt over de liefde van God en de Heer 
Jezus, moeten ze daar niets van weten. Ze staan 
Hem niet toe in hun leven te komen. Ze zien Hem 
als een ‘indringer’, die niet het goede, maar het 
kwade met hen voorheeft. Wie zo van zijn Heer 
getuigt, kan dezelfde behandeling overkomen als 
de boodschappers van David. De boodschappers 
van David worden smadelijk behandeld en 
weggestuurd. David hoort van de vernedering en 
laat hun zeggen dat ze tijd moeten nemen voor 
herstel. Wat de boodschappers is aangedaan, is 
in feite tegen David gericht.  

De vijanden realiseren zich nu dat David dit niet 
zonder meer voorbij kan laten gaan. Ze 
versterken zich en trekken samen, een deel bij de 
stad en een deel in het veld. Joab wordt door 
David ten strijde gestuurd. Die volgt een tactiek, 
samen met Abisai, waarin zij de krachten 
verdelen. Ze spreken af elkaar te hulp te komen 
als de ander in problemen zou raken. Joab 
bemoedigt Abisai, en zichzelf in vers 12. Hij wijst 
erop waar het om gaat: ons volk en de steden van 
onze God en legt de zaak verder in de handen 
van de Heer. Ze behalen de overwinning. Maar de 
Arameeërs hergroeperen zich. Nu trekt David zelf 
ten strijde. De vijand wordt verslagen, sluit vrede 
en onderwerpt zich aan Israël en gaat geen 
verbinding meer aan met Ammon, die andere 
vijand van Israël. 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 10. 

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

Heer, er zijn enkele dingen die ik hieruit moet 
leren:  

• Een vriendelijkheid kan verkeerd worden 
uitgelegd en worden beantwoord met 
belediging.  

• De vijand (een belediging) kan worden 
overwonnen door met overleg te werk te 
gaan.  

• Ook kan de vijand worden overwonnen 
door de zaak in uw handen te geven. Het 
resultaat is dan blijvend, er is een blijvende 
vrede in het hart (1 Petr. 2:23; Fil. 4:7).  

• Dank U ook dat U Zich één maakt met de 
uwen en dat U de smaad die hun om U 
wordt aangedaan, voelt als een smaad die 
Uzelf wordt aangedaan. Dank U dat U het 
voor hen opneemt. 
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HET FEEST VAN DE  
NIEUWE MAAN 

Een van de minder opvallende inzettingen in de 
Bijbel is het feest van de nieuwemaansdag. Dit 
wordt namelijk niet genoemd in Leviticus, maar 
alleen in het boek Numeri. Iedere nieuwe maan 
moesten brandoffers en vredeoffers worden 
gebracht, begeleid door trompetgeschal: dit 
diende om het volk bij God in gedachtenis te 
brengen (Num. 10:10; Ps. 81:4). Er werden ook 
spijs- en plengoffers gebracht, en een zondoffer 
(Num. 28:11-15). 

 

Directe richtlijnen om de nieuwe maan als een 
rustdag te vieren staan er niet in de wet. Toch zijn 
er aanwijzingen dat het wel een bijzondere dag 
voor het volk was. Als de Sunamitische vrouw 
naar Elisa wil gaan, dan zegt haar man: "Waarom 
gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, 
noch sabbat" (2 Kon. 4:23). Een andere 
aanwijzing is Amos' beschuldiging dat het volk 
tijdens de nieuwe maan zuchtte dat het geen 
handel kon drijven (Am. 8:5). 

Typologisch is de maan het beeld van Israël. De 
maan geeft uit zichzelf geen licht, maar 
weerkaatst het licht van de zon. Zo is de maan het 
beeld van Gods volk, dat het licht van God 
uitstraalt. Op dezelfde manier geldt evenzeer dat 
de maan het beeld is van de gemeente, die het 
licht van Christus weergeeft. 

 

De maan is niet iedere dag even helder, maar zij 
begint als een kleine sikkel, die vlak na de zon 
opgaat en ondergaat. In eerste helft van de maan-
maand wordt de maan steeds voller tot zij 
halverwege de helderste stand bereikt: volle 
maan. Daarna neemt haar grootte weer af en 
komt zij ook steeds later op. Dit proces van 
afwisselend veel en weinig licht reflecteren past 
precies bij het beeld van Israël. De geestelijke 
toestand van het volk was afwisselend goed en 
slecht. Goede koningen (David, Hizkia, Josia) 
werden afgewisseld met slechte koningen en er 
waren zelfs koningen die goed begonnen, maar 
met afgoderij eindigden (Salomo, Joas, Amasja). 

Voor de gemeente is ook geen betere beschrijving 
mogelijk. Na de bekering van keizer Constantijn 
tot het christendom ontstond een sterke 
vermenging van de kerk met het Romeinse rijk: 
het heilige Roomse rijk. In de eeuwen daarna 
voerde de rooms-katholieke kerk de alleen-
heerschappij met als dieptepunten verering van 
gestorven mensen (‘heiligen’), vervolging van 
Joden en andersdenkenden en het aanbieden van 
vergeving van zonden door het kopen van aflaten. 
In de diepste periode van duisternis begon het 
licht weer te schijnen toen de Bijbel, met gevaar 
voor eigen leven, werd vertaald en toen Luther 
zijn stellingen verkondigde. In de tijd van 
reformatie die daarop volgde, ontstonden 
enerzijds bijbelgetrouwe groeperingen terwijl 
anderzijds dwaalleer ook intrede deed in de 
protestantse kerken. 

Profetisch gezien duidt de nieuwe maan op de tijd 
dat God een nieuw begin zal maken met Zijn volk 
en hen opnieuw zal gedenken. Een nieuwe maan 
is immers een nieuw begin, en dient tot 
gedachtenis van God aan het volk. In het 
duizendjarig rijk zal dit nieuwe begin er duidelijk 
zijn. Dan zal de nieuwe maan, net als de sabbat, 
worden gebruikt als een dag om de Here te 
aanbidden (Jes. 66:23). De oostpoort van de 
binnenste voorhof zal dan worden geopend en de 
vorst van Israël zal aanbidden op de drempel van 
deze poort en het volk zal zich bij de ingang van 
deze poort voor de Here neerbuigen (Ezech. 
46:3). EE

N
 N

IE
U

W
 B

EG
IN

 

C. Noorlander 

‘En bij het begin uwer maanden zult gij de HERE  
een brandoffer brengen’ (Num. 28:11). 

‘Blaast de bazuin op de nieuwe maan’ (Ps. 81:4). 

De kwartier standen van de maan. Lees de standen tegen de 
wijzers van de klok in. Bovenin het eerste kwartier daarna 
volle maan, laatste kwartier en ten slotte nieuwe maan. 
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De verkenning van Kanaän 

Een onderdeel van de opdracht die de twaalf 
verspieders kregen, was ook enkele vruchten uit 
het Beloofde Land mee te nemen. Zij moesten het 
land niet alleen verkennen en mondeling verslag 
uitbrengen van hun reis, de ligging van de steden, 
de kwaliteit van het land en het karakter van de 
bevolking. Maar zij moesten ook concreet iets 
tonen van het voedsel dat er te vinden was. 
Zodoende zouden de Israëlieten, terwijl zij nog in 
de woestijn waren, alvast een idee krijgen van wat 
het land Kanaän aan zegeningen te bieden had. 
Zou het land beantwoorden aan hun 
hooggespannen verwachtingen? Al meer dan een 
jaar hadden ze door de woestijn gezworven, maar 
nu was het moment gekomen waarop ze wat 
meer over het land te weten zouden komen. 

De eerste kennismaking met het Beloofde Land 
was zeker niet teleurstellend, want de verspieders 
brachten maar liefst drie soorten vruchten met 
zich mee. De belangrijkste en ook de bekendste 
van deze vruchten was de grote druiventros, die 
zij met hun tweeën moesten dragen.  

 

Druiven uit het dal Eskol 

Hieraan heeft het dal Eskol 
zijn naam te danken, want 
Eskol betekent ‘druiven-
tros’ (Num. 13:24). Het 
Hebreeuwse woord dat 
hier voor ‘dal’ wordt 
gebruikt, kan echter ook de 
betekenis van ‘beek’ 
hebben. Dit is begrijpelijk, 

omdat er in dalen nu eenmaal beken stromen. Wij 
kunnen het ons dus zo voorstellen, dat de 
verspieders in een dal kwamen waarin een beek 
stroomde en waarvan de hellingen begroeid 
waren met wijnstokken en vruchtbomen. Als er 
geen water in het dal Eskol was geweest, zouden 
zij er zeker geen vruchten hebben gevonden. 

Maar dit heeft ook een gééstelijke betekenis voor 
ons. De ‘waterbeken’ zijn in de Schrift een beeld 
van de werking van de Heilige Geest (Joh. 7:38-
39). Zoals er in de natuur zonder water geen 
vruchten kunnen groeien, zo is het ook in het 
geestelijke vlak. Zonder de verfrissende en 
levendmakende werking van de Geest zullen wij 
beslist tevergeefs naar ‘de vrucht van de Geest’ 
zoeken (Gal. 5:22; 6:8). Dit is voor de christen dus 
een onmisbare voorwaarde om de vrucht te leren 
kennen van het hemelse land dat voor hem is 
weggelegd. Hij zal nooit enig idee krijgen van de 
zegeningen van het hemelse Kanaän – eeuwige, 
hemelse en geestelijke zegeningen die in Christus 
zijn deel zijn – als hij niet in aanraking is gekomen 
met deze stromen van levend water. 

In de eerste plaats was er in het dal Eskol dus 
deze grote druiventros, die door twee van de 
verspieders werd gedragen (misschien waren dat 
wel Jozua en Kaleb, die de vrucht van het land 
tenminste naar waarde wisten te schatten). De 
vrucht van de wijnstok is in de Schrift een 
algemeen bekend symbool van de vreugde (vgl. 
Richt. 9:13; Ps. 104:15; Jes. 24:7). De druiventros 
die de verspieders vonden symboliseert de 
vreugde die wij in het hemelse Kanaän vinden, en 
wel tengevolge van de levendmakende werking 
van de Heilige Geest. Galaten 5 noemt de 
blijdschap als een belangrijk aspect van de vrucht 

'De HERE sprak tot Mozes: Zend mannen uit om het land Kanaän te verspieden, dat ik de 
Israëlieten geven zal; telkens één man zult gij zenden als vertegenwoordiger van de stam 
zijner vaderen: allen vorsten onder hen. Toen zond Mozes hen heen uit de woestijn Paran, 
naar het bevel des HEREN (...) Weest moedig en neemt van de vrucht des lands mede. Het 
was toen juist de tijd der eerste druiven (...) Toen zij in het dal Eskol gekomen waren, sneden 
zij daar een rank met één tros druiven af, die zij met hun tweeën aan een draagstok droegen; 
ook enige granaatappelen en vijgen (...) Na verloop van veertig dagen keerden zij terug van 
het verspieden van het land; zij gingen op weg en kwamen tot Mozes en Aäron en de gehele 
vergadering der Israëlieten in Kades, in de woestijn Paran, en brachten hun en de gehele 
vergadering bericht en toonden hun de vrucht van het land' (Num. 13:1-26). 

Hugo Bouter 
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van de Geest (Gal. 5:22). Het is de Geest die 
vruchtbaar maakt, en wij kunnen deze vrucht van 
het Beloofde Land alleen oogsten door voor de 
Geest te zaaien (Gal. 6:8). 

Verder toont Johannes 15 dat deze hemelse 
blijdschap ons deel is door onze verbondenheid 
met Christus als de ware Wijnstok. De Vader en 
de Zoon te kennen, door de kracht van de Heilige 
Geest, dat geeft eeuwige, hemelse vreugde: ‘En 
ónze gemeenschap is met de Vader en met Zijn 
Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven 
wij, opdat onze blijdschap volkomen zij’ (1 Joh. 
1:3-4). Let hier op het verband tussen 
‘gemeenschap’ en ‘blijdschap’. Ons deelhebben 
aan deze goddelijke Personen  bewerkt een 
volkomen vreugde. Buiten deze gemeenschap is 
er geen ware vreugde te vinden. Deze dingen zijn 
niet van elkaar te scheiden. Het dal Eskol bevond 
zich in de nabijheid van Hebron, en die 
plaatsnaam betekent ‘gemeenschap’ of 
‘bondgenootschap’. Alleen op de plaats van de 
gemeenschap met God vinden wij ook ware en 
volkomen blijdschap als een van de voornaamste 
vruchten van de Geest. 

 

Granaatappels en vijgen 

De druiventros was echter niet de enige vrucht die 
de verspieders vonden; zij namen ook 
granaatappels en vijgen mee. Misschien wordt 
daarop gezinspeeld in Numeri 20:5, waar de 
Israëlieten klagen dat er in de barre woestijn 
‘geen koren, vijgenboom, wijnstok en 
granaatappel groeien en geen water is om te 
drinken’. Maar ook in andere gedeelten van het 
Oude Testament worden deze verschillende 
vruchten in één adem genoemd (Deut. 8:8; Hag. 
2:20).  

Wat de betekenis van 
de granaatappel 
betreft: er kwamen 
imitaties van granaat-
appels voor op de 
zomen van het 
opperkleed van de 
hogepriester, en even-
eens op de kapitelen 
van de beide zuilen die 
bij de ingang van de 
tempel stonden (Ex. 
28:31-34; 1 Kon. 7:18; 
2 Kon. 25:17). Wij 
vinden deze vrucht dus steeds in verbinding met 
het heiligdom. Zij symboliseert de heiligheid die 
passend is voor Gods huis. De granaatappels aan 
de zomen van het kleed van de hogepriester 
waren voor hem (evenals de gouden belletjes) 
een absolute vereiste om het heiligdom te kunnen 
betreden (Ex. 28:35). Zij wijzen op de heiligheid 
die Christus kenmerkt en die Hem in staat stelt als 
onze hemelse Hogepriester voor het aangezicht 
van God te verschijnen (Hebr. 7:26). Van de 
granaatappels op de tempelzuilen lezen wij dat zij 

een versiering van het vlechtwerk op de kapitelen 
waren, en volgens Psalm 93:5 is de heiligheid 
Gods huis tot sieraad. Dit bevestigt de juistheid 
van de gedachte dat de granaatappel de 
heiligheid aanduidt die vereist is voor Gods 
tegenwoordigheid, als vrucht van de werking van 
Gods Geest (vgl. de uitdrukking ‘uw vrucht tot 
heiliging’ in Rom. 6:22). 

Nu wat betreft de vijgen. Een van de éérste 
hoofdstukken van de Bijbel zegt ons al het een en 
ander over de betekenis van deze derde vrucht 
die de verspieders van hun tocht meenamen. 
Adam en Eva maakten schorten van vijgenboom-
bladeren om zich daarmee te bedekken, nadat zij 
hadden gegeten van de boom van de kennis van 
goed en kwaad. Naderhand ontvingen zij van God 
Zélf een andere bedekking, gemaakt van de 
huiden van onschuldige offerdieren. Deze 
bekleding van vijgenboombladeren wijst op het 
kleed van eigengerechtigheid, van eigen goede 
werken, waarmee de mens probeert zijn zondige 
toestand te verbergen. Dit in tegenstelling met het 
heilskleed van goddelijke gerechtigheid, dat wij 
om niet ontvangen tengevolge van het sterven 
van het onschuldige Offerlam. 

Het beeld van de vijgenboom wordt in de Schrift 
ook gebruikt om Israël als natie aan te duiden, en 
dan eveneens gehuld in het kleed van 
eigengerechtigheid. Aan de vijgenboom die door 
Christus werd vervloekt, waren alleen maar 
bladeren te bekennen en géén vruchten. Israël 
droeg een bladerkleed van eigengerechtigheid, 
het had een mooie belijdenis, maar kon geen 
werkelijke vrucht van gerechtigheid voor God 
voortbrengen. De vijgenboom is nu verdord (Israël 
ligt onder een oordeel van verharding), maar in 
het laatste der dagen zal hierin verandering 
komen en zal de vijgenboom weer uitspruiten 
(Matt. 21:19; 24:32). Dan zal Israël geen 
gerechtigheid meer in zichzelf zoeken, maar 
alleen in God. Het kleed van Gods gerechtigheid 
zal het sieren en het herstelde Jeruzalem zal 
heten: ‘De HERE onze gerechtigheid’ (Jes. 61:10; 
Jer. 33:16). Israël zal werkelijk vrucht dragen en 
hiervan zal gelden: ‘(...) aan Mij is uw vrucht te 
danken’ (Hos. 14:9). 

Zoals de granaatappels dus een beeld zijn van de 
vrucht van de heiligheid, zo zijn de vijgen dat van 
de vrucht van de gerechtigheid. Sámen vormen zij 
de kenmerken van de nieuwe mens, die 
overeenkomstig God geschapen is in 'waarachtige 
gerechtigheid en heiligheid’ (Ef. 4:24). Dit zijn 
vruchten van de nieuwe schepping, vruchten van 
een hemels land (in de woestijn waren ze niet te 
vinden!). Deze vruchten kon de eerste mens niet 
voortbrengen. Zelfs in het paradijs bezat Adam in 
zijn staat van onschuld geen ware gerechtigheid 
en heiligheid. Hij was weliswaar onschuldig, maar 
hij wees het kwaad niet van de hand en 
bezoedelde zich ermee. Hij handelde niet 
rechtvaardig en hij bleef ook niet heilig. Ware 
gerechtigheid en heiligheid zijn de vruchten van 
de nieuwe schepping, die gegrond is op het 
verlossingswerk van Christus. Juist in de brief aan 
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Colofon 

de Efeziërs, die ons 
verplaatst in het 
‘Beloofde Land’, in de 
‘hemelse gewesten’, 
zien wij dat deze 
kostelijke vruchten ons 
deel zijn. In Christus is 
ons een heiligheid en 
gerechtigheid geschon-
ken die ons een plaats 
geeft in het licht, in Gods 
directe tegenwoordig-
heid (Ef. 1:3-6). Efeziërs 
4 en 5 vertellen ons hoe 
deze vruchten in ons 

leven gestalte moeten krijgen, zodat de ‘vrucht van 
het licht’ ook in praktisch opzicht in ons wordt gezien 
en wij niets van doen hebben met de ‘onvruchtbare 
werken van de duisternis’. Wij zullen dan zuiver en 
onberispelijk zijn, vervuld met de ‘vrucht van de 
gerechtigheid’, die ook een ‘vreedzame vrucht’ wordt 
genoemd (zie Fil. 1:11; Hebr. 12:11). 

Stellen wij de vrucht van het land op prijs, evenals 
de twee verspieders dat deden die de druiven uit 
Eskol droegen? Of hechten wij er geen waarde aan, 
zoals de meerderheid van het ongelovige volk dat 
het goede land versmaadde? En als wij de vruchten 
van het land kennen en waarderen, is het ons dan 
voldoende die zo af en toe 'in de woestijn' te 
proeven, dus in de omstandigheden van het leven 
hier beneden? Of zijn ze permanent ons deel, 
doordat wij woning hebben gemaakt in het ‘Beloofde 
Land' en ons hemelse erfdeel daadwerkelijk in bezit 
hebben genomen? 

(Vervolg van pagina 9) 
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De Heer Jezus is echt volstrekt UNIEK. Dat moet 
regelmatig duidelijk naar voren worden gebracht. 
Het wordt in sommige kringen steeds meer mode 
om Hem zó menselijk te maken, dat je zou 
vergeten hoever Hij boven ons verheven is, ook 
al is Hij door Mens te worden dicht bij ons 
gekomen. Hij is de eeuwige Zoon van God, Hij is 
Zelf volkomen God en is Mens geworden. Als de 
eeuwige Zoon is Hij natuurlijk oneindig boven ons 
mensen verheven, maar ook als Mens is Hij dat. 
Dat drong weer eens goed tot me door, toen ik 
onlangs een mailtje kreeg van iemand die 
reageerde op iets dat ik in een boek heb 
geschreven over het overwinnen van de zonde. 
Hij was van mening dat elke zonde kan worden 
overwonnen door Jezus na te doen. Hij zei het 
zo: 'Dit houdt in dat een mens net als Jezus tot 
dezelfde goddelijke natuur kan komen als 
waartoe Hij is gekomen in zijn dagen in het vlees.'  

Ik heb hem daarop geschreven dat dit naar twee 
kanten toe een dwaling is. Het is een dwaling ten 
aanzien van de mens, want een mens krijgt de 
goddelijke natuur alleen door berouw over zijn 
zonden, bekering tot God en geloof in de Heer 
Jezus. Het is ook een dwaling ten aanzien van de 
Heer Jezus, want Hij is Zelf God van eeuwigheid. 
Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. 
In zijn reactie hierop wees de afzender op 
Hebreeën 4:15 en concludeerde: 'In dezelfde 
dingen waarin wij als mensen verzocht worden, is 
Jezus ook verzocht (...) Door nooit zijn eigen wil, 
de wil van het vlees te doen, heeft Jezus 
overwinning gekregen over alle zonde.' Ook wees 
hij op 1 Petrus 4:1 en stelde: 'Dit houdt dus in dat 

wanneer wij op dezelfde wijze als Jezus leven 
hier op aarde, door niet onze eigen wil te doen 
maar Gods wil, en wij dus lijden in ons vlees, wij 
onttrokken worden aan de zonde en de 
overwinning over alle zonde krijgen. En daardoor 
eeuwig leven. Omdat de Here Jezus nooit 
gezondigd heeft, maar altijd heeft overwonnen 
over de zonde kon Hij op de derde dag opstaan 
uit de doden.' 

Dit zijn uitspraken die het unieke wezen van onze 
Heiland aantasten. Dit is ontoelaatbaar. Ik heb 
hem teruggeschreven dat hij de Heer Jezus naar 
beneden haalde tot het niveau van ons, van 
nature zondige mensen. Christus is zeker 
waarachtig Mens, maar Hij is ook de unieke 
Mens. Hij is Mens geworden door geboren te 
worden uit Maria. Maar Hij is niet verwekt door 
een man, maar door God de Heilige Geest (Luc. 
1:35). Hij heeft dus geen zondige natuur. Het 
ondubbelzinnig getuigenis van de Schrift luidt: 'En 
in Hem is geen zonde' (1 Joh. 3:4). Samen met 1 
Petrus 2:22 en 2 Korintiërs 5:21 heb ik een 
drievoudig, volledig afdoend getuigenis in de 
Schrift aangaande de volkomen zondeloosheid 
van de Heer Jezus. Ik heb hem erop gewezen dat 
de tekst die hij aanhaalde uit Hebreeën 4:15 een 
verkeerde vertaling is. Er staat niet ´zonder te 
zondigen´, maar ´uitgenomen de zonde´. 

Er blijven aspecten in de heerlijkheid van de 
Persoon van Christus, die ons verstand te boven 
gaan (Matt. 11:27). Als we die menselijk gaan 
beredeneren, vervallen we tot dwaalleer. Het is 
eenvoudig niet te verklaren dat de Heer Jezus het 
ene moment als Mens vermoeid in slaap viel en 
wakker gemaakt moest worden, omdat de 
discipelen bang waren dat ze vergingen, terwijl 
Hij het volgende moment als de almachtige God 
de wind en de zee bestrafte, zodat de wind ging 
liggen en er een grote stilte ontstond (Marc. 4:37-
41). Dit wonder van zijn Persoon kan en mag en 
wil ik niet 'ontrafelen' om alles begrijpelijk te 
maken. Ik mag en kan en wil Hem 
daarvoor alleen aanbidden. Hij moet meer en ik 
minder worden (Joh. 3:30). Ik hoop dat dit 
nummer van Rechtstreeks zal bijdragen aan het 
groter worden van deze unieke Persoon voor ons 
hart en leven. Namens de redactie, Ger de 
Koning 
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4. Het gevaar van uiterlijke 
godsdienstigheid bij het geven 

“Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, 
want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, 
en u laat het gewichtigste van de wet na: het oordeel en 
de barmhartigheid en de trouw. Deze dingen nu zou 
men moeten doen en de andere niet nalaten. Blinde 
leidslieden, die de mug uitzift maar de kameel 
doorzwelgt” (Matt.23:23-24). 

Het vierde ‘wee!’ hangt samen met de nadruk die de 
farizeeën legden op het onderhouden van uiterlijke 
godsdienstige verplichtingen, terwijl het gewichtigste 
van de wet verwaarloosd werd, namelijk het betonen 
van gerechtigheid, barmhartigheid en trouw (Matt. 
23:23-24). De Israëlieten moesten volgens de wet van 
Mozes tienden betalen over de opbrengst van het land 
(koren, most, olie en vruchten) en van het vee (Lev. 
27:30,32; Deut. 14:22-29). De tienden dienden voor het 
levensonderhoud van de priesters en de Levieten. Dit 
punt sluit dus aan bij de voorgaande perikoop, die 
handelde over de instandhouding van de tempeldienst. 

De farizeeën hadden dit allemaal aangescherpt. Hun 
plichtsgetrouwheid ging zover dat zij zelfs tienden 
betaalden van de kleinste tuinkruiden, zoals de munt, 
de dille en de komijn. Nu was dat op zichzelf niet 
verkeerd, want de Heer zegt: ‘Deze dingen nu zou men 
moeten doen (...)’. Het is ook in onze tijd niet verkeerd 
een tiende deel van ons inkomen aan de dienst van de 
Heer te geven, hoewel wij niet onder het regime van de 
wet maar onder dat van de genade leven (Rom. 6:14). 
Weten wij nog wel wat offeren is? De genade is geen 
vrijbrief om alleen aan onze eigen belangen te denken 
en de Heer onze offers van weldadigheid en 
mededeelzaamheid te onthouden (Fil. 2:21; Hebr. 
13:16). Maar het is verkeerd als het een wettische 
verplichting is die men zichzelf of anderen oplegt. 

De overdreven stiptheid in deze dingen ging bij de 
farizeeën gepaard met het nalaten van de innerlijke, 
geestelijke normen van Gods wet. Men verwaarloosde 
het gewichtigste van de wet [1]: het oordeel en de 
barmhartigheid en de trouw (Matt. 23:23; vgl. Hos. 6:6; 
Mi. 6:8; Zach. 7:9). Het oordeel is hier de juiste 
beoordeling, een rechtvaardige behandeling van de 
naaste. Het oordeel (Gr. krisis) is het goddelijk recht, 
dat straks volmaakt zal gelden in het Vrederijk (vgl. 
Matt. 12:18,20). Het heeft evenals barmhartigheid en 
trouw te maken met onze houding ten opzichte van 
anderen. 

Nog eens verweet de Heer de farizeeën dat ze blinde 
wegwijzers waren, die de dingen niet in de juiste 
proporties zagen. Kleine dingen kregen bij hen 
overdreven aandacht, maar grote dingen werden over 
het hoofd gezien. Zij wilden de mug uitziften, maar de 
kameel doorzwelgen. De strengsten onder de Joden 
zeefden de wijn, om niet per ongeluk een onrein diertje 
in te slikken. Maar met veel ergere vormen van 
onreinheid en overtreding van Gods geboden schenen 
zij geen enkele moeite te hebben (Matt. 23:24; vgl. 
15:1-20 en 23:25,27). Zowel de mug als de kameel 
waren onreine dieren; men rekende de insekten tot het 
wemelend gedierte (Lev. 11:4,41,43). 

De praktische les voor ons 

Oefenen wij ons in het gewichtigste van de wet: het 
oordeel en de barmhartigheid en de trouw? Wordt ons 
leven gekenmerkt door praktische gerechtigheid 
tegenover de naaste? Barmhartigheid, liefde en trouw 
zouden ons evenmin moeten verlaten: ‘Bind ze om uw 
hals, schrijf ze op de tafel van uw hart’ (Spr. 3:3). 
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‘Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars’ (Matt. 23:13-33). 

Hugo Bouter 

[1] Dit vers laat ons zien hoe moeilijk het is de ver-
schillende delen van de wet van Mozes van elkaar te 
scheiden. Men maakt soms onderscheid tussen de 
civiele en de ceremoniële wetten (die tijdgebonden 
waren), en de morele wet, d.i. de wet van de tien ge-
boden (die tijdloos is). Toch is dit onderscheid zeer 
kunstmatig, want in de tien geboden komen een aan-
tal duidelijke verwijzingen naar Israëls volksbestaan in 
Kanaän voor (Ex. 20:1,10,12,17), terwijl omgekeerd 
bepaalde burgerlijke en ceremoniële wetten ook in de 
huidige bedeling van actuele waarde blijken te zijn 
(vgl. 1 Kor. 9:8-14). De Heer rekent echter zowel de 
voorschriften over de tienden als de drie belangrijke 
morele principes ‘het oordeel, de barmhartigheid en 
de trouw’ tot dezélfde wet. Hij maakt alleen onder-
scheid tussen bijzaken en hoofdzaken. Hij heeft de 
morele wet nog aangescherpt in de bergrede en ook 
positief verwoord en samengevat (Matt. 22:34-40). 
Paulus werkt de geboden ook verder uit in zijn brie-
ven, maar stelt tegelijkertijd dat de christen niet onder 
het regime, het bestel van de wet verkeert. De genade 
gaat verder dan de wet en de vrucht van de Geest 
omvat veel meer dan formele gehoorzaamheid aan de 
tien geboden. 
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Vraag: Wat is aanbidding? 

Antwoord: Ik wil dat graag illustreren aan de hand van 
drie voorbeelden uit de oudste bijbelboeken, namelijk 
Genesis en Job: 

Aanbidding in het leven van Abraham 

Het Hebr. woord voor ‘aanbidden’ komt voor het eerst 
voor in Genesis 22:5, in de geschiedenis van Abraham 
en Isaak op de berg Moria. De grondbetekenis van het 
woord is ‘zich neerwerpen’ voor God die meerder en 
groter is dan wij, en daarmee Zijn grootte, macht, 
waarheid, rijkdom, gerechtigheid en goedheid 
erkennen. Dat is ook de betekenis van het Gr. 
proskuneo (vaak vertaald met ‘huldigen’), dat 55 keer 
voorkomt in het Nieuwe Testament: zich neerwerpen en 
de grond of de voeten kussen. 

“Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef 
stelde. Hij zei tot hem: Abraham, en deze zei: Hier ben 
ik. En Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij 
liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem 
daar tot een brandoffer op een der bergen die Ik u 
noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg 
op, zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn knechten 
met zich, benevens zijn zoon Isaak; hij kloofde hout 
voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de 
plaats, die God hem genoemd had. Toen Abraham op 
de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de 
verte. En Abraham zei tot zijn knechten: Blijft gij hier 
met de ezel, terwijl ik en de jongen daarginds 
heengaan; wanneer we hebben aangebeden, zullen wij 
tot u terugkeren. Toen nam Abraham het hout voor het 
brandoffer, legde het op zijn zoon Isaak en nam vuur en 
een mes met zich mee. Zo gingen die beiden tezamen. 
Toen sprak Isaak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn 
vader, en deze zei: Hier ben ik, mijn zoon. En hij zei: 
Hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten 
brandoffer? En Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien 
van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die 
beiden tezamen” (Gen 22:1-8). 

Wat deed Abraham daar op de berg? Twee punten 
springen in het oog:  

(1) Hij had van God een opdracht gekregen en hij 
onderwierp zich daaraan.  

(2) Hij gaf God alles terug wat hij van God had 
ontvangen, de zoon van zijn liefde (vgl. 1 Kron. 
29:10-16; Ps. 29:1-2).  

Het wezen van de aanbidding is zich neerbuigen voor 
Hem die groter is dan ikzelf. Let erop dat hier in deze 
geschiedenis geen muziek was, geen gezang, geen 
feeststemming, zelfs geen woorden (vgl. Openb. 5:14). 
Toch is er sprake van aanbidding, en God voorzag in 
een lam ten brandoffer. 

Aanbidding in het leven van Job 

In Job 1:20-22 lezen wij dat Job zich ter aarde wierp, 
zich neerboog voor de HERE en Zijn naam grootmaakte 
met de woorden: ‘De HERE heeft gegeven, de HERE 
heeft genomen, de naam des HEREN zij geloofd’. Job is 
misschien wel het oudste boek van de bijbel en dan zou 

dit de eerste plaats zijn waar het begrip aanbidding 
voorkomt.  

Job viel neer voor Gods aangezicht, hij erkende Gods 
grootheid en zijn eigen geringheid en gaf Hem de eer 
die Hem toekomt. Alle dingen zijn uiteindelijk in Gods 
hand en ondanks alle tegenslag moet Zijn naam 
worden geprezen, hoe moeilijk dit ook is en hoeveel 
vragen er ook kunnen leven in ons hart. En later zei 
God tegen de drie vrienden van Job dat zij niet recht 
van Hem hadden gesproken zoals Zijn knecht Job (vgl. 
Job 42:1-7). 

Aanbidding in het leven van Jakob 

Van de aartsvader Jakob lezen wij in het laatste vers 
van Genesis 47, en hij wordt dan bij zijn nieuwe naam 
Israël (= strijder Gods) genoemd: ‘En Israël boog zich 
aanbiddend neer aan het hoofdeinde van het 
bed’ (Gen. 47:31). In Genesis 48 volgt dan de 
geschiedenis waarbij hij de zonen van Jozef 
adopteerde en hen zegende als zijn eigen zonen. En in 
Genesis 49 zegende hij zijn eigen zonen, en in hen de 
twaalf stammen die uit hen zouden voortkomen. Hierbij 
riep hij ook de naam van de HERE aan (Gen. 49:18). 

In Hebreeën 11:21 wordt verwezen naar de laatste 
dagen van Jakob en wij lezen daar vanuit de Griekse 
Septuaginta-vertaling: ‘Door het geloof zegende Jakob 
bij zijn sterven elk van de zonen van Jozef en hij 
aanbad [leunend] op het uiteinde van zijn staf’. De 
Hebr. woorden voor ‘bed’ en ‘staf’ hebben dezelfde 
letters (medeklinkers), en dat verklaart het verschil in 
lezing met Genesis 47. Maar het gaat nu om de 
uitdrukking dat hij aanbad. Op zijn ziekbed, dat ook zijn 
sterfbed zou worden, was de aartsvader een aanbidder!  

Het is niet gering dat dit na een leven vol beproevingen 
en wederwaardigheden van hem wordt gezegd in de 
Schrift. Als we de lezing ‘staf’ volgen, kunnen we ook 
eraan denken dat Jakobs pelgrimsreis bijna ten einde 
was en dat hij zijn staf mocht teruggeven aan de 
Herder, die hem zijn leven lang had geleid, de Engel die 
hem had verlost uit alle nood (Gen. 48:15-16). Ook de 
offeranden in het leven van de aartsvader kunnen wij 
trouwens zien als gelegenheden van aanbidding (vgl. 
Gen. 35:1; 46:1). Laten wij deze voorbeelden uit de 
oudste bijbelboeken volgen, in het bewustzijn dat wij nu 
de Vader mogen aanbidden in geest en waarheid (Joh. 
4:23-24). 

 

REPLY 
Hugo Bouter e.a. 

Jakob zegent 
de zonen van 
Jozef. Detail 
van schilderij 
Rembrandt. 

Olieverf op 
linnen (1656) 
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Nadat we ons met de tempel en de offerdienst in 
het Vrederijk hebben beziggehouden, willen we 
ons nu richten op een bijzonderheid, namelijk de 
rivier die uit de tempel zal voortkomen. De 
beschrijving daarvan vinden we in Ezechiël 47:1-
12. Plotseling staat hier in vers 1: 'Hij leidde mij'. 
Wie is deze 'hij'? Het zou een engel kunnen zijn, 
maar ik twijfel er niet aan dat het Christus Zelf is, 
zoals uit de beschrijving in Ezechiël 40:3 kan 
worden afgeleid (vgl. Dan. 10:5-6; Openb. 1:15). 
Christus maakte Ezechiël bekend met Zijn 
gedachten over de toekomst. Wie is een leraar 
als Hij? Wie kan mensen zo in de waarheid van 
God invoeren als Hij? Toen de Heer Jezus Zich 
bij de twee discipelen op de weg naar Emmaüs 
voegde en Hij hun verstand opende voor de 
Schriften, werden hun harten brandend. Kort 
daarvoor waren ze terneergeslagen (Luc. 24:13–
55). 

Ezechiël ziet hoe aan de ingang van de tempel 
een waterbeek uit het heiligdom komt, uit de 
onmiddellijke tegenwoordigheid van God. De 
beek vloeit langs de zuidzijde van het 
brandofferaltaar. Daar willen we een ogenblik bij 
stilstaan.  

Het altaar is een beeld van het kruis waaraan de 
Heer Jezus heeft geleden. Op het altaar zullen 
vooral brandoffers en ook delen van andere 
offers worden geofferd. Ze zullen tot een liefelijke 
reuk voor God zijn. Het brandoffer is een 
verwijzing naar de volledige overgave voor God 
van de Heer Jezus in de dood. Het eerste motief 
van de Heer Jezus om Mens te worden en het 
werk te volbrengen, bestond uit het doen van de 

wil van God. Alle zegen voor de vernieuwde 
aarde in het Vrederijk komt voort uit het werk van 
Christus. Daaraan herinnert de loop van de beek 
die uit het heiligdom komt en het brandofferaltaar 
voorbij stroomt. 

De profeet wordt door de noordpoort uit de 
voorhof geleid (vs. 2). De oostpoort is normaal 
gesloten (vgl Ezech. 44:1–3). Over het water 
staat geschreven dat het sijpelt, het gaat dus om 
een (in eerste instantie) kleine beek. Hij stroomt 
voorbij de buitenste voorhof en vloeit in de 
richting van de oostpoort verder naar het oosten. 
De beek wordt steeds groter (vs. 3–5), zonder dat 
er sprake van is dat andere beken op deze beek 
aansluiten waardoor het water toeneemt. Dat is 
een volgend wonder. We zien daarin een beeld 
van de steeds toenemende genade en zegen, die 
gedurende het Vrederijk geen einde kent. Dat is 
de tijdsperiode waarin God de aarde en haar 
bewoners een nooit tevoren gekende mate van 
zegen doet toestromen.  

Vroeger al wilde God vanuit de hof van Eden de 
hele aarde zegenen. In Genesis 2 vinden we de 
rivier die uit de hof van Eden kwam en zich in vier 
stromen splitste om de hele aarde te bevloeien 
(hij stortte zich uit in de vier windrichtingen). De 
Heer heeft een meetsnoer in Zijn hand. Elke 1000 
el (525 m) gaat Ezechiël in het water. Elke keer is 
het dieper, totdat hij er niet meer in kan staan. Zo 
onbegrijpelijk groot is ook de genade van God en 
Zijn zegen. De rivier van Zijn zegen neemt 
constant toe, zodat wij uiteindelijk daarin 
ondergedompeld worden. 

1000 JAAR VREDE 
 

De rivier uit het heiligdom 
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“Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het 
loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit 
het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel” (Ezech. 47:12). 



IN ZIJN LICHAAM OP HET HOUT 
 

1 Petrus 2:24 onder de loep 

In dit artikel bestuderen we een Schriftplaats die in de 
NBG en NBV-vertaling duidelijk anders is weergegeven 
dan in de Statenvertaling en enkele modernere 
Nederlandse vertalingen. Het gaat om een zinsnede uit 
1 Petrus 2:24: 

• Statenvertaling: ‘... die Zelf onze zonden in Zijn 
lichaam gedragen heeft op het hout’ 

• Telosvertaling (officieel Herziene Voorhoeve-
vertaling  geheten): ‘... die Zelf onze zonden in zijn 
lichaam heeft gedragen op het hout’  

• NBG: ‘... die zelf onze zonden in zijn lichaam op het 
hout gebracht heeft’ 

• Willibrordvertaling: ‘In zijn eigen lichaam heeft Hij 
onze zonden op het kruishout gedragen’ 

• Het Boek: ‘Hij heeft onze zonden gedragen in Zijn 
eigen lichaam, toen Hij stierf aan het kruis’ 

• NBV: ‘Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het 
kruishout op gedragen’. 

Inhoudelijk is er geen verschil tussen de weergave van 
de Statenvertaling, de Telosvertaling en de 
Willibrordvertaling; ook de meer interpreterende 
vertaling van Het Boek wijkt inhoudelijk niet van deze 
drie vertalingen af. Het NBG en de NBV staan hier 
alleen. Nu hoeft dat op zichzelf niet erg te zijn, want 
elke vertaling heeft zo haar karakteristieke 
eigenaardigheden. Maar in dit geval heeft de weergave 
die door de NBG en de door de NBV-vertalers gekozen 
is, een consequentie die geen van de andere 
vertalingen heeft, en dat is dat de Heer Jezus reeds 
vóórdat Hij aan het kruis hing, met onze zonden 
beladen was. De andere vertalingen impliceren dat de 
Heer Jezus onze zonden uitsluitend gedragen heeft 
toen Hij aan het kruis hing, en niet eerder.  

Wat is juist? 

Kan er vertaald worden 'op het hout gebracht', of 'naar 
het hout gedragen'? In het Grieks staat de combinatie 
van een werkwoord anaferoo en een voorzetsel epi (dit 
laatste gevolgd door een 4e naamval). Iemand die 
weinig Grieks kent, zal direct geneigd zijn voor de 
NBG/NBV-weergave te kiezen, omdat hij denkt: ‘Ana-
feroo is lett. ‘omhoog-brengen/dragen’, en epi gevolgd 
door een 4e naamval geeft een richting aan; dus moet 
vertaald worden ‘die zelf onze zonden in zijn lichaam 
op het hout gebracht/gedragen heeft’.  

Ook als de consequenties van deze weergave buiten 
beschouwing blijven, dient deze toch te worden 
afgekeurd. Het hoofdbezwaar tegen de NBG/NBV-
weergave is dat deze voorbijgaat aan het specifieke 
taalgebruik van het Griekse Nieuwe Testament, dat 
sterk beïnvloed is door dat van de Griekse vertaling 
van het Oude Testament, de Septuaginta (afgekort: de 
LXX).  

De woordgroep in het Nieuwe Testament 

Het werkwoord anaferoo komt in het Nieuwe Testament 
voor in Matteüs 17:1 en Marcus 9:2 (‘iemand brengen 
op/naar‘; in het Gr. een ander voorzetsel, nl. eis); Lucas 
24:51 (‘iemand opnemen naar/in’, eveneens voorzetsel 
eis); Hebreeën 7:27 (‘slachtoffers op te offeren’); 9:28 
(‘zonden dragen’; NBG ‘op zich nemen’; NBV ‘dragen’); 
13:15 (‘een lofoffer brengen’); Jakobus 2:21 (‘iemand 
op het altaar offeren’; NBG ‘iemand op het altaar 
leggen’); 1 Petrus 2:5 (‘offeranden offeren’). 

De enige plaatsen waar anaferoo, voorzien van een 
richtingaanduidend voorzetsel, letterlijk ‘(omhoog) 
brengen’ betekent, zijn de eerste drie van dit overzicht. 
In de andere gevallen waar een voorzetsel ontbreekt, 
zien we als betekenissen ‘(op)offeren’, ‘dragen’, 
‘brengen’.  

Het Oude Testament 

Onderzoeken we hoe onze woordgroep verder in de 
LXX wordt gebruikt, dan blijkt dat de door ons 
bestudeerde uitdrukking praktisch overal in verband 
staat met de offerdienst, en dan ook nog met een zeer 
speciaal onderdeel daarvan, te weten het in rook 
doen opgaan van het offer dat zich reeds op het 
altaar bevindt. Zie o.a. Exodus 29:18, 25; 30:20; 
Leviticus 3:5, 11, 16; 4:10, 19, 26, 31; 6:15; 8:16, 20, 
28; 9:10, 20; Numeri 5:26; 23:2, 30; Richteren 6:28; 
13:19 (‘offerde dit op een rots aan de Here’); 2 
Kronieken 29:27; Psalm 51:21 (LXX 50:19). Er worden 
totaal andere woorden gebruikt voor het brengen van 
het offerdier naar het altaar, die op hun beurt weer 
nooit gebruikt worden voor het feitelijke in rook doen 
opgaan van het op het altaar gelegde offerdier. 

Een nieuwtestamentische parallel 

In het Nieuwe Testament is er qua woordgebruik 
slechts één echte parallel met 1 Petrus 2:24, en dat is 
Jakobus 2:21. Ook hier vinden we anaferoo epi 
gevolgd door een 4e naamval, en opnieuw is daar 
hetzelfde frappante verschil tussen o.a. de 
Telosvertaling en de NBG-vertaling: 
‘... toen hij (Abraham) zijn zoon Izaäk op het altaar 
geofferd had’ (o.a.Telos);’ 
‘... toen hij zijn zoon Izaäk op het altaar legde’ (NBG); 
‘… dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde 
offeren’ (NBV). 

Interessant is dat we in staat zijn na te trekken wat 
Jakobus bedoelt, omdat hij rechtstreeks verwijst naar 
Genesis 22. Daar treffen we de door Jakobus gebruikte 
uitdrukking letterlijk aan in vers 2 (‘offer hem ... op één 
van de bergen’), en zonder voorzetsel in vers 13 
(‘offerde hem’). Voor het ‘op het altaar leggen’ in vers 9 
wordt een heel andere woordcombinatie gebruikt, en 
het is duidelijk dat Jakobus daar dan ook niet op doelt. 
Conclusie: de NBG-weergave van Jakobus 2:21 is niet 
correct – de NBV heeft het hier op dit punt wél goed 
vertaald. 
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 “De zaak, die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren” (vs. 27). 

David blijft thuis, terwijl hij ten strijde had moeten 
trekken. Hij verzaakt zijn plicht en neemt rust, 
terwijl hij had moeten werken. Hier wordt het 
gezegde waar: Ledigheid is des duivels 
oorkussen. Iemand die niets te doen heeft, is een 
gemakkelijke prooi voor de duivel. Daar kan hij 
heerlijk mee aan de gang. Nietsdoen is ruimte 
scheppen om de zonde een kans te geven. David 
hangt rond in zijn paleis, ziet een mooie vrouw en 
laat haar bij zich roepen. Hij misbruikt zijn positie. 
Hij misbruikt ook haar. Ze was de vrouw van een 
ander. Hij bedriegt haar man. 

Nu David zich eenmaal op het pad van de zonde 
heeft begeven, kan hij twee dingen doen. Hij kan 
erkennen dat hij verkeerd bezig is geweest en 
God om genade smeken. Hij kan ook doorgaan 
op de weg van de zonde en proberen de gevolgen 
uit te wissen. Hij kiest voor het laatste. Door 
huichelarij probeert hij Uria bij zijn vrouw te 
krijgen. Uria mag naar huis, maar doet het niet. 
Door dat wat Uria zegt (vs. 11), wijst hij tegelijk 
David op zijn eigen plicht. Maar David heeft zijn 
geweten het zwijgen opgelegd. Zoals David niet af 
te brengen is van de weg van zonde, zo is Uria 
niet af te brengen van de weg van toewijding. 
Zelfs het geschenk dat David hem laat bezorgen, 
brengt Uria niet af van de weg van trouw aan zijn 
plicht. David probeert het met een nieuwe list. Hij 
nodigt Uria uit bij hem te komen eten en drinken. 
Wat voor Mefiboset een bewijs van genade was 
(9:13), is bij Uria een list. David gebruikt zijn 
uitnodiging alleen maar om Uria dronken te 
voeren, in de hoop dat deze dan naar zijn vrouw 
zal gaan.  

Maar het lukt David niet om Uria naar zijn vrouw 
Batseba te doen gaan, om op die manier zijn 
eigen vreselijke zonde te bedekken. Uria is op 
geen enkele manier te manipuleren, zijn 
plichtsgetrouwheid breekt David op. David krijgt 
het steeds warmer, maar hij wordt ook steeds 
gemener. David is niet meer tegen te houden en 

holt voort op de weg van de zonde. Dan moet Uria 
maar omgebracht worden. De koning heeft daarbij 
de hulp van Joab nodig, die hij hierdoor 
medeplichtig maakt. Tegelijk maakt hij zich 
afhankelijk van Joab. Dit keer is er succes. Uria 
sneuvelt. David sust Joabs geweten. Zijn eigen 
geweten lijkt wel dichtgeschroeid. Hij laat Batseba 
halen en neemt haar tot vrouw. Alles lijkt 
verborgen te zijn gebleven. De laatste woorden 
van dit hoofdstuk laten zien dat er Iemand de hele 
tijd heeft meegekeken: de zaak die David gedaan 
had, was kwaad in de ogen des Heren.  

De les die hierin voor mij ligt, is deze: Pas op voor 
rondhangen en doe wat de Heer opdraagt. Een 
zonde komt nooit alleen. Pas op voor de begeerte 
van de ogen. Probeer een zonde niet te 
camoufleren – dat voert tot een volgende zonde – 
maar belijd je zonde. Ik denk nu aan de zaak van 
de voormalige president Clinton met Monica 
Lewinski. Hoe heeft hij geprobeerd eronder uit te 
komen om zijn gezicht niet te verliezen tegenover 
de wereld. Maar ik moet eigenlijk niet denken aan 
de verhouding die Clinton met Monica Lewinski 
heeft gehad. Ik heb genoeg aan mezelf. Hoe vaak 
probeer ik niet een verontschuldiging te vinden 
voor een zonde, zodat ik die niet hoef te belijden, 
bang voor gezichtsverlies als ook ik ben? Dat 
hoeft niet alleen op het seksuele vlak te liggen. 
Het kan in allerlei situaties gebeuren. Maar ook 
dan is er Iemand die vanaf het begin meekijkt en 
moet er gezegd worden dat het kwaad is in de 
ogen des Heren. 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 11. 

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

Heer, wilt U mij dicht bij Uzelf bewaren, in uw 
weg: 'Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik' (Ps. 
16:1). Ik weet, Heer Jezus, dat deze woorden in 
uw hart waren, toen U hier op aarde wandelde. U 
sprak ze uit, niet omdat U bang was om te 
struikelen, maar omdat U als mens volkomen 
veiligheid en bescherming bij uw God vond. Deze 
woorden geven aan dat U volkomen afhankelijk 
van uw God wilde zijn. Dank U dat ik deze 
woorden ook mag bidden. Bij mij is het wel uit 
angst dat ik toegeef aan de zonde. Er is zoveel 
om mij heen dat aansluit op de in mij wonende 
zonde, dat ik het nog eens wil vragen: 'Bewaar 
mij, o God, want bij U schuil ik'. 



“Rechtstreeks” Jaargang 5, Nr. 2 Februari 2008 

7 

VAN DE WERKVLOER 
Een brief uit Rusland 

Ik haast me te antwoorden op uw brief, die ik kort 
geleden ontving. Ik dank u dat u aan ons denkt en 
meeleeft met onze zaken! En bij ons is er heel veel 
nieuws. Ook goed nieuws dat u, denk ik, zal 
verheugen, aangezien u onze goede vriend bent. Een 
vriend verheugt zich altijd met de blijdschap van zijn 
vrienden; en huilt wanneer zijn vriend in de ellende zit.  

Ik heb als erfenis van mijn overleden vader een huis 
gekregen. Dat huis moest gesloopt worden, en in ruil 
daarvoor gaf men ons een flat in de stad. Wij hebben 
deze flat verkocht (in Minsk - dat is de hoofdstad van 
Wit-Rusland), en een huis gekocht met 
gasverwarming en kachels en ander comfort. We zijn 
heel lang op zoek geweest naar een huis. Door die 
voortdurende, maar aangename drukte had ik geen 
tijd om u te schrijven en ik wilde dit pas doen wanneer 
alle drukte achter de rug zou zijn. De Heer, en Hij 
alleen, heeft ons in alles geholpen. Nu zijn wij druk 
met de verhuizing. Sommige spullen hebben we al 
overgebracht, maar veel dingen moeten nog, 
waaronder ook mijn bloemetjes.  

Prijs God, het is een huis met dikke muren, van 
baksteen en (cement)blokken, met gasverwarming, 
zodat we 's winters niet meer in de kou zullen zitten. 
En als we eens willen terugdenken aan de goede 
oude tijd, dan kunnen we de kachel stoken en bij het 
knapperen van de houtblokken en het neerslaan van 
de sneeuw tegen het raam wat dromen over de 
wonderbare wereld waar de Here Jezus ons verwacht, 
waar het zo fijn en prachtig is dat we ons dit maar 
moeilijk kunnen voorstellen. En ook dromen we ervan, 
als we verhuisd zullen zijn, u op bezoek uit te nodigen, 
als u naar ons toe zult kunnen en willen komen; ook 
andere gelovigen uit uw gemeente, die het verlangen 
zullen hebben naar ons toe te komen. Wanneer wij 
helemaal daarheen verhuisd zullen zijn, zal ik u ons 
nieuwe adres sturen.  

Het is gewoon een wonder hoe wij, twee zwakke 
vrouwen, het huis konden kopen. Ze maakten ons 
bang en zeiden dat we niets geschikts zouden vinden, 

dat we bedrogen zouden worden. Maar juist in 
zwakheid geeft de Heer kracht, Zijn kracht! De 
mensen vergeten dat wie op God vertrouwt, nooit 
beschaamd zal worden. En wij hebben wat gevonden; 
en de Heer heeft ons bewaard. Ja, Jacob, wij 
begrijpen elkaar in de Here Jezus. Dat is wonderbaar! 
Zouden andere mensen die elkaars taal niet kennen, 
contact kunnen hebben en zich ook nog kunnen 
verheugen met gemeen-schappelijke blijdschap? Nee! 
Maar gelovigen in de Here Jezus zijn burgers van een 
hemels Land, die één taal hebben - de taal van het 
geloof, is dat niet waar?  

Het is heel pijnlijk te horen dat u een operatie nodig 
hebt aan uw ogen. Ja, alleen de Here kan helpen! O, 
in dit leven is zoveel smart en kommer, dat het 
hemelse Vaderland zozeer gewenst lijkt. Ondanks het 
leed verheugt echter ook dit, ons door God gegeven 
leven. Ik zie met opgetogenheid hoe de wind de van 
de bomen gevallen bladeren doet ronddraaien, hoe hij 
ze over de weg jaagt. Hoe diezelfde bladeren ritselen 
onder je voeten, afscheid nemend, tot volgend jaar... 
Alles is zo wonderlijk en wijs ingericht! En als wij hier 
schoonheid zien in deze tijdelijke, voorbijgaande 
wereld, wat voor wonderbare wereld zal ons dan 
geopenbaard worden in de Hemelse Stad?!  

Hoe kunnen we u in uw zorgen bijstaan? Wij kunnen 
voor u bidden! Het gebed, dat is onze kracht! De 
kracht van de Heer. En dus, Jacob, kijk eens hoe de 
Heer alles voor ons heeft ingericht; want u hebt toch 
gebeden voor mij, voor mama, dat wij 's winters niet in 
de kou zouden zitten! Weet u nog, u had ons ook 
geschreven dat wij ons tot gelovigen moesten 
wenden, dat zij ons zouden helpen gasverwarming te 
laten aanleggen? Maar wij hebben ons tot de Heer 
gewend. Omdat alleen Hij eenvoudigweg en zonder 
verwijten geeft! Mensen hebben hun eigen behoeften 
en problemen; en als er een mogelijkheid is het 
enigszins zonder hulp van mensen te stellen, dan 
doen wij dat. De Here moge u helpen. Moge Zijn hand 
het operatiemes leiden, dat de chirurg zal vasthouden 
tijdens de operatie aan uw ogen! Gezichtsvermogen - 
dat is zo kostbaar! Des te kostbaarder is echter ons 
geestelijk gezichtsvermogen. Toen wij tot de Heer 
kwamen, heeft Hij de ogen van ons hart geopend, 
opdat wij zouden zien hoe prachtig het leven is met 
Hem, onze Redder en Verlosser! Ja, Jacob, ik ken dat 
lied, waarvan het refrein luidt: “Dan zingt mijn ziel (in 
het Russisch: geest), o Heer, tot U: Hoe groot zijn 
Gij ... !" Het begint met “Velikij Bog” – Grote God."  

Mijn mama en mijn tante Anja en oom Petja, en ook 
tante Maria, laten u groeten! Bedankt voor uw 
gebeden, voor uw betrokkenheid bij onze smarten! De 
Heer zegene u,  

Svetlana 
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Vrede zij u, beste Jacob!  
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Hagars vlucht 

‘Sarai nu, de vrouw van Abram, schonk hem geen 
kinderen, en zij had een Egyptische slavin, wier 
naam was Hagar. En Sarai zeide tot Abram: Zie 
toch, de HERE heeft mij niet vergund te baren; ga 
toch tot mijn slavin; misschien zal ik uit haar 
gebouwd worden. En Abram luisterde naar 
Sarai’ (Gen. 16:1-2).  

Abram (85 jaar) en Sarai (75 jaar) vertrouwden 
niet langer op de HERE en grepen naar wat wij 
kunnen noemen ‘wereldse’ middelen of methoden 
om een kind te krijgen. Hagar, de Egyptische 
slavin werd door Sarai aan Abram tot vrouw 
gegeven. Hij ging tot haar in en zij werd zwanger 
(vs. 3-4a). Het kind dat hieruit voortkwam was 
Ismaël, een ‘wilde ezel van een mens’ (vs. 12). 
Ismaël is een type van (de werken van) het vlees. 
God laat niet met Zich spotten. Want wat een 
mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Want wie voor 
zijn eigen vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf 
oogsten (Gal. 6:7-8). De gevolgen voor Abrams 
huis waren dramatisch. We kunnen het als volgt 
samenvatten: 
• Sarai was verachtelijk geworden in de ogen 

van Hagar (vs. 4b). 
• Sarai voelde zich gekrenkt en veracht (vs. 5). 
• Abram kreeg hiervoor de rekening 

gepresenteerd door Sarai (vs. 5). 
• Abram trok zijn handen er vanaf en gaf Sarai 

de vrije hand om met Hagar te doen wat goed 
was in haar ogen (vs. 6). 

• Sarai vernederde Hagar (vs. 6). 
• Hagar vluchtte van haar weg (vs. 6). 

Kommer en kwel. Dit zijn de gevolgen als wij niet 
langer op God vertrouwen en naar methoden 
grijpen die heel ‘menselijk’ zijn, maar tegen Gods 
principes indruisen. In de wereld (Egypte etc.) was 
dit soort draagmoederschap een veel voorkomend 
gebruik. God had tot drie keer toe beloofd dat 
Abram gezegend zou worden met een ontelbaar 
nageslacht. In plaats dat hij God op zijn woord 
nam, luisterde hij naar Sarai. Deze manier van 
handelen komen we ook in de christenheid tegen: 
het is het zogenaamd pragmatisch denken. Als 
het ‘werkt’ is het goed! Het doel heiligt de 
middelen! Deng Xiaoping heeft eens gezegd: Het 
maakt niet uit of de kat wit of zwart is, als hij maar 
muizen vangt. Wij zijn zo doelgericht bezig dat 
praktisch alle middelen zijn geoorloofd om ons 
doel te bereiken. In dit geval was dat kinderen te 
krijgen. Het middel dat God had aangegeven, was 
geloof, godsvertrouwen. Sarai en Abram grepen 
echter naar een ander middel: Hagar, de 
Egyptische. Een werelds gebruik (de Egyptische) 
werd ingezet om het doel te bereiken. En met 
succes - het werkte! Ze kregen wat ze wilden: 
Hagar werd zwanger. Deze manier van denken en 
handelen was ‘vleselijk’. Hier werd niet voor de 
Geest gezaaid, maar voor het eigen vlees (Gal. 
6:8). Wat hieruit voortkomt, levert dan ook alleen 
maar moeilijkheden op. Vanaf het moment dat 
Hagar merkte dat zij zwanger was, begonnen de 
problemen en was het gedaan met de rust en de 
vrede in het huis van Abram. Afgunst, jaloezie, 
twist, krenkingen, verwijten en vernedering. 
Kortom, het vlees begon zich bij alle betrokkenen 
te roeren.  

Overzicht van Abrams geschiedenis Genesis 12 - 16 

Genesis 12:1-3 : Abrams roeping en Gods beloften. 
Genesis 12:4-6 : Abrams gehoorzaamheid en geloof ( A. 75 jaar. S. 65 jaar). 
Genesis 12:7 : Abram bevestigd in het geloof – landbelofte gegeven. 
Genesis 12:8 : Abram in de juiste positie (tussen Betel en Ai; tent; altaar). 
Genesis 12:9 : Abram ‘daalt’ verder af naar het Zuiderland (Negev - Egypte) 
Genesis 12:10 : Abram wordt beproefd (hongersnood). 
Genesis 12:11-13 : Abram staat op het punt Egypte binnen te trekken (ongeloof – list) 
Genesis 12:14-20 : Abram in Egypte – geen ‘zegen’ maar een ‘vloek’. 
Genesis 13-14 : Abram en Lot van elkaar gescheiden. 
Genesis 15 : Abram opnieuw bevestigd in het geloof – beloften herhaald. 
Genesis 16 : Abram - Sarai - Hagar (ongeloof en vleselijk handelen). 

Peter Cuijpers 
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Waar is het fout gegaan? 

Het antwoord op deze vraag vinden we in 
Genesis 12:10, toen Abram naar Egypte trok, en 
misschien nog eerder: toen Abram zijn positie 
tussen Bethel en Ai verliet en steeds verder trok, 
naar het Zuiderland (Gen. 12:9). Ai betekent: 
‘ruïne’, ‘puinhopen’. Ai is een beeld van wat de 
wereld voor een gelovige behoort te zijn. Een 
ruïne, een puinhoop. Ai zou in werkelijkheid pas 
zo’n zeshonderd jaar later tot een puinhoop 
gemaakt worden (Joz. 8:28). Zo is het ook met de 
wereld. De hele wereld ligt in het boze (1 Joh. 
5:19). Het oordeel over de wereld is al door God 
geveld, maar zal in de [nabije] toekomst worden 
uitgevoerd (Openb. 6-19). Bethel betekent: ‘huis 
van God’. Wij zijn huisgenoten van God en ons 
oog is gericht op de hemel, op het Vaderhuis. 
Zolang we ons nog hier op aarde bevinden, zijn 
we ons bewust dat ons burgerschap in de 
hemelen is, waaruit wij ook de Heer Jezus 
Christus als Heiland verwachten (Fil. 3:20-21). Wij 
hebben hier dan ook geen vaste stek, maar een 
‘tent’: een tijdelijk onderkomen. Wij zijn 
vreemdelingen en bijwoners op de aarde (Hebr. 
11:13). 

Egypte is óók een beeld van de wereld. Maar in 
een ander karakter; nu niet voorgesteld als een 
puinhoop (Ai), maar in haar rijkdom, wijsheid en 
onafhankelijkheid van God. De geest van Egypte 
kenmerkt zich door de woorden: ‘(...) van mij zijn 
mijn Nijlarmen, zelf heb ik ze voor mij gemaakt’. 
(Ezech. 29:3,9). Egypte voelde zich niet 
afhankelijk van God, de Schepper. De Nijl met zijn 
zeven stromen was hun god, een afgod die zij als 
hun eigendom beschouwden. Daarom liet God in 
de eerste plaag over Egypte zien dat de Nijl Hém 
toebehoorde en Hij ermee kon doen wat Hij wilde. 
Hij had de macht om de levensader die door 
Egypte stroomde te veranderen in dode en 
stinkende rivier (Ex. 6:17-25). 

Als wij onze ‘kijk’ op de wereld verliezen (Ai) en 
ons blindstaren op de rijkdommen en voorspoed 
van Egypte, begeven we ons op glad ijs (vgl. Lot 
in Gen. 13:10 en het volk in Jer. 42:7-22; 43:1-7). 
Hoe dichter een gelovige naar de grens van 
Egypte ‘afdaalt’, hoe gevaarlijker het voor hem 
wordt. Bij de eerste de beste beproeving 
(hongersnood) is het maar een kleine stap om 
onze toevlucht tot de graanschuren van Egypte te 

nemen. Zeker, we nemen ons voor daar als 
‘vreemdeling’ te vertoeven (Gen. 12:10), maar als 
wij zonder God en niet in geloof Egypte 
binnentrekken, komen we onherroepelijk in de 
problemen (Gen. 12:11vv.). Gelukkig is God 
genadig en geduldig. Hij zorgde dat Abram weer 
veilig uit Egypte werd geleid, maar wel mét Hagar 
(Gen. 12:16). We plukken altijd de bittere en 
wrange vruchten van onze eigen gekozen wegen. 

Waar is het nog meer fout gegaan? 

Abram luisterde naar Sarai (Gen. 16:2; vgl. Gen. 
3:6,12). Abram had niet de geestelijke kracht om 
zijn vrouw te vermanen en terecht te wijzen. Hoe 
kwam dit? Het rationele denken zal hierin zeker 
een rol hebben gespeeld, maar de hoofdoorzaak 
moeten we m.i. zoeken in Genesis 12:11vv. 
Abram had uit zelfbehoud zijn vrouw Sarai 
opgeofferd. Door hem kwam ze in een zeer 
benarde en pijnlijke situatie terecht. Als God niet 
had ingegrepen (Gen. 12:17), was het helemaal 
mis gegaan. Ondanks de afspraak die zij hadden 
gemaakt, de zogenaamde ‘liefdedienst’ die de 
aartsvader van zijn vrouw had gevraagd (Gen. 
20:13), moet Sarai zich door haar man verraden 
hebben gevoeld. Hoewel zij hem gehoorzaamde 
en hem heer noemde (1 Petr. 3:6), moet dit bij 
haar diepe wonden hebben achtergelaten. De 
handelwijze van Abram en het feit dat hij met 
beschaamd hoofd door Farao werd weggestuurd, 
had hun relatie geen goed gedaan. Het 
vertrouwen en respect voor haar man had een 
behoorlijke knauw gekregen. Maar dit heeft ook 
zijn sporen nagelaten in het leven van Abram. We 
mogen aannemen dat hij zich ten opzichte van 
zijn vrouw schuldig heeft gevoeld, maar we lezen 
nergens dat hij zijn verkeerde gedrag tegenover 
haar heeft beleden. Hierdoor werd hij kwetsbaar 
en heeft hij aan gezag en geestelijke kracht 
ingeboet.  

Zonde berooft ons van onze geestelijke kracht. 
We moeten hiermee dan ook zo snel mogelijk en 
op de juiste wijze afrekenen. Zonden die niet 
worden beleden, werken als bloedzuigers die zich 
aan ons vasthechten en ons langzaam maar 
zeker ‘leeg’ zuigen. Om weer in de juiste 
geestelijke toestand te komen, moeten we onze 
fouten, onze zonden belijden; zowel naar God toe 
alsook naar de ander. In dit geval Abram naar 
Sarai toe. We vragen ons wel eens af hoe het 
toch mogelijk is dat sommigen, die vroeger 
gekenmerkt werden door geloof en geestelijke 
kracht, zó zijn veranderd in hun denken en 
opvattingen? Deze geschiedenis helpt ons om 
deze vraag te beantwoorden. Het zouden dus wel 
eens onbeleden zonden kunnen zijn, waardoor er 
een vertrouwensbreuk in de relatie tussen man en 
vrouw is gekomen. Een vrouw is vaak de 
‘stuwende’ kracht achter haar man. De satan zal 
altijd proberen om ons ten val te brengen (Gen. 
3:1vv.). Als hij geen directe ingang bij de man 
vindt, gebruikt hij de vrouw. De duivel, de vijand 
en tegenstander van God, wordt in het Grieks 
‘diabolos’ genoemd en betekent letterlijk ‘door-
elkaar-gooier’. Hij is erop uit om de scheppings-

Sarai geeft Hagar 
aan Abram (Gen. 
16:3 ).  

Charles Baron de 
Steuben . 
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Colofon 
orde van God door elkaar te gooien. In Genesis zei 
hij [tot de vrouw]: ‘Gij zult geenszins sterven, maar 
God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw 
ogen geopend zullen worden, en gij als God zult 
zijn, kennende goed en kwaad’ (Gen. 3:4,5). En nu 
zegt hij tegen de vrouw met zoveel woorden: ‘Man 
en vrouw zijn gelijk aan elkaar! Lees zelf maar wat 
God hierover te zeggen heeft in Zijn Woord: U hebt 
Christus aangedaan. Daar is geen Jood of Griek, 
daar is geen slaaf of vrije, daar is geen man of 
vrouw; want u bent allen één in Christus Jezus (Gal. 
3:28). Man en vrouw zijn gelijk en hebben in de 
gemeente ook dezelfde rechten’.  

En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te 
eten (...) en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf 
ook haar man, die bij haar was, en hij at (Gen. 3:6). 
Hier in Genesis vinden we de oorsprong – het begin 
– van de handelwijze van de oude slang. Zijn 
gedachten zijn ons niet onbekend, en toch lukt het 
hem telkens opnieuw om voordeel op ons te 
behalen (vgl. 2 Kor. 2:10-11). Wie zegt dat vrouwen 
aan hun eigen mannen onderdanig moeten zijn, 
omdat de man [het] hoofd is van de vrouw (Ef. 5:22), 
trapt ‘de slang op zijn staart’ en krijgt met felle 
tegenstand te maken. Het ‘zwijggebod’ uit 1 
Korintiërs 14:34 is door de tegenstander dusdanig 
uitgehold dat we er alle kanten mee opkunnen. Hij 
heeft de zaken zó door elkaar gegooid dat het 
kwade goed wordt genoemd en het goede kwaad; 
dat duisternis voorgesteld wordt als licht en licht als 
duisternis; het bittere gaat door als zoet en het zoete 
voor bitter (Jes. 5:20). Het is ‘diabolos’ gelukt 
gemeenten binnen te glippen en de zaak door elkaar 
te gooien. Adam luisterde naar Eva; Abram luisterde 
naar Sarai; Salomo luisterde naar zijn vreemde 
vrouwen; Achab luisterde naar Izébel; Herodes 
luisterde naar Herodias. Al deze dingen nu zijn hun 
overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot 
waarschuwing voor ons, op wie de einden van de 
eeuwen zijn gekomen (1 Kor. 10:11). 

Abram had niet de geestelijke kracht om ‘nee’ te 
zeggen tegen het voorstel van Sarai (vs. 2). En toen 
de zaak uit de hand liep, had hij ook niet de 
geestelijke kracht om als heer des huizes op te 
treden. Sarai manipuleerde Abram en gaf hem de 
schuld van de belediging die haar was aangedaan 
(vs. 5). In plaats dat hij zijn vrouw en haar slavin tot 
de orde riep (vgl. Fil. 4:2,3), trok hij zijn handen 
terug en liet hij het aan Sarai over om met Hagar te 
doen wat goed was in haar ogen. Dit kon natuurlijk 
nooit goed gaan! Sarai die nu van haar man de vrije 
hand had gekregen, vernederde Hagar, en zij 
vluchtte van haar weg (vs. 6). In velerlei opzicht 
maakte Abram hier een slechte beurt. Helaas heeft 
hij niet veel van zijn fouten geleerd (vgl. Gen. 20:1-
18). Het is voor ons, mannen te hopen dat wij er wél 
iets van leren! 

(Vervolg van pagina 9) 
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In het voorjaar was het bij ons thuis de tijd 
voor een grote schoonmaak. Een precieze 
begindatum hiervoor heb ik nooit kunnen 
ontdekken. Ik vermoed dat het aan het 
voorjaarsweer lag. Ik zeg het in de verleden 
tijd: was en lag, want doet u daar nog aan 
mee, een grote schoonmaak? Voor de één 
was dit een gezellige tijd: de frisse geurtjes 
van de gewassen gordijnen en de drukte in 
huis; het hervonden speelgoed tussen de 
kussens van de bank. Voor de ander was het 
één grote verschrikking: je eigen plekje was 
er niet meer en alles was verplaatst; het was 
ongezellig. De schoonmaak leek dan wel 
twee keer zolang te duren: elke keer werd je 
ergens weggejaagd, omdat daar schoon-
gemaakt moest worden! 

Inderdaad, alles ging tijdens de grote 
schoonmaak anders: je boterham at je tussen 
de middag uit het vuistje; en ’s avonds kregen 
we natuurlijk een makkelijke maaltijd, want 
voor uitgebreid koken was geen tijd! Van 
boven naar beneden werd het huis op zijn 
kop gezet. De dikke wollen dekens hingen 
over de waslijn te luchten en werden 
omgeruild met de dunnere zomerdekens. 
Matrassen stonden rechtop in de 
slaapkamers, en wij maakten van de 
matrassen huisjes. De bedden zouden ’s 
avonds weer opgemaakt worden met witte 
katoenen lakens, in plaats van de warme 
winterse flanellen lakens. De kledingkasten 
werden ook leeggehaald. De winterkleding 

verdween voor een half jaar achter in de kast 
(nieuw kastpapier), waardoor je op een koude 
voorjaarsdag met een korte broek en blote 
benen en kniekousen naar school moest. 
Nadat de bovenverdieping helemaal 
‘zomerklaar’ was, waren de woonkamer, de 
keuken en de gang aan de beurt. 

Kan ons geestelijk leven ook 
niet een ‘schoonmaakbeurt’ 
gebruiken, zodat de lente kan 
doordringen na de winter? 
Laten we eens de geestelijke 
rustbank van zijn plaats 
schuiven om erachter schoon 
te maken. Vaak weten we 
goed te vertellen waar en hoe 
iemand anders moet schoon-
maken, maar vergeten wij ons 
eigen huis. Wij zien dat bij 
David. Laten wij dus binnen de grenzen van 
ons werkterrein blijven. Ook in de 
geschiedenis van Abram, Hagar en Sarai 
zien wij dat er in de onderlinge relaties wat op 
te ruimen valt. In de aflevering van het 
zevenvoudig ‘wee!’ van Christus wordt er ook 
gesproken over deze grote ‘schoonmaak’. 
Een grote schoonmaak is een goede 
gelegenheid om iets terug te vinden wat 
verloren was geraakt (Luc. 15:8). 

In de tabernakel stond het wasvat en later in 
de tempel was er een koperen ’zee’ gevuld 
met water nodig, om de heilige dingen te 
reinigen. In de hemel zullen wij staan op de 
‘glazen zee’ (Openb. 4:6). Het water is als het 
ware gestold, en de onderdompeling om te 
reinigen is dan niet meer nodig. Wij kunnen 
dan voor altijd voor God staan als volmaakt 
gereinigde priesters. Onze ‘winterspullen’ 
gaan niet meer in de kast tot de volgende 
winter; die hebben dan afgedaan. Het frisse 
groen van het nieuwe leven is ontdaan van 
de grauwsluier die erover hing. Veel zegen 
toegewenst bij het lezen van dit 
voorjaarsnummer, Jan Paul Spoor  

  VAN DE REDACTIE 
Grote schoonmaak 
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5. Het gevaar om alleen de 
buitenkant te reinigen 

“Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, 
huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de 
drinkbeker en de schotel, maar van binnen zijn zij 
vol roof en onmatigheid. Blinde farizeeër, reinig 
eerst de binnenkant van de drinkbeker en de 
schotel, opdat ook de buitenkant daarvan rein 
wordt” (Matt. 23:25-26). 

In het vijfde ‘wee!’ bekritiseerde de Heer de 
joodse reinigingswetten, althans voor zover het 
ging om overleveringen van mensen, die slechts 
een uiterlijke godsdienstigheid in stand hielden. 
De aandacht van de schriftgeleerden en farizeeën 
ging slechts uit naar de buitenkant, niet naar de 
binnenkant, dat wil zeggen: de innerlijke 
gezindheid van het hart voor God. Zij leken op 
mensen die wel de buitenkant van het servies 
reinigden, terwijl de binnenkant vuil bleef. De 
onderwerping aan de reinheidswetten ging 
gepaard met een leven vol roof en onmatigheid. 
Wat de roofzucht van de farizeeën betreft, die de 
huizen van de weduwen opaten door misbruik te 
maken van hun juridische bevoegdheden, zie 
Marcus 12:40 en Lucas 20:47.  

De drinkbeker en de schotel symboliseren hier 
ons leven, het hele bestaan van de mens. Eerst 
moest de binnenkant ervan worden schoon-
gemaakt, opdat ook de buitenkant rein zou 
worden. Er was grote schoonmaak nodig in hun 
leven! Zoals wij weten is er eigenlijk net zoals bij 
de profeet Elisa ‘een nieuwe schotel’ nodig, een 

nieuwe mens, om een einde te maken aan de 
doodsheid en onvruchtbaarheid van het oude 
leven in het vlees (vgl. 2 Kon. 2:19-22). 

In Marcus 7 wordt dit thema heel uitvoerig belicht 
door de Heer. Hij laat zien wat de werkelijke 
oorzaak van onreinheid is: het boze hart van de 
mens, dat allerlei verkeerde dingen voortbrengt. 
De Heer verklaarde zelfs alle spijzen rein, en dat 
betekende een breuk met de oudtestamentische 
spijswetten! Die uitspraak heeft ook een diepe 
zinnebeeldige betekenis, want de ‘onreine’ 
heidenen werden voortaan door het geloof in 
Christus gereinigd en geheiligd. Dat had grote 
consequenties voor de verhoudingen tussen de 
gelovigen uit de Joden en uit de volken. In het 
boek Handelingen zien wij dan ook dat de joodse 
wetten niet meer werden opgelegd aan de 
gelovigen uit de volken, met uitzondering van de 
Noachitische verboden van het eten van het bloed 
en het verstikte (Hand. 10, 11 en 15).  

De praktische les voor ons 

Het is een bewijs van geestelijke blindheid als ons 
oordeel niet verder gaat dan de buitenkant van de 
dingen (Matt. 23:26). Wanneer de binnenkant van 
ons leven in orde is, zal dat echter ook van buiten 
zichtbaar zijn door een wandel met God! Laten wij 
dus niet onverstandig zijn en bedenken wat de 
Heer in Marcus 7 tegen de discipelen heeft 
gezegd: 

“En Hij zei tot hen: Bent u ook zo onverstandig? 
Begrijpt u niet, dat alles wat van buiten in de mens 
gaat, hem niet kan verontreinigen? Want het gaat 
niet in zijn hart, maar in de buik en gaat in het 
toilet naar buiten, - waardoor Hij alle spijzen rein 
verklaarde. Hij nu zei: Wat uit de mens naar 
buiten gaat, dat verontreinigt de mens. Want van 
binnen uit het hart van de mensen gaan naar 
buiten de kwade overleggingen, hoererijen, 
diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, 
boosheden, bedrog, losbandigheid, een boos oog, 
lastering, hoogmoed, onverstand; al deze boze 
dingen komen van binnen uit voort en 
verontreinigen de mens” (vs. 18-23). 

EE
N
 N

IE
U

W
E 

SC
H

O
TE

L 

‘Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars’ (Matt. 23:13-33). 

Hugo Bouter 
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Vraag:  

Wat is de betekenis van de tempel in de hemel, 
zoals wij die vinden in het boek Openbaring 
(Openb. 6:9; 11:19)? 

Antwoord: 

Het is opmerkelijk dat er in het laatste bijbelboek 
zo’n hemelse tempel te zien is, die veel 
overeenkomsten vertoont met de aardse tempel in 
Jeruzalem, resp. de tabernakel. Wij willen graag op 
enkele parallellen wijzen en daarbij aantekenen dat 
het bij de tempel in de hemel niet om een stoffelijke 
tempel gaat. De hemelse werkelijkheid wordt op 
symbolische wijze beschreven, zoals zo vaak 
gebeurt in het boek Openbaring. Wij lezen 
bijvoorbeeld dat het altaar spreekt. Er zijn dus een 
aantal verschillen en overeenkomsten:   

1. In de voorhof van de tempel te Jeruzalem 
bevond zich het koperen altaar, waarop 
slachtoffers en offeranden gebracht werden. In 
Openbaring 6:9 zien wij onder het altaar in de 
hemel de zielen van martelaars in de eindtijd, die 
geslacht zijn om het woord van God en om het 
getuigenis dat zij hebben. Het altaar heeft ook een 
functie bij de uitoefening van de oordelen die over 
de wereld komen (Openb. 8:5; vgl. ook 14:18 en 
16:7, maar niet 11:1-2, want bij dit altaar in de 
herbouwde tempel te Jeruzalem gaat het om 
dingen en gebeurtenissen die op aarde plaats-
vinden).  

2. In de voorhof stond tussen het altaar en het 
heiligdom een koperen wasbekken voor de 
priesters, ook wel de koperen zee genoemd (1 
Kron. 18:8; 2 Kron. 4:2-6). De hemelse 
tegenhanger is de glazen zee van Openbaring 4:6 
en 15:2. Het reinigingswater is als het ware gestold 
tot kristalheldere hemelse heiligheid. 

3. Als men het heiligdom betrad, stond rechts in 
de tabernakel de gouden, zevenarmige kandelaar 
(in de tempel waren er tien kandelaars, 1 Kon. 
7:49). In Openbaring 4:5 zien wij zeven vurige 
fakkels branden vóór de troon: dit zijn de zeven 
Geesten van God, oftewel het getuigenis van Gods 
Geest in zijn volheid in het hemelse heiligdom, 
terwijl de zeven gouden kandelaars van 
Openbaring 2 en 3 daarentegen het getuigenis van 
Gods Geest in de Gemeente op aarde voorstellen! 

4. Vlak vóór het allerheiligste stond het gouden 
reukofferaltaar, waarbij ook een wierookvat hoorde 
(vgl. Hebr. 9:4). Het tegenbeeld daarvan vinden wij 
in Openbaring 8:3-4, waar wij lezen over een engel 
met een gouden wierookvat, die de gebeden van 
de heiligen offert op het gouden altaar vóór de 
troon.  

5. In het allerheiligste zelf stond de ark van het 
verbond, de troon van God. Openbaring 11:19 zegt 
dat de tempel van God in de hemel geopend werd 

en dat de ark daar gezien werd. God blijft trouw 
aan Zijn beloften jegens Israël, en dat zal in de 
eindtijd zichtbaar worden. In de ark lagen de beide 
wetstafels, de tafels van het verbond dat God met 
Zijn volk had gesloten (vgl. weer Hebr. 9:4). 
Openbaring 11:19 spreekt dan ook over ‘de ark van 
Zijn verbond’.  

6. Verder was in de ark een kruikje met manna 
verborgen. En is het niet treffend dat wij dat ook in 
het laatste bijbelboek vinden? In Openbaring 2:17 
is namelijk sprake van het verborgen manna, dat 
de overwinnaars te genieten krijgen als beloning 
voor hun trouw.  

7. Vóór de tempel van Salomo stonden twee 
grote koperen zuilen, Jakin en Boaz geheten (1 
Kon. 7). De overwinnaars in Filadelfia krijgen van 
de Heer de belofte dat Hij hen zal maken tot pilaren 
in de tempel van God (Openb. 3:12). Zij zullen dan 
dus een toonbeeld van kracht vormen, hoewel zij 
hier op aarde slechts kleine kracht hadden. 

8. In de ark lag ook nog de staf van Aäron, die 
gebloeid had. Dat voorwerp wordt niet vermeld in 
het boek Openbaring, mogelijk omdat het spreekt 
van de priesterlijke voorbede van onze hemelse 
Hogepriester in het heiligdom – en dat heeft meer 
met de huidige bedeling te maken, waarin wij met 
vrijmoedigheid mogen naderen in Gods 
tegenwoordigheid; maar het is niet het thema van 
het laatste bijbelboek. 

Het boek Openbaring is een rijk boek en nodigt uit 
tot nadenken. Dat geldt zeker ook voor de 
parallellen tussen de tempel op aarde en in de 
hemel. In totaal zijn er in het laatste bijbelboek 
zelfs drie tempels:  

(a) de tempel die in Jeruzalem zal worden 
herbouwd in de eindtijd, met de herstelde 
offerdienst e.d., die in het midden van de laatste 
jaarweek van Daniël echter zal worden ontwijd 
door de antichrist (Openb. 11:1-2; 13:14-15);  

(b) de tempel van God in de hemel, d.w.z. Gods 
troonzaal en heiligdom; er zijn heel wat plaatsen 
die hiernaar verwijzen (Openb. 4 en 5; 8:3-5; 
11:19; 15:5,6,8; 16:1,17);  

(c) het nieuwe Jeruzalem, dat in het Vrederijk 
dienst doet als de hemelse woonplaats van God en 
in de eeuwige toestand de tabernakel van God zal 
zijn bij de mensen (Openb. 21:3; 21:22-23). De 
héle stad is om zo te zeggen tempelgebied, want 
alles is gewijd en geheiligd door de 
tegenwoordigheid van God en van Christus. God 
Zelf is haar tempel, en het Lam. De heerlijkheid 
van God verlicht haar en haar lamp is het Lam. Er 
is in de hemelstad dus geen afstand meer van 
God, geen enkele scheiding van Christus! 

REPLY 
Hugo Bouter e.a. 
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De zegenstroom als tijdpad 

In de Bijbel worden lengtematen soms ook als 
tijdseenheden gebruikt. Zo wordt de schaduw van 
een zonnewijzer in handbreedtes gemeten (zie 
Ps. 39:5-6). We kunnen bij de vierduizend el van 
de tempelbeek dan ook denken aan de 
vierduizend jaar vanaf de schepping tot aan de 
komst van Christus, nu tweeduizend jaar 
geleden. God heeft Zichzelf in de millennia vóór 
het kruis steeds meer geopenbaard. We denken 
aan de volgende tijdvakken: 

(a) de tijd voor de zondvloed;  

(b) de tijd van Abraham en de aartsvaders;  

(c) Gods weg met het volk vanaf Mozes; en  

(d) het herstel na de ballingschap.  

Echter, toen de Zoon van God Mens werd en de 
volheid van de tijd aanbrak (Gal. 4:4), was de 
stroom van genade zo diep dat men niet meer 
daarin kon staan: “Uit Zijn volheid hebben wij 
allen ontvangen, en wel genade op genade” (Joh 
1:16-17). 

Persoonlijke groei 

Dan nog een persoonlijke toepassing van dit 
gedeelte (Ezechiël 47:3-5): 

1. Water tot aan de enkels: de enkels hebben 
betrekking op onze wandel. God wil ons alle 
genade met betrekking tot onze wandel 
geven (Ef. 2:1-3; 8-10). 

2. Water tot aan de knieën: Wanneer iemand 
op zijn knieën gaat, legt hij alles in het gebed 
voor God neer en brengt Hem aanbidding 
(Ef. 3:14vv.). De Heer Jezus knielde in de hof 
van Getsemane neer om te bidden (Luc. 
22:41). 

3. Water tot aan de heupen: Wanneer iemand 
zich klaar maakte om te werken, trok hij zijn 
kleren op en bond ze met een gordel om de 
heupen. Uit de aanbidding komt de dienst 
voor God en Zijn volk voort (Ef. 4:10–16). 

4. Water om in te zwemmen: Nu bevindt de 
gelovige zich volledig in de stroom van de 
genade (Joh. 1:16). 

Was Ezechiël zo door de steeds dieper wordende 
stroom in beslag genomen dat hij niet zag wat er 
rechts en links om hem heen was? Daarom wordt 
hem gevraagd of hij iets gezien heeft (vs. 6-7). 
Hoeveel dingen kunnen we in ons leven niet over 
het hoofd zien! Wanneer nemen we de tijd om 
alle wonderen van God om ons heen aandachtig 
te bekijken? Ezechiël wordt teruggevoerd in de 
tijd. Ook voor ons is het goed eens terug te zien 
op de wegen waarop de Heer ons al geleid heeft. 
Wij zijn vergeetachtig wanneer het gaat om de 
herinnering aan de goedertierenheden die God in 
ons leven al heeft bewezen. We zouden ervan 
versteld staan als we Gods weldaden meer 
zouden tellen. 

De rivier vervolgt zijn loop in oostelijke richting 
(vs. 8), dat is de omgeving noordelijk van de 
Dode Zee (dus de Jordaanvlakte), stroomt dan in 
de Jordaan en komt ten slotte in de Dode Zee. 
Het zoute, onvruchtbare water van de Dode Zee 
wordt door de rivier gezond gemaakt. Dat komt 
overeen met Joël 3:18: “En alle beken van Juda 
zullen van water stromen; en een bron zal uit het 
huis des Heren ontspringen en zal het dal van 
Sittim drenken.” Het dal Sittim is het onvruchtbare 
Jordaandal, noordelijk van de Dode Zee. Dat is 
een volgend indrukwekkend wonder, dat God in 
verbinding met deze rivier bewerken zal. 
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PAULUS’ ARBEIDSTERREIN 
 

In 2 Korintiërs 10:13-17 schrijft Paulus: ‘Maar wij 
zullen niet roemen buiten de maat; maar naar de 
maat van het arbeidsterrein dat God ons als 
maat heeft toebedeeld, om ook u te bereiken. 
Want wij strekken onszelf niet te ver uit, alsof wij 
u niet bereikten (want wij zijn ook tot aan u 
gekomen in het evangelie van Christus); 
terwijl  wij niet roemen buiten de maat op [de] 
arbeid van anderen, maar hopen dat, naarmate 
uw geloof toeneemt, wij onder u meer aanzien 
zullen krijgen in overeenstemming met ons 
arbeidsterrein, om nog overvloediger, in de 
[streken] verder dan u, het evangelie te 
verkondigen; niet om te roemen in [het] 
arbeidsterrein van een ander over wat bereikt 
is’. 

Paulus heeft in het hierboven geciteerde gedeelte 
tot drie keer toe geschreven over zijn 
arbeidsterrein. Hij wist zeker dat God hem een 
werkterrein had gewezen, en hij wist ook zeker 
dat Korinte zich binnen dat door God aan hem 
toegewezen werkterrein viel. Het was belangrijk 
dat de Korintiërs dit wisten, want zij hadden op 
dat moment last van mensen die dit 
arbeidsterrein van Paulus waren 
binnengedrongen. Dat was niet alleen erg voor de 
gelovigen in Korinte, maar ook voor Paulus zelf. 
Hij moest met lede ogen aanzien hoe bepaalde 
mensen zijn werk trachtten af te breken en daarbij 
zelfs zijn apostolisch gezag in twijfel trokken (zie 
2 Kor. 2:17; 4:2; 3:1; 5:12; 10:2; 11:13-15). 

Het woord dat hierboven vertaald is met 
‘arbeidsterrein’, is een interessant woord. Paulus 
gebruikt daarvoor tot drie keer toe het Griekse 
woord kanoon. In het oudste literaire Grieks 
waarover we beschikken, het Grieks van 
Homerus (rond 800 v. Chr.), komt het voor in de 
oorspronkelijke betekenis van ‘rietstok’, vandaar 
(in het meervoud) ‘latten’ of  ‘staven’, mogelijk 
‘handvatten’, ‘grepen’ (van een schild). Ook komt 
het bij Homerus voor in de betekenis van ‘ronde 
lat’, bedoeld om de oneven en even draden van 
de schering bij het weven gescheiden te houden. 
Daarna komt het in het klassieke Grieks (5-4e 
eeuw v. Chr.) voor in de betekenis ‘richtlat’, 
‘lineaal’, ‘richtsnoer’. In filosofische teksten is het 
‘norm’ of ‘voorbeeld’ gaan betekenen: een filosoof 
moest zelf een kanoon zijn voor zijn 
medemensen; hij gold als hun norm, hun 
maatstaf. In die betekenis heeft Paulus het woord 
gebruikt in Galaten 6:16 (‘En allen die naar deze 
regel zullen wandelen, vrede en barmhartigheid 
zij over hen en over het Israël van God’). 

 

Het lijkt erop dat Paulus dit woord hier in 2 
Korintiërs in een nieuwe betekenis is gaan 
gebruiken, namelijk ‘het door een richtsnoer / 
meetsnoer / maatstaf afgebakende gebied’. In 2 
Korintiërs blijkt Paulus heel duidelijk te weten dat 
Korinte binnen het gebied viel dat door God aan 
hemzelf was toevertrouwd. Enerzijds was dat een 
beperking die hij niet moest overschrijden, want 
dan zou hij het arbeidsterrein van een andere 
dienstknecht kunnen betreden. Anderzijds hoopte 
hij, door hun geestelijke groei en de steun die de 
gelovigen in Korinte hem zouden geven, zijn 
werkterrein te kunnen uitbreiden in de streken 
nog verder weg dan Korinte. Daarbij kan worden 
gedacht aan een uitbreiding van zijn werkterrein 
in westelijke richting (Italië, Spanje) – hij stelde er 
een eer in, in overeenstemming met wat we 
zojuist zagen, het evangelie daar te verkondigen 
waar Christus nog niet genoemd was, opdat hij 
niet op andermans fundament zou bouwen (Rom. 
15:20). Paulus dacht daarin heel zuiver! 

Paulus heeft zowel voor de gelovigen in Korinte 
als voor de personen die zich aan hen opdrongen 
om Paulus’ werk af te breken, een duidelijke 
boodschap: het is verkeerd en een overschrijding 
van een door God gestelde grens om daar te 
werken waar God je niet geplaatst heeft, en dat te 
doen waartoe God je niet geroepen heeft. En als 
een dienstknecht op het door God aan hem 
gegeven werkterrein met zegen zijn werk doet, 
geldt toch dat de roem niet de dienstknecht, maar 
de Heer toekomt: ‘Wie roemt, laat hij roemen in 
de Heer’. 
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Gerard Kramer 

Grenspaal 369 met het Zwin op de achtergrond 



DAVIDS BEROUW EN ZIJN HERSTEL 
 
 

2 Samuël 12 

Ger de Koning 
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 “Gij zijt die man!” (vs. 7). 

De Here stuurt zijn profeet Natan om Davids 
geweten te raken. Door een verhaal wordt David 
aan zichzelf ontdekt. Het bezoek dat de rijke man 
krijgt, stelt de begeerte voor die bij David ingang 
krijgt en waaraan hij toegeeft. David weet na dit 
verhaal precies wat er met die rijke man moet 
gebeuren en wat hij aan vergoeding moet geven 
voor hij gedood wordt. Zijn oordeel over die man 
staat vast. Dan komt het indringende woord: 'gij 
zijt die man'. Wat zal dat een schok hebben 
gegeven! Zou de Here mij ook al eens een situatie 
van een ander hebben laten zien waarbij ik 
precies wist wat er moest gebeuren, en heb ik niet 
de gelijkenis gezien met mijn eigen falen? Heeft 
de Heer mij ook wel eens gezegd: 'gij zijt die 
man', en heb ik het niet gehoord? 

David wordt eraan herinnerd met hoeveel 
zegeningen God hem had gezegend. En als dat te 
weinig was, had God nog wel meer willen geven 
(vs. 8), als het slechts aan Hem was gevraagd en 
niet in eigen hand was genomen. Door zijn 
handelen toonde David minachting voor Gods 
woord. Ben ik tevreden met en dankbaar voor dat 
wat God mij heeft gegeven? Als ik meer wil, moet 
ik dat aan Hem vragen. 

David staat ook schuldig aan de dood van Uria. 
De gevolgen zullen merkbaar zijn in zijn huis. 
David zoekt geen uitvluchten, hij voert geen 
verzachtende omstandigheden aan of probeert de 
schuld op Batseba te schuiven. David toont 
oprecht berouw. Dat neemt de gevolgen van zijn 
daden niet weg en ook niet de tucht van God. 
Toch probeert David nog het hart van God te 
bewegen om zijn zoon te laten leven. God neemt 

niet direct het leven van de jongen. Het duurt 
zeven dagen voordat hij sterft. In die zeven dagen 
zoekt David God en vast; de nacht brengt hij door 
liggend op de grond; hij eet niet met de oudsten, 
d.w.z. hij heeft geen contact met hen. God 
gebruikt die zeven dagen (een volle periode) om 
David tot het bewustzijn te brengen van wat hij 
heeft gedaan. David zal ongetwijfeld zijn zonde in 
al zijn afschuwelijkheid voor God hebben gezien. 
De jongen was daarvan het resultaat. Tegelijk 
hoopt hij op genade van Godswege om de jongen 
te laten leven. God doet dat niet. Niet omdat Hij 
niet anders zou kunnen. Al vaker heeft God Zich 
laten verbidden. Maar God doet het nu niet, 
omdat Hij geen herinnering aan de zonde wil laten 
bestaan. 

Als de jongen gestorven is, verandert Davids 
houding (zie vers 20). Dan is hij hersteld en in 
staat Batseba te troosten. Ze krijgen opnieuw een 
zoon, Salomo. Weer stuurt de Heer zijn profeet 
Natan, nu met een bemoediging. Na de belijdenis 
van vers 13 volgt nog een periode van 
bewustwording van wat er werkelijk is gebeurd. 
Dat is ook in mijn leven nodig. Na falen en 
belijden kan ik niet direct verder gaan. Herstel 
heeft tijd nodig. Met zijn herstel zijn Davids 
geestelijke kracht en inzicht nog niet helemaal 
teruggekeerd. Joab moet hem aanzetten tot 
activiteit. Zijn optreden tegen Rabba heeft iets 
wreeds, wat we niet van David gewoon zijn. 
Mogelijk is dit optreden ook een gevolg van zijn 
leven in de zonde. Zijn gemeenschap met God is 
door zijn belijdenis hersteld, maar het langdurig 
verlies van gemeenschap met God kan toch een 
verzwakking van het kennen van Gods wil tot 
gevolg hebben. 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 12. 

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

Heer, geef dat ik mag zien wat U mij wilt leren 
door ik wat bij anderen opmerk. Het doet mij 
denken aan wat U vertelt over de balk en de 
splinter (Matt. 7:4-5). Ik wil wel aan mijzelf ontdekt 
worden, maar sta ik er echt voor open? Als U mij 
iets bij anderen laat zien dat niet goed is, geef dan 
dat het eerste wat ik doe, is mijzelf in uw licht te 
plaatsen, zodat U mij kunt laten zien wie ikzelf 
ben. Laat mij in die houding naar anderen gaan 
om te dienen (Gal. 6:1). 
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VAN DE WERKVLOER 
Betonvloertje 

De stichting ‘Management for Care’ (MfCare) heeft ten 
doel praktische hulpverlening aan mensen onder de 
armoedegrens te organiseren. MfCare stuurt 
bijvoorbeeld personen alsmede groepen met een 
hulpverlenings-indicatie, bijvoorbeeld verslaafden, die in 
een opvangtraject naar rehabillitatie werkervaring 
krijgen in het buitenland en daar met armoede 
geconfronteerd worden. Deze combinatie van zorg 
creëert een ‘win-win’ situatie: armen worden structureel 
geholpen door de woningverbetering, en de hulpvrager 
zelf krijgt sociale en empathische vorming als onderdeel 
van zijn persoonlijkheidsontwikkeling. Begeleiders 
hierbij zijn hulpverleners, die tevens praktisch/technisch 
uit de voeten kunnen. 

De projecten zijn tot nu toe in Roemenië uitgevoerd. In 
Roemenië leven enkele miljoenen Roma's onder de 
armoedegrens. Een gezin met vier kinderen in een krot 
op de kale grond, is geen uitzondering. MfCare heeft 

zich ten doel gesteld de woningen van deze mensen 
met beton te verbeteren. Er wordt een betonnen vloer in 
de huizen gegoten, eventueel een terrasje of trapje en 
andere structurele verbeteringen aangebracht. Voor de 
kleine dorpsgemeenschappen wordt ook gekeken naar 
afwateringsverbetering. Een slechte afwatering zorgt 
vaak voor veel overlast en hygiënische problemen. 
Vanaf 2005 zijn al vele tientallen woningen opgeknapt. 
Tijdens de projecten worden er ook Roemeense bijbels 
uitgedeeld. 

Op de middelste foto ziet u de ploeg van mei 2007. 
Peter Vos * (rechts) is hierbij tevens begeleider van 
Nico en Benny, die in het kader van een 
herstelprogramma voor verslaafden bij Stichting ‘In de 
Vrijheid’ konden deelnemen aan het project. Benny is 
bezig geweest om betonnen vloertjes te storten, en hij 
vertelde later dat hij ervan geleerd had hoe belangrijk 
eenvoudige dingen kunnen zijn zoals een stevig 
vloertje: ‘Dat verandert al zo veel voor deze mensen. 

Ook voor mijn eigen leven zal ik wat ik daar gezien heb, 
niet meer loslaten. Ik ga eerst werken aan mijn eigen 
werkvloer’. In twee weken werd een heel dorpje met 24 
huisjes opgeknapt. Bij de werkzaamheden worden de 
mannen en jongens van het dorp gevraagd deel te 
nemen aan het karwei. Zo leren ook zij te werken met 
beton en zien zij hoe op eenvoudige wijze effectieve en 
structurele verbeteringen aan de (krot)woningen 
kunnen worden aangebracht. 

Op de rechterfoto ziet u Peter en Marjolein Vos. Samen 
met hun twee prachtige dochtertjes Mayleesa en 
Deveney hopen zij omstreeks mei naar Roemenië te 
vertrekken, om daar voor MfCare te gaan werken. Hoe 
kwamen zij tot zo’n ingrijpende beslissing? ‘Al vanaf het 
begin van ons huwelijk is onze vraag naar God toe 
geweest: “Wat is Uw plan met ons leven?” Allebei 
hadden we een hart voor zending, maar het hoe, wat en 
waar was nog onduidelijk. De Heer heeft liefdevol de 

tijd genomen om ons langzaam maar zeker klaar te 
maken voor Zijn plan’. Peter is, voordat hij Marjolein 
leerde kennen, al verschillende keren in Roemenië 
geweest. Vanaf de eerste keer kreeg hij gelijk al zoveel 
liefde voor de mensen en het land, dat het hem niet 
meer heeft losgelaten. Voor Marjolein lag dit allemaal 
iets anders. Zij kende Roemenië alleen uit de 
troosteloze, deprimerende verhalen van de arme 
bevolking. Dingen die voor de Roemenen werden 
gedaan, beschouwde zij als een druppel op een 
gloeiende plaat; ze zag het land als een bodemloze put. 
Maar God heeft haar gaandeweg een heel andere kant 
laten zien. “We can make a difference, we can make a 
change”. Dat is een regel uit een lied dat Marjolein in 
gedachten kreeg in de zomer van 2007. Peter werd 
gevraagd of hij als begeleider van twee jongens van 
Stichting ‘In de Vrijheid’ naar Roemenië wilde gaan voor 
het betonproject. Toen zij samen met Peter dit project 
aan het voorbereiden was, kreeg ze steeds meer hart 
voor de Roemenen en het land. Terwijl Peter ver weg in 
Roemenië zat, vielen er een aantal puzzelstukjes op 
hun plek en heeft Marjolein uiteindelijk gebeden: ‘Heer, 
als dit Uw plan is met ons leven, dan wil ik mijn hart aan 
Roemenië verbinden’. 
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John Bax 

“Want Ik had honger en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij niet te drinken 
gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet opgenomen; naakt en u hebt Mij niet gekleed; ziek 

en in de gevangenis en u hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook dezen antwoorden en zeggen: Heer, 
wanneer zagen wij U hongerig of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en 

hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u: voor zoveel u het 
aan een van deze geringsten niet hebt gedaan, hebt u het Mij ook niet gedaan” (Matt. 25:42-46). 

* Peter Vos is een ex-gast die jaren geleden als verslaafde in 
de Stichting kwam. Door Gods rijke genade heeft zijn leven 
een andere wending gekregen. Eerst heeft hij na de Stichting 
nog zeven jaar bij ‘De Schelde’ gewerkt en nu wil hij samen 
met zijn vrouw de Heer Jezus dienen, in woord en in werk. 
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Hagar en de Engel des Heren 

Hagar vluchtte weg van haar meesteres Sarai. ’En 
de Engel des Heren trof haar aan bij een waterbron 
in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur’ (vs. 
7). Hagars naam betekent ‘vlucht’. Hagar is in deze 
driehoeksverhouding het grootste slachtoffer 
geworden. In haar wanhoop zag ze geen andere 
uitweg dan te vluchten – weg van Sarai! Een jonge 
zwangere vrouw op weg naar Sur, een stad vlakbij 
de Egyptische grens (1 Sam. 27:8). Hagar was dus 
op weg om terug te keren naar het land waaruit zij 
als slavin door Abram was weggevoerd.  

Egypte is een beeld is van de wereld. Het is 
beschamend als mensen, die wij eerst uit de 
slavernij van Egypte hebben weggevoerd, door ons 
toedoen geen andere uitweg meer zien dan terug te 
keren naar hun oorsprong: de wereld (Egypte). ‘Dan 
had Hagar maar meer respect moeten tonen voor 
haar meesteres’, zult u misschien zeggen. Dat klopt! 
Maar vleselijk gedrag lokt een vleselijke reactie uit. 
Niet Hagar, maar Abram en Sarai waren 
hoofdverantwoordelijk voor dit drama. Zij waren 
bekend met Gods gedachten en beloften; Hagar was 
een onwetende. Zij hadden uit ongeloof het initiatief 
genomen om Hagar tot draagmoeder te maken. En 
toen het uit de hand liep, liet Abram Hagar ook nog 
eens als een baksteen vallen. Hagar voelde zich 
vernederd en verlaten. Alles waar zij op vertrouwd 
had, was voor haar weggevallen. Haar gedrag is 
zeker niet goed te praten, maar het wordt 
overschaduwd door het vleselijke gedrag van Abram 
en Sarai. Wat hier gebeurde is zeer ernstig. Hoe 
gedragen wij ons? Hoe gaan we met elkaar om? 
Hebben we ons wel eens eerlijk afgevraagd hoeveel 
Hagars er al door ons vleselijk gedrag zijn 
teruggekeerd naar Egypte? Voor Sarai was Hagar 

slechts een slavin. Ze heeft Hagar nooit bij haar 
naam genoemd. Het gedrag van Sarai en Abram 
heeft bepaald niet veel respect bij Hagar 
afgedwongen. Laten wij daarom niet al te vlug en te 
zwaar over haar oordelen. Het ontbreekt ons vaak 
aan begrip en inlevingsvermogen.  

Maar er was Iemand die wél begrip had voor Hagar: 
de Engel des Heren. Hij zocht Hagar direct op, terwijl 
Abram en Sarai dertien jaar taal noch teken kregen 
van de HERE. Alleen al hieruit kunnen we opmaken 
hoe de verhoudingen lagen en hoe God tegen dit 
gebeuren rondom Hagar aankeek. De Engel des 
Heren of de Engel Gods [Malakh Adonaj], is een 
aanduiding die zesenvijftig maal voorkomt in het 
Oude Testament. Hier in Genesis 16 is het de eerste 
keer. In vers 13 wordt de Engel vereenzelvigd met 
de HERE Zelf. Hij spreekt als God, stelt Zich aan 
God gelijk en maakt aanspraken op bepaalde 
voorrechten en eigenschappen die alleen God 
toekomen (Gen. 16:7-13; 21:17-18; 22:11-18; Ex. 
3:2; Richt. 2:1-4; 5:23; 6:11-24; 13:3-22; Zach. 1:12; 
3:1; 12:8). Voordat de Heer Jezus Mens werd, 
openbaarde Hij Zich als de Engel des Heren. Met de 
menswording van Christus houden ook de 
verschijningen van de Engel des Heren op. We 
mogen hieruit voorzichtig concluderen dat de Engel 
des Heren Christus vóór de vleeswording is. 

Opmerkelijk dat Hij Zich de eerste keer vertoonde 
aan een weggevluchte Egyptische slavin! Bij God is 
geen aanzien des persoons. Christus is gekomen 
om het verlorene te zoeken en te behouden (Luk. 
19:10). Vóór zijn menswording zocht Hij Hagar op, 
ná zijn menswording zocht Hij de Samaritaanse 
vrouw op (Joh. 4). Beide vrouwen waren ‘outcasts’. 
Hagar was een geminachte en vernederde slavin. 
De Samaritaanse vrouw had bij haar stadsgenoten 

Overzicht van Abrams geschiedenis Genesis 12 - 16 

Genesis 12:1-3 : Abrams roeping en Gods beloften. 
Genesis 12:4-6 : Abrams gehoorzaamheid en geloof ( A. 75 jaar. S. 65 jaar). 
Genesis 12:7 : Abram bevestigd in het geloof – landbelofte gegeven. 
Genesis 12:8 : Abram in de juiste positie (tussen Betel en Ai; tent; altaar). 
Genesis 12:9 : Abram ‘daalt’ verder af naar het Zuiderland (Negev - Egypte) 
Genesis 12:10 : Abram wordt beproefd (hongersnood). 
Genesis 12:11-13 : Abram staat op het punt Egypte binnen te trekken (ongeloof – list) 
Genesis 12:14-20 : Abram in Egypte – geen ‘zegen’ maar een ‘vloek’. 
Genesis 13-14 : Abram en Lot van elkaar gescheiden. 
Genesis 15 : Abram opnieuw bevestigd in het geloof – beloften herhaald. 
Genesis 16 : Abram - Sarai - Hagar (ongeloof en vleselijk handelen). 

Peter Cuijpers 
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een slechte reputatie en de Joden keurden haar al 
helemaal geen blik waardig. Toch zijn dit de mensen 
waarvoor de Heer Jezus gekomen is. Hij zocht hen 
op en voor hén heeft Hij zich laten kruisigen. 

Hagar, vanwaar kom je en waarheen ga je? 

De Engel des Heren begon het gesprek met een 
vraag (vgl. Joh. 4:7). Deze manier van benaderen is 
ontwapenend. We geven de ander de kans zich te 
uiten.  Mensen  die  angstig,  teleurgesteld  en 
wantrouwend zijn, hebben de neiging om muren op 
te  trekken waarachter  ze  zich  verschuilen.  Door 
vragen te stellen geven wij hun de mogelijkheid uit 
hun schuilplaats te komen en hun hart te luchten 
(vgl. 1 Kon. 19:9). Dat lukt vaak, maar niet altijd. Als 
Gód echter aan de mens een vraag stelt, moet hij 
wel uit zijn schuilplaats komen (vgl. Gen. 3:8-9). Wij 
kunnen voor  God geen verstoppertje  spelen.  Hij 
doorgrondt en kent ons. Hij kent ons zitten en ons 
opstaan, Hij verstaat van verre onze gedachten. Als 
wij ons op een heilloze weg bevinden, zal Hij alles 
eraan doen om ons op de eeuwige weg te leiden 
(lees Ps. 139). Dit deed Hij bij Adam en Eva, bij 
Hagar, en bij de Samaritaanse vrouw. En dat doet 
Hij ook bij u en mij. Want Hij leidt ons in de rechte 
sporen om zijns naams wil (Ps. 23:3). 

Hij noemde Hagar bij haar naam. Ja, de slavin had 
een naam: Hagar. Abram en Sarai hadden het 
steevast over de ‘slavin’ (Gen. 16:2,5,6). De naam 
drukt onze persoonlijkheid uit: we ‘zijn’ iemand. God 
laat zélfs een slavin in haar waarde. Zij ‘is’ iemand 
en daarom spreekt God haar aan bij haar naam. Als 
wij dit doen, schept dit een vertrouwensband. De 
ander voelt zich meteen gewaardeerd. Hij of zij kent 
mij! Is het u wel eens opgevallen hoeveel namen 
Paulus wist te noemen (zie o.a. Rom. 16:1-15)? Het 
waren niet de gemakkelijkste namen! Dit zegt iets 
over Paulus. Hij moet zich hierin hebben ‘geoefend’; 
hij was dan ook een echte herder. Wie meent een 
‘herderlijke’ roeping van de Heer te hebben 
ontvangen, zal zich allereerst moeten toeleggen op 
het inprenten van namen. Een goede herder roept 
zijn eigen schapen bij name (Joh. 10:3). Als een 
herder zijn schapen bij name kent en roept, schept 
dit een vertrouwensband tussen hen. 

Vanwaar komt gij en waarheen gaat gij? God weet 
precies vanwaar wij komen en waarheen wij gaan 
(Ps. 139). Dit was geen vraag om informatie, alsof 
het de Engel des Heren aan informatie ontbrak. Nee, 
het werd Hagar duidelijk gemaakt dat hier Iemand 
voor haar stond, die haar door en door kende. 
Iemand die volledig op de hoogte was van wat zich 
had afgespeeld, die ook wist waar de reis naar toe 

ging. Laten wij niet vergeten dat Hij, die Zich in 
genade om Hagar bekommerde, Dezelfde is die 
straks op de Grote Witte Troon zal zitten. De boeken 
die geopend worden om de (ongelovige) doden te 
oordelen (Openb. 20:11-15), zijn niet nodig om Hem 
informatie te verschaffen – zoals een rechter 
vandaag de dag eerst de ‘stukken’ moet doornemen 
om een oordeel te kunnen uitspreken. Nee, Hij is de 
Alwetende! Hij weet waar wij vandaan komen, wat 
wij gedaan hebben, en waar wij naar toe gaan. Ik 
geloof dat elk mens die zich op een heilloze weg 
bevindt, vroeg of laat een ontmoeting krijgt met God. 
Vandaag kunnen wij Hem nog ontmoeten bij de 
‘bron’: in en door zijn Woord wil God tot ons spreken. 
De Heiland wil ons te drinken geven van het water 
dat springt tot in het eeuwige leven (vgl. Joh. 4). 
Straks zit Hij als Rechter op de troon. Wie nu het 
verkwikkende water des levens weigert, zal er in de 
poel van vuur om smeken. Maar dán is het te laat 
(vgl. Openb. 20:15; Luc. 16:24-26). Het is de 
mensen beschikt éénmaal te sterven en daarna het 
oordeel (Hebr. 9:27). ‘Vanwaar komt gij en waarheen 
gaat gij?’ Wat is mijn bestemming? Ben ik op weg 
naar de hemel, of naar de hel? Er is geen andere 
bestemming! 

Hagar probeerde haar relatieproblemen op te lossen 
door te vluchten en terug te keren naar Egypte. 
Hoewel wij begrip kunnen opbrengen voor Hagars 
vluchtpoging, was dit niet de ‘oplossing’ die God in 
gedachten had: ‘(...) de Engel des Heren zei tot haar: 
Keer naar uw meesteres terug en verneder u onder 
haar hand’ (vs. 9). Relatieproblemen lossen we niet 
op door te vluchten. Het ‘vluchtelingenprobleem’ in 
onze gezinnen en gemeenten zullen we op de juiste 
manier moeten aanpakken. En dat doen we niet door 
elkaar de huid vol te schelden, te beschuldigen, te 
vernederen, te verachten etc. Relatieproblemen 
kunnen nooit op een vleselijke manier worden 
opgelost. Elkaar bijten en opeten is vleselijk (Gal. 
5:15; vgl. 1 Kor. 3:3). En aangezien de zwakkere in 
een conflict niet opgegeten wil worden, neemt hij of 
zij gewond de benen. Conflicten in relaties zijn 
praktisch onvermijdelijk, ook onder christenen! 
Conflicten moeten op een ‘geestelijke’ manier 
worden opgelost. Dat wil zeggen: wij moeten Gods 
Geest, niet het vlees, zijn werk in ons laten doen. De 
vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw 
[geloof], zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal. 
5:22). Dit betekent óók dat aan ons wel eens 
gevraagd kan worden naar de ander terug te gaan 
en ons voor hem of haar te vernederen – zoals hier 
van Hagar wordt verwacht. Voor het vlees is dit 
teveel gevraagd, het wil en kan dit niet; maar die van 
Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de 
hartstochten en de begeerten (Gal. 5:24). Dit te 
beamen kost ons niet zoveel moeite, maar als het op 
de praktijk aankomt, blijkt dat het vlees helaas 
springlevend is. Lees Galaten 5:16-26 nog eens 
rustig door. Alleen als wij de les van Galaten 5 
hebben geleerd, zijn wij in staat stukgelopen relaties 
te herstellen. In Galaten 6:1 wordt dit door Paulus 
nog eens duidelijk gemaakt. Mensen die ‘geestelijk’ 
zijn, kunnen relatieproblemen van anderen oplossen. 
Iemand die geestelijk en zachtmoedig is, en zich van 
zijn eigen zondige natuur bewust is [ziende op 
zichzelf], zal de ander de ‘voeten’ en niet de ‘oren’ 
wassen als hij in de fout is gegaan.  
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Colofon 

De Engel des Heren gaf Hagar een geweldige belofte: 
Hij zou haar nageslacht zeer talrijk maken, zodat het 
vanwege de menigte niet geteld kon worden. De zoon 
die ze zou baren, moest Ismaël genoemd worden (d.i. 
‘God hoort’), want de HERE had naar haar ellende 
gehoord (vs. 10-11). Vervolgens wordt een karakter-
schets van hem gegeven. Ismaël zou een wilde ezel 
van een mens zijn; zijn hand zou tegen allen zijn en de 
hand van allen tegen hem, en hij zou ten aanschouwen 
van al zijn broeders wonen (vs. 12). De HERE had 
naar haar ellende gehoord. Wat een troostrijke 
woorden. God hoort naar onze ellende. Er is veel 
ellende in de wereld en misschien ook wel in uw en 
mijn wereldje. God bevindt Zich niet ergens in de 
‘verte’, waar alle ellende aan Hem voorbijgaat. Nee, Hij 
is volledig op de hoogte van onze omstandigheden. 
Toen de Israëlieten zuchtten onder de slavernij in 
Egypte, schreeuwden ze het uit, zodat hun hulpgeroep 
omhoog steeg tot God. ’En God hoorde hun klacht en 
God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaak en 
Jakob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had 
bemoeienis met hen’ (Ex. 2:23-25).  

God heeft bemoeienis met een heel volk; maar Hij 
heeft ook bemoeienis met onze persoonlijke ellende, 
zoals hier bij Hagar. Zij had zichzelf behoorlijk in de 
nesten gewerkt, net zoals de Samaritaanse vrouw in 
het Nieuwe Testament. Dit is voor God echter geen 
enkele belemmering. Het zijn juist dit soort 
teleurgestelde mensen over wie Hij Zich wil ontfermen, 
mensen die schipbreuk hebben geleden in hun leven 
en van anderen niets meer hebben te verwachten. Eén 
kort gebed brengt de hemel in beweging. De tollenaar 
bad: ‘O God, wees mij, de zondaar genadig!’ (Luc. 
18:13). God [ver]hoort dit soort gebeden. Hij is niet ver 
weg. Hij is nabij! Toen het David bang te moede was, 
riep hij de HERE aan. Tot zijn God riep hij om hulp. Hij 
hoorde zijn stem uit zijn paleis, zijn hulpgeroep drong 
door tot in zijn oren (Ps. 18:7).  

God ‘hoorde’ niet alleen Davids hulpgeroep, maar Hij 
‘neigde’ Zich ook tot hem neer (Ps. 40:2). Een 
noodkreet in het ‘luchtledige’ is frustrerend en kan een 
mens wanhopig maken. Het is al geweldig dat wij een 
God hebben die ons hulpgeroep hoort. Maar Hij buigt 
Zich ook nog eens over ons heen, zoals een vader of 
een moeder zich over een kind buigt dat gevallen is of 
bang is. En dat is helemaal geweldig. Lees ook psalm 
107. Boven deze psalm staat: ‘God redt uit alle nood.’ 
Er is voor God geen nood te groot om uitredding te 
geven. Ja, zelfs dwazen, die wegens hun zondige 
wandel en hun ongerechtigheden gepijnigd worden, wil 
Hij in zijn genade uit hun angsten verlossen (Ps. 
107:17-19). ‘De Heer is nabij. Weest in niets bezorgd, 
maar laat in alles, door gebed en smeking met 
dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. 
En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, 
zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus 
Jezus’ (Fil. 4:6-7). 

Wordt vervolgd. 

(Vervolg van pagina 9) 
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‘Zo hebt u het geleerd van Epafras, onze geliefde 
medeslaaf, die een trouw dienaar van Christus 

voor u is, die ons ook uw liefde in de Geest 
bekend heeft gemaakt’ (Kol. 1:7-8).  

‘U groet Epafras, die één van u is, een slaaf van 
Christus Jezus, die altijd voor u strijdt in de 

gebeden dat u mag vaststaan, volmaakt en ten 
volle verzekerd in de hele wil van God. Want ik 
getuig van hem, dat hij veel moeite doet voor u 

en voor hen in Laodicea en hen in 
Hiërapolis’ (Kol. 4:12-13). 

‘U groeten Epafras, mijn medegevangene in 
Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en 

Lucas, mijn medearbeiders’ (Fm. :23-24). 

Als Paulus schrijft aan de gemeente te Kolosse, 
die samenkwam in het huis van Filemon, zijn er 
ook enkele van zijn medewerkers die hen laten 
groeten. Hierdoor werd de band van de 
onderlinge christelijke gemeenschap tot 
uitdrukking gebracht en versterkt. Het toont de 
zorg die de leden van het lichaam van Christus 
voor elkaar mogen hebben. Een studie van het 
leven van Paulus’ medewerkers en wat over hen 
in de brieven wordt opgemerkt, is dan ook nuttig 
en leerzaam. Zo toont het voorbeeld van Epafras 
(zijn naam betekent: ‘vriendelijk’) ons wat de 
dienst van een evangelist en gemeenteplanter 
zoal inhoudt. 

Uit Kolossenzen 1:7-8 blijkt dat Epafras als ‘een 
trouw dienaar van Christus’ zich had ingezet om 
het goede nieuws van Gods genade in Kolosse te 
prediken, en zo was de waarheid van het 
evangelie tot hen gekomen. De apostel Paulus 
kende hen niet persoonlijk, hij had daar niet 
gewerkt zoals bijvoorbeeld in Efeze. Maar door 
de berichten die hij van zijn mededienstknecht 
had gehoord, wist hij toch voldoende om voor hen 
te kunnen bidden. Hij streed zelfs intensief voor 
hen in het gebed, opdat zij zouden groeien in 
geestelijk inzicht en Christus beter zouden leren 
kennen, in Wie al de schatten van wijsheid en 
kennis verborgen zijn (Kol. 2:1-5). Hun welzijn 
ging hem aan het hart. 

Het is duidelijk dat Epafras veel heeft betekend 
voor de christenen te Kolosse, waar hij had 
gewoond en gewerkt. Hij hoorde bij de gemeente 

daar, hij was ‘één van hen’ (Kol. 4:12). Uit de 
brief aan Filemon, die in dezelfde tijd is 
geschreven, weten we dat Epafras toen een 
medegevangene was van de apostel in Rome 
(Fm:23). Maar hij was hen niet vergeten en zelfs 
in zijn gevangenschap dacht hij voortdurend aan 
hen. Evenals Paulus streed hij altijd voor hen ‘in 
de gebeden’ (Kol. 4:12), opdat de Kolossenzen 
zouden vaststaan in het geloof en als geestelijk 
volwassen christenen ‘ten volle verzekerd zouden 
zijn in de hele wil van God’. Paulus gaf een goed 
getuigenis van zijn medewerker, die veel moeite 
voor de gelovigen te Kolosse en ook elders had 
gedaan (Kol. 4:13). Andere vertalingen zeggen 
dat hij ‘veel ijver’ voor hen had. Van de Heer Zelf 
lezen we dat de ijver voor Gods huis Hem 
verteerde (Joh. 2:17). 

Het voorbeeld van Epafras heeft ons dus veel te 
zeggen, vooral als we hem zien als evangelist en 
gebedsstrijder. De geestelijke strijd wordt op 
meerdere fronten gevoerd, we hebben allemaal 
te strijden met de duivel, de wereld en het vlees. 
Het ging in Kolosse echter om de invloed van 
dwaalleraars, die de gelovigen het zicht op 
Christus als het Hoofd wilden benemen (Kol. 
2:19). Zonder de wapenrusting van God zijn we 
machteloos in de strijd, zoals Efeziërs 6 ons laat 
zien. De geestelijke strijder heeft om zo te 
zeggen zelfs niet voldoende aan zijn uitrusting, hij 
moet ook ‘te allen tijde bidden in de Geest met 
alle gebed en smeking’ (Ef. 6:18). Dan handelt hij 
pas als een ‘goed soldaat van Christus Jezus’ (2 
Tim. 2:3). 

Tot slot enkele vragen: (1) Zijn wij vriendelijk 
zoals Epafras om de blijde boodschap uit te 
dragen? (2) Hebben we er iets voor over: 
inspanning, moeite en misschien gevangen-
schap? (3) Strijden we in het gebed voor de 
gelovigen, niet alleen voor hen die wij persoonlijk 
kennen, maar ook voor hen van wie wij horen of 
over wie wij lezen? (4) Delen wij onze zorgen ook 
met andere bidders? Dezelfde Heer die ons 
toeroept: ‘Welkom in de strijd!’ is ook machtig ons 
overwinnaars te maken tot eer van Zijn naam! Wij 
wensen u Zijn zegen toe bij het lezen van dit 
nummer van Rechtstreeks. Namens de redactie, 
Hugo Bouter 

  VAN DE REDACTIE 
Epafras - een gebedsstrijder 
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6. Het gevaar van het verfraaien van 
de buitenkant 

“Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, 
huichelaars, want u lijkt op witgepleisterde graven, 
die van buiten wel fraai schijnen, maar van binnen 
vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid zijn. Zo 
ook u, van buiten schijnt u de mensen wel 
rechtvaardig, maar van binnen bent u vol 
huichelarij en wetteloosheid” (Matt. 23:27-28). 

Het zesde ‘wee!’ besluit het thema van de risico’s 
van uiterlijke werkheiligheid. Goede werken zijn 
niet nuttig voor God, als ze niet voortkomen uit 
een levend geloof, als het niet meer is dan 
uiterlijke schijn. Dat was helaas het geval met de 
schriftgeleerden en farizeeën: van buiten leken ze 
wel rechtvaardig, maar van binnen waren ze vol 
huichelarij en wetteloosheid. De zonde is de 
wetteloosheid, zegt Johannes (1 Joh. 3:4), maar 
het kan ook worden omgedraaid: de 
wetteloosheid is de zonde. Deze mensen die 
zeiden te strijden voor Gods wet, waren in feite 
wetteloos. Is dat niet schrijnend? Gods wet was 
niet in hun hart geschreven (Jer. 31:33; Hebr. 
8:10).  

Het beeld dat de Heer gebruikt om hun huichelarij 
aan de kaak te stellen, is bijzonder sprekend. De 
graven werden in de laatste maand van het jaar 
met kalk gewit, zodat ze goed herkenbaar waren 
en de pelgrims tijdens het Paasfeest zich niet per 
ongeluk konden verontreinigen door aanraking 
ermee (vgl. Num. 19:14vv.; Luc. 11:44). De 
buitenkant van de graven was dus wel fraai, maar 
van binnen waren ze vol doodsbeenderen en 
allerlei onreinheid. Toegepast op de farizeeën: 
van buiten leken ze rechtvaardig, maar van 
binnen waren de bewijzen van hun geestelijke 
doodsstaat volop voorhanden. De Heer wist Zelf 
wat in de mens was (Joh. 2:25). Hij kende het hart 
van de farizeeën en wist hoe het er van binnen bij 
hen uitzag.  

De praktische les voor ons 

Maar hoe is dat met ons? Besteden wij ook zoveel 
aandacht aan de buitenkant, terwijl het er van 
binnen helemaal niet goed uitziet? Is het van 
binnen dor en doods, is er geen enkel bewijs van 
geestelijk leven te vinden? Laten wij dan bidden 
om een opwekking in ons eigen leven en dat van 
anderen. De Heer noemde Zijn discipelen juist ‘de 
reinen van hart’ (Matt. 5:8).  
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‘Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars’ (Matt. 23:13-33). 

Hugo Bouter 

 

Israëlische begraaf-
plaats op de Olijf-
berg. Met zicht op de 
tempelberg met isla-
mitische graven voor 
de gouden poort.  
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Vraag  

Over Matteüs 18:19-20 heb ik een vraag. Er staat: 
‘Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, 
daar ben Ik in hun midden’. Hoe moet ik dit zien? 
Want wanneer een gelovige alleen is, in gebed is 
of stille tijd heeft, dan is God ook aanwezig. Hoe 
moet ik dan vers 20 lezen? (E.v.A.) 

Antwoord 

Het is belangrijk om deze verzen te lezen in het 
verband waarin ze staan. Het gaat vanaf vers 15 
over zonde in de gemeente en hoe daarmee moet 
worden omgegaan. Zonde kan altijd in de 
gemeente voorkomen, maar ze mag daar niet 
blijven bestaan. Daarom moet degene die zondigt 
ervan worden overtuigd dat hij die zonde moet 
belijden. In de eerste plaats gaat het om het 
winnen van iemand voor de Heer. Wie zondigt, is 
niet gelukkig in de Heer en kan niet tot zijn eer 
leven. Als iemand zijn zonde belijdt, wordt hij weer 
gelukkig in de Heer en kan hij weer tot eer van 
Hem leven (Ps. 32:1-7).  

Je leest hier welke stappen moeten worden 
genomen om degene die gezondigd heeft, voor 
de Heer terug te winnen. Als echter alle pogingen 
daartoe falen, dan blijkt zo iemand te volharden in 
de zonde. Aangezien zonde niet kan worden 
getolereerd in de gemeente, moet het bekend 
gemaakt worden aan de gemeente. De 
‘gemeente’ kan hier niet de hele gemeente op 
aarde zijn, het moet de plaatselijke gemeente zijn. 
De Bijbel spreekt bijvoorbeeld over de gemeente 
van God die in Korinte is (1 Kor. 1:1). Dat wil 
zeggen dat de gelovigen daar de gemeente van 
God waren. Zij kwamen ook als gemeente samen 
(1 Kor. 11:18, 20), terwijl ze het avondmaal 
vierden en elkaar bemoedigden en opbouwden in 
het geloof (1 Kor. 14:23,26).  

Er zijn dus veel voorrechten verbonden aan het 
samenkomen van de gemeente. Maar er zijn ook 
verantwoordelijkheden aan verbonden. Een ervan 
vind je in dit gedeelte, en wel het uitoefenen van 
tucht. Uit het verband blijkt dus dat het gaat over 
de gemeente, en het is in verbinding daarmee dat 
de Heer Jezus spreekt over het vergaderd zijn in 
zijn naam. Je kunt hieruit opmaken dat als de 
gemeente samenkomt, de Heer Jezus daar op 
een speciale manier zijn tegenwoordigheid aan 
verbindt.  

Zeker is Hij altijd bij elk van de zijnen. Naar zijn 
belofte zal Hij dat zijn tot aan het eind van de 
eeuw (Matt. 28:20). Maar hier staat dat Hij in het 
midden is van de twee of drie, die tot zijn naam 
zijn vergaderd. Dat is iets anders dan zijn 
nabijheid die elke gelovige altijd en overal mag 

ervaren (en wat is dat een geweldige 
bemoediging!). Voordat de Heer zegt: daar ben Ik 
in het midden van hen, spreekt Hij eerst over het 
vergaderd zijn tot zijn naam. De Heer verbindt zijn 
persoonlijke aanwezigheid dus aan de 
voorwaarde van het vergaderd zijn tot zijn naam. 
Hij spreekt over het kleinst mogelijke aantal - twee 
of drie - waarin gelovigen kunnen vergaderen. 
Maar de Heer zegt nog meer. Het gaat niet alleen 
om een samenkomst van twee of drie gelovigen. 
Gelovigen kunnen overal en voor vele doeleinden 
samenkomen, maar dat wil nog niet zeggen dat 
overal waar gelovigen bij elkaar komen dit een 
samenkomen is waarvan de Heer erkent dat ze 
daar ‘vergaderd zijn in mijn naam’.  

Wat wil het dan zeggen om vergaderd te zijn in de 
naam van de Heer Jezus? Het wil zeggen dat zij 
die samengekomen zijn, allemaal gekomen zijn 
omdat ze weten dat het in die samenkomst alleen 
om de Heer Jezus gaat. Zijn naam is het 
middelpunt. In zijn naam samenkomen betekent 
ook dat Hem het volle gezag in de samenkomst 
wordt gegeven. Dat gezag oefent Hij uit door zijn 
Woord en door zijn Geest. Allen die daar zijn 
samen gekomen, willen dat erkennen. Niemand 
die graag bij de Heer Jezus wil zijn, mag er 
geweigerd worden. Allen die tot de gemeente 
behoren en rein zijn in leer en leven, en elke 
verbinding met het kwaad afwijzen, hebben daar 
toegang. Dat betekent niet dat iedereen maar 
moet worden ontvangen die zegt een gelovige te 
zijn. In dit gedeelte zie je juist dat er zorg moet zijn 
ingeval er zonde in de gemeente openbaar wordt. 
Dat maakt duidelijk dat van iemand die komt, 
moet worden vastgesteld dat hij niet met zonde in 
verbinding staat.  

Een belangrijk aspect hierbij is dat niemand in de 
rechten van de Heer mag treden en eigen 
voorwaarden mag gaan stellen aan hen die 
komen; en iemand die komt mag ook niet eisen 
op grond van eigen voorwaarden ontvangen te 
worden. Verder is voor het samenkomen van de 
gemeente nog van belang dat dit samenkomen 
niet door eigen regels wordt gestuurd. Alles ligt in 
de handen van de Heer. Als gelovigen zo 
samenkomen, waarbij ze zich van hun zwakheid 
in de praktijk van het samenkomen bewust zullen 
zijn, dan zegt de Heer dat Hij daar in het midden 
is.  

Er is dus een verschil tussen enerzijds de 
persoonlijke omgang met de Heer, waarbij je zijn 
aanwezigheid mag ervaren en genieten, en 
anderzijds de aanwezigheid van de Heer in het 
midden van gelovigen die als gemeente 
samenkomen. 

REPLY 
Ger de Koning 
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“Rechtstreeks” Jaargang 5, Nr. 4 april 2008 

De beek uit het heiligdom wordt in sommige 
handschriften zonder nadere verklaring de 
'dubbele beek' genoemd (Ezech. 47:9). De 
Statenvertaling spreekt over ‘twee beken’. We 
zullen in dit boek tevergeefs naar de verklaring 
hiervan zoeken. Dat komt doordat de zegen van 
de vele volken niet het onderwerp van de profetie 
van Ezechiël is. Zacharia schrijft echter over het 
herstel van Jeruzalem en de zegen voor de 
volken, en hij verklaart wat de dubbele beek 
betekent: 'En er zullen (...) levende wateren uit 
Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de 
oostelijke zee en de helft naar de westelijke 
zee’ (Zach. 14:8). Dit zijn resp. de Dode Zee en 
de Middellandse Zee (vgl. Joël 2:20). De beek zal 
zich dus verdelen voordat hij in oostelijke richting 
stroomt. De ene helft verandert van richting en 
stroomt naar westelijke richting in de Middel-
landse Zee, die als een open water met alle 
oceanen verbonden is. God zal in het Vrederijk 
niet alleen Zijn volk Israël rijkelijk zegenen, maar 
ook alle volken van de aarde.  

De beek brengt leven in de Dode Zee. Er zullen 
in de Dode Zee vissen zijn en dat niet alleen in 
grote aantallen, maar ook in rijke variatie van 
soorten. Op dit moment is de Dode Zee door haar 
hoge zoutgehalte van 26-32% niet levens-
vatbaar. Er zal dan echter vis worden gevangen 
in de Dode Zee. Twee vissersplaatsen aan de 
westzijde van de Dode Zee worden genoemd: 
Engedi en En-Eglaïm. Dat betekent dus dat er in 
het Vrederijk ook aan visserij wordt gedaan. 
Geestelijk toegepast wil dat zeggen dat er een 
ononderbroken verkondiging van het evangelie 
van het Koninkrijk zal zijn, waardoor steeds 
opnieuw mensen tot een levend geloof in God 
komen. God zal in deze duizend jaar een rijke 

oogst binnenhalen en voor Zichzelf gedurende 
het Vrederijk een grote menigte bijeenbrengen.  

Maar er zullen in het Vrederijk ook herinneringen 
aan de gevolgen van de zonde zijn, omdat de 
moerassen en poelen niet gezond zullen worden 
(Ezech. 47:11). Deze gebieden zullen niet onder 
de zegenrijke invloed van de beek vallen. Er zal 
ook een gebied van de duisternis en van de nacht 
zijn waarin de dieren van het woud zich 
ophouden: bij zonsopgang trekken ze zich terug 
en legeren zich in hun holen (Ps. 104:20, 22). Net 
zoals er dieren zijn die het licht schuwen, zullen 
er in het Vrederijk mensen zijn die zich uiterlijk 
aan de heerschappij van Christus onderwerpen, 
maar niet met hun hele hart. Wanneer aan het 
eind van het Vrederijk de satan, die duizend jaar 
lang gebonden was, weer wordt losgelaten, zal hij 
deze mensen voor de laatste keer verleiden. Zij 
zullen dan openlijk tegen God in opstand komen 
en Jeruzalem omsingelen (Openb. 20:7–10). 

Aan de oever van de rivier staan veel bomen 
(Ezech. 47:12). Maand na maand dragen de 
diverse soorten bomen rijpe vruchten. Zeker zal 
aan het eten van deze vruchten een bijzondere 
zegen verbonden zijn, zoals dat ook Gods 
bedoeling was in de hof van Eden, in het 
bijzonder met de boom des levens. Er zal in het 
Beloofde Land een gelijkmatig klimaat zijn, zodat 
gedurende het hele jaar vruchten worden 
geoogst. Bovendien dient het loof van de bomen 
tot geneesmiddel. Het is niet uitgesloten dat er op 
deze manier medicijnen tegen allerlei ziekten 
gemaakt worden, zodat in het Vrederijk iedereen 
weer gezond kan worden (vgl. Ps. 103:3). Wat 
voor een zegen is er toch verbonden aan deze 
beek, die uit het heiligdom voortkomt! 

 

Traditioneel vissen 
met werpnet 

1000 JAAR VREDE 
 

De rivier uit het heiligdom (3) 

Werner Mücher 
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OUDERS, VOOROUDERS EN 
EEN GROOTMOEDER 
Verkopers en uitgevers van christelijke boeken 
zullen u kunnen vertellen welke boeken als 
broodjes over de toonbank gaan, en welke 
boeken het slechtst lopen. Boeken over huwelijk, 
gezin en opvoeding, kortom boeken over 
praktische, pastorale onderwerpen, blijken niet 
aan te slepen en beleven vaak diverse 
herdrukken. Niets mis mee, want deze 
onderwerpen raken aspecten van het dagelijks 
bestaan van veel christenen. Bijbelstudieboeken, 
en dan met name de ‘vers-voor-vers’- 
commentaren, lopen het slechtst. De interesse 
voor de vraag: ‘Wat staat er precies, en wat 
betekent dat?” is duidelijk veel minder groot. 
Merkwaardig, want met het antwoord op die 
vraag moet alles beginnen. We gaan in deze 
Woordstudie enkele woorden onderzoeken die te 
maken hebben met de gewone aardse 
familiebetrekkingen. 

Ouders (Gr. goneis) 

De woorden ‘vader’ en ‘moeder’ heb ik even 
buiten beschouwing gelaten. Ik heb gekozen voor 
het woord dat beiden samen neemt, namelijk 
‘ouders’. De eerste ouders van wie we de namen 
kennen in het Nieuwe Testament, zijn Jozef en 
Maria. Naar de wet golden zij beiden, los van de 
bovennatuurlijke verwekking van de Heer Jezus 
door de Heilige Geest, als de ouders van het Kind 
Jezus. De eerste keer dat zij zo worden 
aangeduid, is in Lucas 2:27. Daar staat: ‘En toen 
de ouders het Kind Jezus binnenbrachten (nl. in 
de tempel) om volgens de gewoonte van de wet 
met Hem te doen’. Daaruit kan een mooie les 
getrokken worden: het is de taak en het voorrecht 
van de ouders om hun kinderen te brengen op de 
plaats waar het volk van God samenkomt en naar 
het Woord van God handelt. Bijzonder is het dat, 
even puur menselijk gezien, de gewoonte van de 
Heer om als volwassene op de sabbat de 
samenkomst in de synagoge te bezoeken, in één 
adem wordt genoemd met zijn opvoeding (Luc. 
4:16)! Ouders behoren natuurlijk ook zorg te 
dragen voor de materiële kant van het leven van 
hun kinderen: ‘Want niet de kinderen behoren 
schatten te verzamelen voor de ouders, maar de 
ouders voor de kinderen’ (2 Kor. 12:14). 

Tot tweemaal toe wijst Paulus zijn lezers erop dat 
kinderen hun ouders behoren te gehoorzamen. 
Niet omdat die ouders altijd zo verstandig met 
hun kinderen omgaan. Paulus geeft een veel 
hogere motivatie: ‘Kinderen, weest jullie ouders 
gehoorzaam <in [de] Heer>, want dit is 
terecht’ (Ef. 6:1); en: ‘Kinderen, weest jullie 
ouders in alles gehoorzaam, want dit is 

welbehaaglijk in [de] Heer’ (Kol. 3:20). Het is 
zowel voor de ouders als voor de kinderen 
belangrijk deze teksten te kennen! Triest is het 
dan ook dat ongehoorzaamheid aan de ouders 
eerst genoemd wordt als een kenmerk van het 
heidendom in Paulus’ dagen, maar vervolgens 
ook als een kenmerk van de van het fundament 
afgevallen christenheid in de laatste dagen. Beide 
worden getypeerd als ‘[de] ouders 
ongehoorzaam’ (zie resp. Rom. 1:30 en 2 Tim. 
3:2). 

Voorouders (Gr. progonoi) en een 
grootmoeder (Gr. mammè) 

De Schrift gaat er vanuit dat we onze ouders en 
zelfs onze grootouders financieel ondersteunen 
als dat nodig mocht zijn. Die steun mag in ieder 
geval niet meteen, als er kinderen of 
kleinkinderen zijn, als een automatisme van de 
plaatselijke gemeente verwacht worden. Paulus 
schrijft namelijk over de gelovige weduwen het 
volgende: ‘Maar als een weduwe kinderen of 
kleinkinderen heeft, laten dezen eerst leren aan 
hun eigen huis godsvrucht te tonen en hun 
voorouders vergelding te doen, want dit is 
aangenaam tegenover God’ (1 Tim. 5:4). Het 
woord ‘grootvader’ komt in de Schrift overigens 
niet voor. Wel een grootmoeder, namelijk die van 
Timotheüs, Loïs geheten, in 2 Timoteüs 1:5. Of 
het ooit nodig is geweest dat zij door haar 
plaatselijke gemeente of door Timoteüs werd 
ondersteund, wordt echter niet vermeld. 

“Rechtstreeks” Jaargang 5, Nr. 4 april 2008 
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Gerard Kramer 



DAVID EN ZIJN KINDEREN: 
AMNON, TAMAR EN ABSALOM 

 
2 Samuël 13 

Ger de Koning 
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'Want zoiets doet men niet in Israël' (vs. 12) 

Wat David met Batseba heeft gedaan, blijft niet 
zonder invloed op zijn gezin. De zonde van David 
herhaalt zich, zij het in een andere vorm, bij zijn 
kinderen. Amnon, die smoorverliefd is op Tamar, 
krijgt van Jonadab advies hoe hij het moet 
aanleggen. Jonadab speelt een twijfelachtige rol. 
Hij had toch ook, evenals Tamar later doet in vers 
13, gewoon kunnen voorstellen aan David te 
vragen of hij met haar mocht trouwen? Mogelijk 
zou die procedure te lang duren. Amnons 
seksuele begeerte moet direct worden bevredigd. 
Nergens speelt egoïsme een grotere rol dan juist 
daarin. Onmiddellijke behoeftebevrediging, ook op 
andere terreinen, brengt grote schade toe aan 
relaties tussen mensen. Ongeoorloofde seksuele 
behoeftebevrediging brengt de grootste schade 
toe, zij grijpt het diepst in de ziel van een mens in. 

Een zogenaamde ziekte en een echte maaltijd 
moeten Tamar bij Amnon brengen. Eerst bezoekt 
David zijn zieke zoon, zoals een goed vader 
betaamt. Maar David is onwetend over wat er in 
zijn zoon omgaat. Wat vriend Jonadab niet was 
ontgaan (vs. 4), is vader David wel ontgaan. Hij 
staat diens verzoek toe om Tamar een maaltijd te 
laten klaarmaken. Als de maaltijd klaar is, laat 

Amnon die maaltijd door Tamar in zijn slaapkamer 
bezorgen. Daar blijkt dat hij niet in eten is 
geïnteresseerd, maar dat hij gemeenschap met 
haar wil hebben. Tamar probeert op hem in te 
praten. Ze wijst hem op de goede gebruiken in 
Israël, waar men zoiets toch niet doet. Maar de 
begeerte heeft Amnon in zijn greep. Hij zal 
hebben wat hij wil en hij verkracht haar. Als hij zijn 
lusten heeft uitgeleefd, draait zijn liefde voor haar 
op slag om in haat. Hij stuurt haar weg en als ze 
dat niet wil en hem op zijn verantwoordelijkheid 

wijst, laat hij haar wegjagen. Zo is de mens, zo 
ben ik. Eerst de zonde koesteren, daarna een 
ander de schuld geven. Tamar wijst hem erop dat 
haar zo weg te sturen nog erger is dan de 
verkrachting. Hij had de gevolgen van zijn daad 
moeten aanvaarden, maar hij vlucht ervoor weg. 

Zoals Jonadab voor Amnon geen goede hulp was, 
zo is Absalom het niet voor zijn zuster. Ze moet 
het zich maar niet al teveel aantrekken. En als 
David ervan hoort, is zijn reactie maar slap; hij 
wordt alleen maar boos. Lijkt hij hierin niet op 
Jakob, die als hij van de zonde van Simeon en 
Levi hoort, zegt dat zij hem in een kwade reuk 
hadden gebracht (Gen. 34:30)? Heeft David wel 
door wat er werkelijk is gebeurd? Het vervolg laat 
opnieuw zien dat David zijn kinderen niet kent. Hij 
is blind voor de haat van Absalom tegenover 
Amnon. Weer wordt er iets in scène gezet, 
waarvan het doel voor David verborgen is. 
Absalom organiseert een feest waarbij alle zonen 
van de koning worden uitgenodigd. Het doel van 
dit feest is Amnon te vermoorden. Na enig 
aandringen bij David mag hij dit feest houden. Als 
vader is David een man zonder ruggengraat, 
gemakkelijk over te halen. Hij overziet de 
gevolgen van zijn toestemming voor het feest van 
Absalom niet. Maar het resultaat is dat hij twee 
zoons kwijtraakt: Amnon wordt gedood, Absalom 
vlucht. Als Jonadab hoort van de dood van 
Amnon weet hij de oorzaak ervan te melden. 
Waarom heeft hij David niet ervoor 
gewaarschuwd? David is verdrietig, eerst om 
Amnon, daarna om Absalom. Het lijkt alsof hij een 
zwak voor Absalom heeft. Hij gaat voorbij aan de 
zonde van Absalom en wil hem weer terugzien. 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 13. 

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: ‘Heer, geef dat we 
oog hebben voor wat er in onze kinderen omgaat; 
laat ons aanvoelen wat de werkelijke motieven 
zijn als zij iets van ons vragen. Leer ons eerst 
daarmee naar U te gaan, voordat we 
toestemmen. Bewaar ons aan de ene kant voor 
een achterdochtige houding en aan de andere 
kant voor een onnozel soort vertrouwen, alsof 
onze kinderen tot bepaalde zonden niet in staat 
zouden zijn’. 
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VAN DE WERKVLOER 
Een weinig lucht, overvloed aan water 

Vrijdagmorgen 07-12-2007, beladen met boeken en 
kalenders vertrok ik richting Frans Guyana om broeder 
Kreuger weer te voorzien van zijn bestelde voorraad. 
Ditmaal stond bij de ‘Bosjebrug’ broeder Ro uit 
Powakka te wachten. Hij zou de rit meemaken voor 
familiebezoek. Na de laatste wild-west taferelen op 
deze Oost-Westverbinding was het fijn om niet alleen te  
hoeven reizen. Na een uur rijden hoorden we het geluid 
van een leeglopende band en ja hoor, na maanden was 
het weer eens raak. Het lukte ons binnen niet al te 
lange tijd de band te verwisselen en wij hoopten in 
Moengo de band te kunnen laten repareren. Wij 
moesten daar toch broeder Abisoina van lectuur 
voorzien. In Moengo ontmoetten wij hem aan het begin 
van het dorp in zijn scootmobiel. Hij verwees ons naar 
een achterafstraatje, waar een Javaanse man banden 
lapte. We spraken af dat we een uur later weer langs 
zouden komen, want met onze Moengonese broeder 
gingen we eerst een locatie bekijken die hij had 
aangewezen gekregen om lectuur te verkopen. Alles 
was op papier al geregeld, zeer professioneel! Bij onze 
terugkomst bij de bandenman bleek dat de binnenband 
aan flarden was, en hij had geen nieuwe. Jammer, sari 
tori. Terwijl we het dorp doorreden passeerden we een 
benzinestation, en daar had men zowaar een nieuwe 
binnenband die er terstond werd opgelegd, boen tori. 
Zodoende konden we met een gerust hart onze tocht 
vervolgen. 

In Albina, het grensplaatsje aan de Marowijne-rivier, 
aangekomen bracht de broeder die alles had geregeld 
voor onze overtocht ons in contact met de bootsman. 
Deze wees naar de overkant en zei dat we moesten 
wachten, want de lucht was compleet dichtgetrokken en 
een regensluier kwam onze kant op. We hadden alles 
nauwelijks onder een overkapping in veiligheid weten te 
brengen toen de regen ons bereikte en in bakken naar 
beneden gutste. ‘Ik heb een open boot’, zei hij en hij 
wilde niet dat lading en passagiers kletsnat zouden 
worden. Wij stemden daar volmondig mee in. Maar het 
bleef maar regenen en regenen, dat gaf mij toch de 
gelegenheid om met hem over het geloof en de Heer 
Jezus te praten. Hij bleek een christen te zijn en was 
daar erg open in. Toen er een einde aan de hoosbui 
kwam, vertrokken wij en de overtocht was snel gedaan. 
Hij zou ons maandagmorgen weer komen ophalen op 
de dezelfde plek waar hij ons gedropt had. 

Terwijl ik met de kalenders in de richting van het huis 
van broeder Kreuger wandelde, zag ik een paar Franse 
gendarmes aan het begin van het straatje waar ik langs 
moest. Ook dat nog, dacht ik; toch geen controle hier, 
bad ik in stilte, rustig doorlopend. De gendarmes lieten 
mij zonder probleem passeren en we waren weer op 
het oude adres in Frans Guyana. Onze broeder had 

een berichtje achtergelaten en had wat drinken 
klaargezet. Toen hij thuiskwam, werd br. Ro eerst door 
hem naar de familie gebracht terwijl ik alles in huis 
neerzette. ‘Niets op de grond zetten’, zei br. Henk op 
een toon die geen tegenspraak duldde. Alles stond van 
de vloer in zijn huis, later zou ik ‘aan den lijve’ ervaren 
waarom. 

Zaterdagmorgen kwam br. Robbie Draaibas twee uur 
varen vanuit Galibi met zijn korjaal om een doos lectuur 
af te halen, zodat ook zijn winkeltje weer beter in de 
boeken zit. Zaterdagmiddag was er de kinderclub, 
geleid door enkele zusters en br. Henk had wat 
kinderen gehaald; en na wat colportagewerk gingen wij 
op weg om de bus op te halen voor de zondag. 
Aangekomen bij het reparatiebedrijf bleek dat de 
achterlichten nog niet nagekeken waren. Een jongeman 
werd erbij geroepen, die rommelde wat onder het 
dashboard, sloeg tegen wat draden en ja, het licht was 
er weer! We vertrokken, maar al gauw sloeg het weer 
om en begon het te regenen, en niet zo zuinig! We 
kwamen in St. Laurent terug op het moment dat de 
kinderclub gereed was. Henk bracht weer kinderen 
weg; en ik stond in de deuropening van het huisje, toen 
ik het water vanaf de straat dwars door de tuin recht op 
mij af zag komen. 

Ik pakte een bezem en probeerde deze kleine tsunami 
nog tegen te houden, hetgeen een hopeloze zaak 
bleek. Het is geen fraai gezicht, wanneer het water over 
de drempel een huis binnenstroomt. Enkele kinderen 
hielpen nog mee de watervloed te keren, maar er was 
geen houden aan. Ik was blij de orders van Henk 
opgevolgd te hebben, alles stond droog van de vloer. 
Nadat de regenbui gestopt was, was het schoonmaken 
geblazen. Normaal doe ik hier twee uur over, zei Henk, 
samen klaarden we de klus in een uur. We konden met 
droge voeten in en uit ons bed stappen! 

De volgende morgen werd ik vroeg gewekt. Doe nog 
geen goede kleren aan en kom mee, zei Henk. In mijn 
pyjama ging ik achter hem aan naar buiten, naar de 
bus. Naast de bus lag een kromme sleutel en de resten 
van de benzinedop. Ik keek onder de bus en zag dat 
daar alles nog in orde was, geen slang doorgesneden 
of iets dergelijks. Wat was er gebeurd? Midden in de 
nacht was Henk wakker geworden en had vreemde 
geluiden op het erf gehoord. Via mijn slaapkamer had 
hij door de het raam gezien hoe twee mannen 
probeerden de diesel uit de bus te stelen. Doordat hij 
met het buitenlicht knipperde waren ze op de loop 
gegaan. Waarom heb jij me niet wakker gemaakt, vroeg 
ik. Ach, zei Henk, misschien hadden ze wel een mes bij 
zich en wat kunnen wij daartegen beginnen? De HERE 
is uw Bewaarder. 

De rest van de zondag verliep in rustige sfeer. ‘s 
Middags de rit naar Mana, met (te)veel mensen in de 
bus op de terugweg, maar de Heer gaf opnieuw 
bewaring. De presentatie met de tabernakel vraagt om 
een vervolg, zodat begin 2008 een rit naar ons buurland 
gepland zal worden. Maandagmorgen was de 
bootsman exact op tijd om ons weer over te zetten, 
zodoende konden we onze reis naar Paramaribo 
zonder verdere problemen voortzetten. Moge de Heer 
alle lectuur overvloedig zegenen, dat is ons gebed. 

Henk en Ro 
wachtend aan 
de oever van de 
Marowijnerivier 
op de komst van 
de bootsman. D
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Henk Wassink 
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Lachai-Roï 

‘Toen noemde zij de naam des HEREN, die tot haar 
gesproken had: Gij zijt een God des aanziens; want, 
zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar Hem, die 
naar mij ziet? Daarom noemt men die put: de put 
Lachaï-Roï; zie hij is tussen Kades en Bered’ (Gen. 
16:13-14). 

God is een God des aanziens. We hebben gezien 
dat Hij naar ons omziet. Hoewel Hagar geruime tijd 
bij Abram en Sarai had vertoefd, had zij God door 
hen niet echt leren kennen. Hier bij de waterbron, in 
de stilte van de woestijn, heeft zij God ontmoet en 
Hem leren kennen. Daarom noemt men die put 
Lachaï-Roï, d.i. ‘bron van de Levende, die naar mij 
ziet’. Hier bij die waterput heeft ze aan den lijve 
ervaren dat God leeft en naar haar omziet. Helaas 
kan het zo zijn dat mensen in onze nabije omgeving 
door ons niet echt een goed beeld van God krijgen. 
Wij hebben al snel ons oordeel over hen klaar, als zij 
niet dezelfde weg als wij gaan. Maar wat laten wij 
van God en van de Heer Jezus zien in ons leven? 
Paulus zegt dat wij dragers zijn van een schat (2 
Kor. 4:7-10). Die schat bestaat niet uit goud of zilver, 
maar in het kennen van God zoals Hij Zich in 
Christus geopenbaard heeft. Het is Gods bedoeling 
dat Christus in ons leven gezien wordt, dat Hij in ons 
gestalte krijgt (Gal. 4:19). Wat had Hagar bij Abram 
en Sarai gezien? List, bedrog, ongeloof, twist, 
verachting, vernedering, etc. Niet iets om jaloers op 
te worden! Door ons ongeloof en vleselijk gedrag 
benemen we mensen het juiste zicht op God. En 
verbaasd vragen we ons af waarom zij het op een 
gegeven moment voor gezien houden. Als dit het 
beeld van God en van Christus is, hoeven wij ons er 
niet over te verbazen dat ze vroeg of laat de benen 
nemen. 

Hagar heeft bij de bron Lachai-Roï ervaren dat God 
leefde en naar haar omzag. Dit in tegenstelling tot de 
afgoden van Egypte, die het werk van 
mensenhanden waren. Zij hebben een mond, maar 
spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet, zij 
hebben oren maar horen niet, zij hebben een neus 
maar ruiken niet, handen maar zij tasten niet, voeten 
maar zij gaan niet, zij geven geen geluid met hun 
keel (Ps. 115:4-7). God leeft en Hij is de God des 
aanziens, de God die naar mij ziet. Hij hoort, ziet, 
spreekt en heeft bemoeienis met mij. Ook Sarai en 
Abram hadden dit moeten weten. God wist heus wel 
dat Sarai onvruchtbaar was. Zij had op God moeten 
blijven vertrouwen. In plaats daarvan koos zij voor 
een andere weg, een weg die haar veel pijn en 
verdriet heeft bezorgd. Het ironische in deze 
geschiedenis is dat juist Hagar, haar weggevluchte 
en vernederde slavin, met een ‘geloofservaring’ naar 
haar terugkeerde. Hoe moeten Abram en Sarai zich 
gevoeld hebben, toen Hagar vertelde dat zij een 
ontmoeting met de levende God had gehad en dat 
Hij haar had gezegd dat de zoon die zij zou baren 
Ismaël  - ‘God hoort’ - moest worden genoemd!  

Het is mogelijk dat wij al lange(re) tijd onze weg met 
de Heer gaan. We hebben ‘kennis’ van God en 
weten uit ervaring dat Hij de ‘Almachtige’ is. Maar 
hoe vaak laten wij het ook niet afweten, als we geen 
uitweg meer zien? In plaats dat wij op God 
vertrouwen, grijpen wij al snel naar allerlei wereldse 
middelen. Wij geven God niet de kans Zich in ons 
leven echt te bewijzen. En dan komt er zomaar 
iemand bij ons binnenstappen, die een geweldige 
ervaring met God heeft gehad. Iemand die 
getuigenis geeft dat God leeft en dat Hij naar ons 
omziet; ze heeft het persoonlijk ervaren! Iets 
dergelijks gebeurde toen Maria Magdalena vertelde 
dat zij een ontmoeting met de levende Heer had 

Overzicht van Abrams geschiedenis Genesis 12 - 16 

Genesis 12:1-3 : Abrams roeping en Gods beloften. 
Genesis 12:4-6 : Abrams gehoorzaamheid en geloof ( A. 75 jaar. S. 65 jaar). 
Genesis 12:7 : Abram bevestigd in het geloof – landbelofte gegeven. 
Genesis 12:8 : Abram in de juiste positie (tussen Betel en Ai; tent; altaar). 
Genesis 12:9 : Abram ‘daalt’ verder af naar het Zuiderland (Negev - Egypte) 
Genesis 12:10 : Abram wordt beproefd (hongersnood). 
Genesis 12:11-13 : Abram staat op het punt Egypte binnen te trekken (ongeloof – list) 
Genesis 12:14-20 : Abram in Egypte – geen ‘zegen’ maar een ‘vloek’. 
Genesis 13-14 : Abram en Lot van elkaar gescheiden. 
Genesis 15 : Abram opnieuw bevestigd in het geloof – beloften herhaald. 
Genesis 16 : Abram - Sarai - Hagar (ongeloof en vleselijk handelen). 

Peter Cuijpers 
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gehad. En zij die met Hem geweest waren? Zij 
geloofden het niet! (vgl. Mark. 16:9-14). Geloven wij 
nog in de levende en almachtige God? Abram en 
Sarai geloofden nog wel, maar tot op zekere hoogte. 
Het was het getuigenis van Hagar, dat hen weer erbij 
bepaalde dat Zijn Naam El-Roï is, de God des 
aanziens. Hij is de Levende, die naar mij ziet, die 
bemoeienis met mijn leven heeft. 

Dertien jaar stilte 

‘En Hagar baarde Abram een zoon en Abram 
noemde de zoon, die Hagar gebaard had, Ismaël. En 
Abram was zesentachtig  jaar oud, toen Hagar 
Ismaël aan Abram baarde’ (Gen. 16:15-16). 

‘Toen Abram negenennegentig jaar oud was, 
verscheen de HERE aan Abram en zei tot hem: Ik 
ben God, de Almachtige (El Sjaddai), wandel voor 
mijn aangezicht, en wees onberispelijk; Ik zal mijn 
verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate 
talrijk maken’ (Gen. 17:1). 

Na de geboorte van Ismaël was het dertien jaar stil. 
Abram kreeg taal noch teken van de HERE. De 
laatste boodschap die Abram via Hagar had 
gekregen, was de naam van zijn zoon Ismaël (d.i. 
‘God hoort’). Hier moest Abram het dertien jaar lang 
mee doen. Hij had naar Sarai geluisterd en had 
gedacht langs de weg van het vlees de belofte te 
kunnen vervullen. Daarmee had hij zich op de 
grondslag van de wet geplaatst. De zoon die hieruit 
geboren werd, was naar het vlees. Dit was echter 
niet Gods bedoeling geweest. De erfgenaam zou uit 
Sara – de vrije – geboren worden, door de belofte en 
op de grondslag van de genade (vgl. Gal. 4:21-31). 

Als de beloofde zegen uitblijft, grijpen wij vaak naar 
andere middelen. Op onze eigen manier zorgen we 
ervoor dat we krijgen wat ons is beloofd, en menen 
dat dit welgevallig is in Gods ogen. De Heer zal ons 
hiervoor wel prijzen – we hebben immers met 
‘overleg’ gehandeld! (Luk. 16:8). Ja, wij zijn bijzonder 
vindingrijk, ook als het gaat om onze kromme wegen 
recht te praten. Abram meende de belofte te 
‘versnellen’ door Ismaël bij Hagar te verwekken. In 
werkelijkheid ‘vertraagde’ hij de belofte. Het schema 
van God liep hierdoor dertien jaar vertraging op. 
Beiden waren nu op een leeftijd gekomen dat ze niet 
meer aan kinderen konden denken. De kracht 
(potentie) was met de jaren vervlogen (Rom. 4:19). 
Naar de mens gesproken was het onmogelijk om 
nog een kind te verwekken, ook niet bij een bijvrouw! 
Maar dit is nu juíst waar God ons hebben wil: als wij 
niets meer van onszelf verwachten, kan Hij in actie 
komen. Dán kan Hij laten zien dat Hij de levende en 

almachtige God is: El Sjaddai, d.i. God, de 
Almachtige.  

Er wordt niets gezegd over deze dertien jaar van 
stilte. Hagar was met een boodschap naar Abram en 
Sarai teruggestuurd. El-Roï, de ‘God des aanziens’ 
had met haar gesproken en haar zoon moest Ismaël 
(‘God hoort’) worden genoemd. God had hierdoor als 
het ware gezegd: Mijn oog is op jullie gericht. Ik ben 
de levende God. Ik zie jullie, ik hoor jullie en Ik heb 
bemoeienis met jullie! Hieraan heeft Abram zich 
vastgeklampt en tegen alle hoop in heeft hij geloofd, 
opdat hij een vader van vele volken zou worden, 
volgens wat gezegd was: Zó zal uw nageslacht zijn 
(Rom. 4:18). En [nu] niet [meer] zwak in het geloof 
lette hij niet op zijn eigen al afgestorven lichaam, 
daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en niet op 
het afgestorven zijn van de moederschoot van Sara; 
en hij twijfelde niet aan de belofte van God door 
ongeloof, maar werd gesterkt in (of door) het geloof, 
terwijl hij God heerlijkheid gaf en ten volle verzekerd 
was, dat wat Hij beloofd heeft, Hij ook machtig is te 
doen (Rom. 4:19-21; vgl. Hebr. 11:11). 

Het Nieuwe Testament gaat volledig voorbij aan de 
periode dat de aartsvader ‘zwak’ was in het geloof. 
God spreekt liever niet over onze ‘zwakheden’. 
Dertien jaar heeft hij nodig gehad om zijn geloofsoog 
weer op Gód te vestigen. Nu weten we [uit het N.T.] 
wat zich in deze dertien jaar heeft afgespeeld! 
Abrams geloof werd beproefd, opdat God erdoor 
verheerlijkt zou worden (Rom. 4:21a). God wil in en 
door ons verheerlijkt worden. Beproevingen moeten 
we dan ook niet ontvluchten, zoals Hagar deed; of 
op een verkeerde, ongelovige manier proberen op te 
lossen, zoals Abram en Sarai deden. Laten we 
proberen op een positieve manier tegen 
beproevingen aan te kijken. Ik zeg niet: ‘Keep 
smiling’ (blijf lachen) als je wegzakt in ellende en 
zorgen. Laten we nuchter blijven, beproevingen 
maken ons ‘bedroefd’ (1 Petr. 1:6). Maar als we in 
[het] geloof overeind blijven staan in de vuuroven 
van de beproeving, is dit tot lof en heerlijkheid van 
Jezus Christus (1 Petr. 1:6-7). Toen Sadrak, Mesak 
en Abednego in de brandende vuuroven werden 
geworpen, was dit heus geen pretje! Maar toen ze er 
ongeschonden uitkwamen, omdat ze op God hadden 
vertrouwd, was dit tot heerlijkheid van God (Dan. 
3:15-29). In een periode van beproeving wordt 
duidelijk wie wij zijn. Waar zoeken wij dan onze 
hulp? De wereld zegt: Help jezelf! De zwakke in het 
geloof neemt zijn toevlucht tot zijn naaste en zegt: 
Help mij. Maar de sterke in het geloof zegt: ‘Ik hef 
mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp 
komen? Mijn hulp is van de HERE, die hemel en 
aarde gemaakt heeft’ (Ps. 121:1-2). 

Na dertien jaar nam God de draad weer op met 
Abram en openbaarde Zichzelf aan hem als God, de 
Almachtige (El Sjaddaj). Opnieuw kreeg hij de 
belofte dat God hem uitermate talrijk zou maken. 
Deze belofte werd nog eens ‘bekrachtigd’ met een 
eeuwig verbond. Als we deze geschiedenis 
overdenken, dan komen we onder de indruk van de 
wegen die God met de zijnen gaat. Ook aan ons 
heeft Hij Zichzelf geopenbaard. Buiten het feit dat wij 
God als de Almachtige kennen, is Hij de God en 
Vader van onze Heer Jezus Christus en ook onze 
God en Vader (Ef. 1:3; Joh. 20:17). Abraham en zijn 
nakomelingen – het volk Israël – kregen het land 
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Colofon 
Kanaän tot een altoosdurende bezitting (Gen. 17:8). 
Israël werd gezegend met materiële en aardse 
bezittingen. God heeft ons christenen zoveel meer 
gegeven. Wij zijn gezegend met alle geestelijke 
zegening in de hemelse gewesten in Christus (Ef. 1:3). 
In Christus zijn wij uitverkoren vóór de grondlegging 
van de wereld (Ef. 1:4). 

Er is nog een verschil met de aartsvader. God zei 
tegen hem: ‘(...) wandel voor mijn aangezicht, en wees 
onberispelijk’ (Gen. 17:1b). Wij zijn echter reeds heilig 
en onberispelijk vóór Hem, d.i. voor zijn aangezicht (Ef. 
1:4b). Dit heeft met onze uitverkiezing in Christus te 
maken. God ziet ons in Christus aan. Wij zijn 
aangenaam gemaakt in de Geliefde (Ef. 1:7). Omdat 
Hij heilig en onberispelijk is, zijn wij het ook. Hij heeft 
ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap 
voor Zichzelf bestemd, naar het welbehagen van zijn 
wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade (Ef. 
1:4,5). Het is Gods wil dat wij als zonen bij Hem zullen 
wonen. Dát is Gods grote doel met uw en mijn leven. In 
Efeziërs 1 wordt onze positie in Christus benadrukt. 
Omdat wij zonen zijn, mogen wij nu ook als zonen 
wandelen voor Gods aangezicht. Dit wordt vanaf 
Efeziërs 4 benadrukt. Dáár gaat het over onze praktijk, 
onze wandel (Ef. 4:1,17,22;5:2,8,15). Heiligheid is de 
vrucht van de verkiezing (J. Calvijn). Onze positie in 
Christus moet handen en voeten krijgen in ons leven. 
Daarom zegt Paulus: ‘Ik vermaan u dan (…), dat u 
wandelt waardig de roeping waarmee u bent 
geroepen’ (Ef. 4:1). 

God is met Abram tot zijn doel gekomen. Toen God 
Zich na dertien jaar in genade aan hem openbaarde, 
kon hij niet blijven staan. Hij wierp zich op zijn 
aangezicht (Gen. 17:3). Iets dergelijks overkwam 
Paulus toen hij zich met God en zijn raadsbesluiten 
bezighield. In aanbidding boog hij zijn knieën voor de 
Vader <van onze Heer Jezus Christus> (Ef. 3:14). Als 
wij ons met deze liefdevolle en genadige God 
bezighouden, kunnen we niet overeind blijven staan. 
De God die naar mij ziet en die bemoeienis heeft met 
mijn leven, doet mij in aanbidding neervallen. 

Abram en Sarai hebben door alles heen ervaren dat 
God de Almachtige is. Hij is El Sjaddai. Hij is in staat 
zeer overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of 
denken (Ef. 3:20). Laten wij dus ook de belijdenis van 
de hoop onwankelbaar vasthouden, want Hij die 
beloofd heeft, is getrouw (Hebr. 10:23). Hem zij de 
heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in 
alle geslachten van alle eeuwigheid (Ef. 3:21). Amen. 

(Vervolg van pagina 9) 
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Toen ik de bijdragen voor dit nummer van 
Rechtstreeks met elkaar vergeleek, zag ik 
niet meteen een rode draad. Zomaar 
geforceerd alles aan elkaar praten of voor u 
opsommen leek me ook niet zinvol, gezien 
de voortreffelijke inhoudsopgave die de 
eerste pagina siert. Toch is er weer van alles 
geschreven waarvan wij als redactie en als 
auteurs hopen dat het ook gelezen wordt. 
Daarom voel ik me vrij deze keer iets te 
schrijven over schrijven en lezen, want die 
twee begrippen liggen in elkaars verlengde. 

Misschien had u deze beide woorden die 
hierboven staan vermeld, precies andersom 
verwacht. We zeggen immers in ons 
dagelijks leven wel eens over iemand: ‘Met 
hem / haar  kan ik lezen en schrijven!’ Maar 
vandaag staat het schrijven voorop, en 
daarna komt pas het lezen. Zo is het 
allereerst gegaan bij het geschreven Woord 
van God. Er moest eerst iets geschreven 
worden, wilden wij iets kunnen lezen! Paulus 
schrijft aan de Efeziërs: ‘(...) zoals ik tevoren 
in het kort geschreven heb; daaraan kunt u, 
als u dit leest, mijn inzicht opmerken in de 
verborgenheid van Christus’ (Ef. 3:3-4). 
Paulus ging er dus vanuit dat wat hij schreef, 
gelezen werd. Zo zou het eigenlijk moeten 
zijn bij alles wat God als Zijn Woord heeft 
laten neerschrijven. Dat Woord moet 
gelezen worden! De Heer Jezus heeft met 
een verwijtende ondertoon gezegd: ‘Hebt u 
niet gelezen wat David deed?’ (Matt. 12:3). 
‘Hebt u niet gelezen in de wet (...)?’ (Matt. 
12:5). ‘Hebt u niet gelezen dat Hij die hen 
heeft geschapen, hen van het begin af als 
man en vrouw heeft gemaakt, en gezegd 
heeft (...)’ (Matt. 19:4; in vers 5 citeert de 
Heer vervolgens Gen. 2:24 voluit). Zelfs 
twee keer: ‘Hebt u nooit gelezen’, waarvan 
één keer met de toevoeging ‘in de 
Schriften’ (Matt. 21:16,42). Nog indringender 
vraagt Hij: ‘Hebt u niet gelezen wat door God 

tot u gesproken is?’ Gods Woord, Gods 
‘gesproken Woorden’ kennen we immers 
alleen maar doordat ze opgeschreven zijn? 
Hoe belangrijk is het daarom ze ook te 
lezen! 

Als we lezen, moeten we dat natuurlijk 
aandachtig doen. Even los van de 
samenhang geciteerd: ‘Laat hij die het leest, 
erop letten!’ (Matt. 24:15) – het is immers de 
bedoeling dat we het gelezene begrijpen 
(vgl. Hand. 8:30). Dit lezen van het 
geschreven Woord is niet de taak van 
enkele specialisten, maar van alle gelovigen; 
en niet alleen onze favoriete gedeelten, 
maar het hele Woord van God. Zie in dit 
verband Kolossenzen 4:16 (‘En wanneer de 
brief bij u is gelezen, zorgt er dan voor dat hij 
ook wordt gelezen in de gemeente van de 
Laodiceeërs en dat ook u die uit Laodicéa 
leest’), en 1 Tessalonicenzen 5:27 (‘Ik 
bezweer u bij de Heer, dat de brief aan alle 
<heilige> broeders wordt voorgelezen). Zelf 
lezen, gevarieerd lezen, en ervoor zorg 
dragen dat anderen lezen, lijkt het devies 
van Paulus te zijn. Gelukkig is immers hij die 
leest (Openb. 1:3)! 

Als het om het lezen van het geschreven 
Woord gaat, eindig ik met Jesaja 34:16, 
waar staat: ‘Zoekt na in het boek des Heren 
en leest!’ God heeft ons Zijn geïnspireerde 
Schrift nagelaten. Te vaak laten we het 
dicht, of realiseren we ons onvoldoende dat 
dit het ‘Boek des Heren’ is, waarin Hij heeft 
laten opschrijven wat Hij ons wil vertellen. 
Als auteurs en als redactie van Rechtstreeks 
schrijven wij vanzelfsprekend niet met de 
autoriteit van de Heer Zelf. Als u fouten of 
onzorgvuldigheden in onze artikelen ontdekt, 
meld die alstublieft. Maar dan zult u toch 
moeten beginnen met lezen…! Veel zegen 
daarbij gewenst. Namens de redactie, 
Gerard Kramer. 

  VAN DE REDACTIE 
Schrijven en lezen 

1 

“Rechtstreeks” Jaargang 5, Nr. 5 mei 2008 



“Rechtstreeks” Jaargang 5, Nr. 5 mei 2008 

2 

S
lo

t 

7. Maakt ook u de maat van uw 
vaderen vol 

“Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, 
want u bouwt de graven van de profeten en versiert de 
graftomben van de rechtvaardigen en zegt: Als wij in de 
dagen van onze vaderen waren geweest, zouden wij 
niet hun deelgenoten geweest zijn in het bloed van de 
profeten. U getuigt dus van uzelf, dat u zonen bent van 
hen die de profeten hebben vermoord. Maakt ook u de 
maat van uw vaderen vol! Slangen, adderengebroed, 
hoe zult u ontkomen aan het oordeel van de hel? 
Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en 
schriftgeleerden; van hen zult u er doden en kruisigen, 
en van hen zult u er in uw synagogen geselen en van 
stad tot stad vervolgen; opdat alle rechtvaardige bloed 
over u komt dat op de aarde is vergoten, van het bloed 
van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, 
de zoon van Barachia, die u hebt vermoord tussen het 
tempelhuis en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: dit alles 
zal over dit geslacht komen” (Matt. 23:29-36). 

Het zevende ‘wee!’ tekent het hoogtepunt van de 
ongerechtigheid: het geweld jegens de profeten in het 
verleden en de moord op de Messias in de nabije 
toekomst. Corruptie leidt vaak tot bloedvergieten. Dit 
zijn de beide beginselen van het kwaad sinds de 
zondeval: verdorvenheid en gewelddadigheid. Deze 
kenmerken vinden wij telkens terug in de geschiedenis 
van de mensheid en ook in die van Israël. De zonde 
van Adam en Eva was die van de begeerte, de zonde 
van Kaïn die van geweld ten opzichte van zijn broer. De 
eerste mensen konden niet in Gods tegenwoordigheid 
blijven. De verdorvenheid en de geweldenarij die de 
aarde daarna vervulden (Gen. 6:11-12), gaven 
aanleiding tot het oordeel van de zondvloed. Na de 
zondvloed zien we geen verbetering. De mens wilde 
voor zichzelf een naam maken en ging de afgoden 
dienen; ook horen wij over de geweldenaar Nimrod. En 
het was niet anders in de geschiedenis van Israël, die 
begon met de roeping van Abram uit het afgodische Ur 
der Chaldeeën.  

Een uiterlijke godsdienst hecht veel waarde aan 
uiterlijke dingen, en men beroemt zich ook vaak op het 
grootse verleden (bekende namen, oude schrijvers). De 
schriftgeleerden en farizeeën bouwden de graven van 
de profeten en versierden de graftomben van de 
rechtvaardigen. Het ging hun niet alleen om 
monumentenzorg, want zij zeiden erbij dat zij de 
profeten hoog hielden en de houding van hun 
voorvaders afkeurden. Maar dat was het toppunt van 
huichelarij, want daarmee getuigden zij van zichzelf dat 

zij moordenaarszonen waren! Zij waren niet beter dan 
hun vaders en zij zouden spoedig de maat van hun 
vaders volmaken, doordat zij de Heer naar het kruis 
zouden verwijzen en tevens Zijn dienstknechten zouden 
vervolgen en doden.  

De aanklacht van de Heer was buitengewoon fel. Was 
er nog wel enige hoop voor deze huichelaars, die zich 
ontpopten als ‘slangen’ en ‘adderengebroed’, als 
kinderen van de duivel, die een mensenmoordenaar is 
vanaf het begin (Matt. 3:7; 12:34; Joh. 8:31-47)? Hoe 
zouden zij ontkomen aan het oordeel van de hel, de 
poel van vuur (Openb. 20:11-15)? De Heer spreekt hier 
als de Wijsheid in eigen Persoon (vgl. Luc. 11:49). Hij 
zou nog meer ‘profeten en wijzen en schriftgeleerden’ 
tot hen zenden (vgl. Matt. 10:41; 13:52), en wel na Zijn 
opstanding en hemelvaart, maar de Joden zouden hen 
ook kwalijk behandelen. Vervolging, geseling, lijden en 
dood zou het deel van Zijn gezanten zijn, zoals het 
boek Handelingen bevestigt. Zo zou het volk nog meer 
onschuldig bloed vergieten en de maat van zijn zonden 
volmaken. Tot hun bloedschuld werd zelfs al het 
rechtvaardige bloed gerekend, dat op de aarde is 
vergoten: van het bloed van de rechtvaardige Abel tot 
dat van Zacharia, die vermoord werd in de voorhof van 
de tempel (Gen. 4:8; 2 Kron. 24:21).  

Dat al dit bloed over hen kwam, betekende dat het 
oordeel van God hen zou treffen vanwege al deze 
misdaden (vgl. Matt. 27:25).  Dit wordt nog eens 
bekrachtigd door het ‘Voorwaar’ of ‘Amen’, waarmee de 
Heer deze verzen besluit. En het oordeel kwam 
inderdaad over dit geslacht, zoals Hij had 
aangekondigd. Nog geen veertig jaar later, in het jaar 
70 na Chr., werden stad en tempel verwoest door de 
Romeinse legioenen. Van het grote Babylon in de 
eindtijd wordt iets soortgelijks gezegd met betrekking tot 
het bloed: ‘En in haar werd gevonden het bloed van 
profeten en heiligen en van allen die op de aarde 
geslacht zijn’ (Openb. 18:24). Deze grote macht gaat 
dan ook haar val tegemoet, zoals duidelijk wordt 
gemaakt in de laatste hoofdstukken van het boek 
Openbaring.  

De praktische les voor ons 

De vorming van een exclusief (kerkelijk) 
machtssysteem gaat altijd gepaard met onrecht jegens 
hen die trouw willen blijven aan Gods Woord. Het kan 
uitlopen op verbaal en fysiek geweld jegens de 
getrouwen. Gods gezanten wandelen echter in het 
voetspoor van Christus en dit brengt lijden en ver-
volging met zich mee, ook in onze dagen (2 Tim. 3:12). 
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‘Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars’ (Matt. 23:13-33). 

Hugo Bouter 
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Epiloog: weeklacht over Jeruzalem 
“Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen 
stenigt die tot u zijn gezonden, hoe dikwijls heb Ik uw 
kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar 
kuikens bijeenverzamelt onder haar vleugels, en u hebt 
niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u woest overgelaten. 
Want Ik zeg u: u zult Mij van nu aan geenszins zien, 
totdat u zegt: ’Gezegend Hij die komt in de naam van 
de Heer’ (Matt. 23:37-39). 

Hoewel de Heer in deze zeven keer ‘wee!’ zeer scherp 
het oordeel over Jeruzalem aankondigde, deed Hij dat 
toch met een hart vol liefde. Hij was tot Zijn volk 
gekomen, zachtmoedig en nederig en als een Heiland. 
Hij wilde hen liefdevol bijeenverzamelen onder Zijn 
vleugels – wat wijst op het bieden van goddelijke 
bescherming (Ps. 91:4). Maar zij wilden dat niet en 
wezen de Heiland af. Hij werd verworpen en naar het 
kruis verwezen; dat is de reden dat de komst van het 
rijk is uitgesteld tot Zijn terugkeer in macht en majesteit. 
Dezelfde menigte die bij Zijn intocht in Jeruzalem had 
geroepen: ‘Hosanna voor de Zoon van David! 

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!’ riep 
niet lang daarna: ‘Kruisig, kruisig Hem!’ Israël verwierp 
Hem en daarom is het Koninkrijk, dat in de Persoon van 
de Koning tot hen was gekomen, van hen 
weggenomen. Jeruzalem zou alleen (of: woest) gelaten 
worden en prijsgegeven worden aan de vijanden. Zij 
zouden Hem voortaan ook niet meer zien. 

Maar er is een heerlijk ‘totdat’, dat door de Heer Zelf is 
uitgesproken, en wel direct nadat Hij het oordeel had 
aangekondigd dat over de geliefde stad zou komen: 
‘Zie, uw huis wordt aan u woest overgelaten’. Hij 
eindigde Zijn rede namelijk als volgt: ‘Want Ik zeg u: u 
zult Mij van nu aan geenszins zien, totdat u zegt (en 
dan volgen opnieuw de woorden die bij de intocht 
waren geroepen): Gezegend Hij die komt in de naam 
van de Heer!’ (Ps. 118:24-26; Matt. 21:9; 23:38-39).  

Dat geeft hoop voor de toekomst. Christus zal opnieuw 
tot Zijn volk komen en dan zullen zij zich wél laten 
bijeenverzamelen. Zij zullen Hem met een berouwvol 
hart aannemen, want zij zullen weeklagen en Hem 
aanschouwen die zij doorstoken hebben (Matt. 24:30-
31; Zach. 12:10; Openb. 1:7). 

Bij de inwijdingsceremonie van de Levieten zei God dat 
de Levieten een scheermes moesten nemen en dit over 
hun gehele lichaam moesten laten gaan. Deze opdracht 
van God komt misschien een beetje vreemd over bij 
ons. Waarom moest een Leviet zich nu helemaal kaal 
scheren – wat steekt hier achter? Als God bepaalde 
voorschriften geeft is het goed dat we ons afvragen 
waarom Hij dit doet, wat daarvan de bedoeling is. 

Nu kunnen we zeggen: dit hoort thuis in het Oude 
Testament. Dit zijn voorschriften die God heeft gegeven 
aan het verbondsvolk Israël. Maar wij maken deel uit 
van de gemeente en richten ons hoofdzakelijk naar de 
geboden en voorschriften zoals die in het Nieuwe 
Testament zijn opgetekend. Als we zo redeneren, gaan 
we wel erg kort door de bocht en ontgaat het ons dat 
‘alles’ wat tevoren geschreven is, tot onze lering is 
geschreven (Rom. 15:4). Het is dan ook goed dat we 
ons afvragen: wat is de les die God ons met het 
‘scheermes’ wil leren? 

Het waren de Levieten die het scheermes over hun 
gehele lichaam moesten laten gaan. De Levieten waren 
door God afgezonderd voor Zijn dienst. Ze zijn een type 
van gelovigen in hun dienst voor God en voor elkaar, 
zoals de priesters een beeld van ons als christenen zijn 
wanneer wij tot de troon van God naderen tot 
aanbidding of in voorbede ten behoeve van anderen. 

De Levieten waren als enige stam uitverkoren om de 
heilige dingen van de tabernakel te dragen en daarin te 
dienen. Voor de gemeente wil dat zeggen dat ieder lid, 
elke gelovige, verantwoordelijk is zijn bijdrage aan het 
gemeente-zijn te leveren. Zij hadden onder andere de 
taak om de tabernakel, en alles wat daarmee in 
verbinding stond, door de woestijn te vervoeren. Alles 
wat God ons in de gemeente heeft geschonken, 
daarvan heeft Hij ons de verantwoordelijkheid gegeven 
om dit door de woestijn heen te dragen en 
ongeschonden aan het eind te brengen. Elk kind van 

God is een Leviet, maar de vraag is wel wie die dienst 
ook werkelijk uitoefent. Elke Leviet heeft zijn eigen taak. 
God heeft ons allemaal een genadegave gegeven, 
maar gebruiken we die ook? Dat is anders dan bij de 
priesters. Alle zonen van Aäron waren priesters, daarin 
was geen onderscheid. Zo komen wij als gelovigen ook 
samen. Alle broeders en zusters verrichten 
priesterdienst. In het naderen tot God verdwijnt alle 
onderscheid. Als ‘Levieten’ is er echter wel 
onderscheid, door God Zelf aangebracht (1 Kor. 12:5). 
Ieder heeft een eigen taak, anders dan die van de 
ander.  

Bij de inwijdingsceremonie werd het ontzondigingswater 
door iemand anders op hen gesprenkeld, maar het 
scheermes moesten ze zélf over hun gehele lichaam 
laten gaan. Het haar spreekt van wat uit de natuurlijke 
mens voortkomt. Al het haar, alles wat uit ons vlees 
opgroeit en naar buiten komt, moet eraf geschoren 
worden. Als ik van de Heer een genadegave heb 
ontvangen tot opbouwing van de gemeente, kan mij dit 
hoogmoedig maken. Vooral als ik hoor dat anderen de 
loftrompet over mij steken! Als ik merk, of anderen mij 
opmerkzaam erop maken, dat het haar op een 
bepaalde plek begint te groeien, moet ik het scheermes 
tevoorschijn halen. Ik moet het oordeel op mijzelf gaan 
toepassen. Wat te veroordelen is, moet weggeschoren 
worden. In nieuwtestamentische taal: ‘ik dood mijn 
leden die op de aarde zijn (...), om welke dingen de 
toorn van God komt’ (Kol. 3:5). 

De Levieten moesten het scheermes op zichzélf 
toepassen en niét op de ander. We hebben anderen al 
lelijk met ons scheermes verwond doordat wij meenden 
hen te moeten gaan scheren. J.N. Darby heeft hierover 
eens gezegd: ‘Behandel uzelf 
met een scherp scheermes, 
maar wees mild in het 
beoordelen van de fouten van 
anderen’. 

HET SCHEERMES 
‘(...) daarna moeten zij een scheermes over hun gehele lichaam laten gaan’ (Num. 8:7). 

Peter Cuijpers 
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Ongetwijfeld zullen al de dingen die Ezechiël 
beschrijft, letterlijk plaatsvinden. Er zal weer een 
tempel zijn met de daarbij behorende 
tempeldienst. Er zullen weer offers worden 
gebracht, en er zal ook de beek zijn die uit het 
heiligdom van God voortkomt uit Zijn directe 
nabijheid en die tot zegen zal zijn voor de hele 
aarde. Bovendien geeft de beschrijving ons een 
indruk van de omvangrijke zegen die God over de 
hele aarde zal geven.  

Als de zichtbare schepping al in zo’n rijke mate 
zal worden gezegend, hoe veel groter moeten 
dan de geestelijke zegeningen zijn die met het 
koninkrijk en de openbare regering van de Heer 
Jezus verbonden zijn. Er zal volheid van vrede 
zijn (Ps. 72:7). 'Want de aarde zal vol zijn van 
kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem 
der zee bedekken' (Jes. 11:9). Wat een 
onmetelijk grote zegen ligt alleen al besloten in 
de kennis van God. Er zal gedurende het 
Vrederijk voldoende regen (uitzonderingen 
daargelaten) zijn, en het land zal rijke oogsten 
dragen. Er zal een overvloed zijn aan koren en 
allerlei soorten vruchten. De bergen zullen van 
melk en honing vloeien en van wijn en olie 
druipen.  

We willen enkele verzen uit het Oude Testament 
aanhalen die dit laten zien. Eerst twee verzen die 
over de overvloedige watervoorziening gaan: 
Jesaja 30:23–25 en 41:18,19. Vervolgens een 

paar verzen die de rijke oogsten aan koren, wijn, 
vijgen en olie beschrijven: Psalm 72:16; Micha 
4:4; Amos 9:13; Hosea 2:23-24 en Joël 4:18. De 
profeet Zacharia heeft in het bijzonder op de wijn 
gewezen, die een beeld van de vreugde is (vgl. 
Richt 9:13; Ps. 104:15; Matt. 26:29). Over de wijn 
staat hier dat hij de vrucht is van de vrede. De 
vrede is een vrucht van de gerechtigheid, en de 
vreugde een vrucht van de vrede (Zach. 3:10; 
8:11-12).  

Vrede en vreugde zullen het land vervullen, de 
hele schepping zal als op een prachtige 
voorjaarsdag opbloeien en vreugde verspreiden. 
Doornstruiken zullen plaatsmaken voor 
cypressen. God zal Zichzelf door deze 
zegeningen opnieuw een naam maken en Zijn 
roem vermeerderen (Jes. 55:12-13). 

Ik laat het aan de lezer zelf over om in de 
profeten en de psalmen op zoek te gaan naar 
nog méér verzen die gaan over het Vrederijk en 
de daarmee verbonden zegeningen. 

1000 JAAR VREDE 
 

De zegeningen van het land Israël 

Werner Mücher 
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Doornstruiken zullen plaatsmaken... 

… voor cipressen 



DE PARAKLEET 

De titel van deze woordstudie ziet er 
Nederlands uit, maar zal niet bij alle lezers een 
gevoel van herkenning oproepen. Sommige 
theologen duiden met dit woord de Heilige 
Geest aan. Hoe komen ze daarbij? Is dat 
terecht? En wat heeft dit vreemde woord in 
een woordstudie van Rechtstreeks te zoeken?  

 

Paraklètos 

Misschien hebt u het al vermoed: het woord 
Parakleet is de verbastering van het Griekse 
woord paraklètos, dat in het Nieuwe Testament 
een aantal keren voorkomt. We treffen het 
uitsluitend in de geschriften van Johannes aan, 
namelijk viermaal in zijn evangelie en eenmaal in 
zijn eerste brief. In de Telosvertaling is het woord 
consequent vertaald als ‘Voorspraak’. 

 

Het evangelie van Johannes 

In het evangelie horen we de Heer Jezus Zelf 
spreken:  

– ‘En ik zal de Vader vragen en Hij zal u een 
andere Voorspraak geven, opdat die met u zal 
zijn tot in eeuwigheid: de Geest van de waarheid, 
die de wereld niet kan ontvangen’ (Joh. 14:16v.). 

– ‘Maar de Voorspraak, de Heilige Geest, die de 
Vader zal zenden in mijn naam, Die zal u alles 
leren en u in herinnering brengen alles wat Ik u 
heb gezegd’ (Joh. 14:26). 

– ‘Maar wanneer de Voorspraak is gekomen, die 
Ik u zal zenden van de Vader, de Geest van de 
waarheid die van de Vader uitgaat, zal Die van 
Mij getuigen’ (Joh. 15:26). 

– ‘(...) als Ik niet weg ga, zal de Voorspraak niet 
tot u komen’ (Joh. 16:7). 

In deze plaatsen maakt de Heer steeds Zelf 
duidelijk wie Hij met de Voorspraak bedoelt: dat is 
steeds de Heilige Geest. Maar wat is een 
‘Voorspraak’, oftewel wat wordt bedoeld met het 
Griekse woord paraklètos? Het woord betekent in 
ieder geval niet Trooster. Het betekent letterlijk 
‘erbij geroepene’, en het duidt iemand aan die 
‘erbij geroepen is’ als advocaat, helper, 
verdediger, vandaar ‘voorspraak’, ‘pleitbezorger’, 
‘iemand die ten behoeve van iemand tegenover 
iemand optreedt’. Toch was de Heilige Geest niet 

de eerste Voorspraak voor de discipelen. Toen de 
Heer Jezus nog op aarde was, was Hij Zelf de 
Voorspraak voor Zijn discipelen. Hij was de 
eerste Voorspraak! Toen Hij van hen wegging, 
nam de Heilige Geest deze taak over als de 
andere Voorspraak. De Heer zou naar de Vader 
gaan, maar de Heilige Geest zou voortaan bij hen 
op aarde blijven als hun volmaakte Pleitbezorger. 

 

De eerste brief van Johannes 

De apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief: 
‘Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u 
niet zondigt. En als iemand zondigt, wij hebben 
een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, [de] 
Rechtvaardige’ (1 Joh. 2:1). Dat is een bijzondere 
uitspraak. De Heer Jezus heeft inmiddels de 
Heilige Geest vanuit de hemel gezonden om nu in 
plaats van de Heer op aarde de Voorspraak van 
de gelovigen te zijn. Maar in de hemel, oftewel bij 
de Vader, is de Heer Jezus Zelf de Voorspraak 
voor de gelovigen. Johannes roept het beeld op 
van een Hemels Gerechtshof, waar de Heer 
Jezus optreedt ten gunste van gelovigen die 
gezondigd hebben. Hij, die de Rechtvaardige is 
en hen daarom eigenlijk zou moeten veroordelen, 
kan hun Voorspraak zijn omdat Hij Zelf het 
zoenoffer geworden is voor hun zonden. 
Onvoorstelbaar! 

Ten slotte: als iemand schrijft of spreekt over de 
Parakleet of de Voorspraak, zal hij duidelijk 
moeten maken wie hij bedoelt: de Heer Jezus 
vroeger op aarde of nu in de hemel, of de Heilige 
Geest nu op aarde. 
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JOAB ZORGT ERVOOR DAT 
ABSALOM NAAR DAVID TERUGKEERT 

 
2 Samuël 14 

Ger de Koning 
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“God … zoekt wegen dat een verstotene niet van Hem verstoten blijft” (vs. 14). 

David kan niet loskomen van Absalom. Joab 
merkt dat en huurt een wijze vrouw in, die hij naar 
David stuurt om een verzonnen gebeurtenis te 
vertellen. Ze moet rouwkleding aantrekken en zich 
gedragen alsof ze rouw draagt. Haar verhaal moet 
door haar uiterlijk gedekt worden. Joab blijkt 
David goed te kennen. Hij kan de vrouw precies 
vertellen wat ze moet zeggen, omdat hij weet hoe 
David zal reageren. Joab gebruikt deze kennis om 
David te manipuleren. Manipuleren wil zeggen 
misbruik maken van de kennis die je van iemand 
hebt om hem of haar dingen te laten doen of 
zeggen die jij wilt, zonder dat de persoon zich 
daartegen kan verzetten. Ik kan daarop nu niet 
verder ingaan. Maar het is een veel voorkomend 
kwaad in de wereld en ook onder gelovigen. Als jij 
die dit leest misschien een slachtoffer bent van 
manipulatie, ga er dan met iemand over praten. 
Het moet doorbroken worden en dat kan ook met 
de hulp van anderen die Gods Woord kennen en 
in hun eigen leven toepassen. 

Ten slotte doorziet David dat Joab de man 
erachter is. Dan staat hij diens verzoek toe. Door 
de inwilliging van zijn verzoek trekt Joab de 
conclusie dat David hem welgezind is (vs. 22). 
Dat is wel een egoïstische benadering, en ook 
een beetje onderkruiperij. Hij spreekt over de 
genegenheid van David, terwijl hij hem met list tot 
die handeling heeft gebracht. Genegenheid uit 
zich niet alleen in iets krijgen. Zo wil God niet dat 
wij over Hem denken. Het zou wat zijn als ik 
alleen van Gods genegenheid of liefde ten 
opzichte van mij overtuigd zou zijn, als Hij mij 
alles gaf wat ik vroeg. Ook mijn kinderen geef ik 
niet altijd waar zij om vragen. Ik geef juist wel 
eens iets niet, om daaruit mijn liefde te tonen. Ik 
geef hun toch geen dingen, die ze misschien wel 
graag zouden willen hebben maar die gevaarlijk 
voor hen zijn? 

Door deze hele geschiedenis lijkt duidelijk te 
worden dat Davids inzicht in de werkelijke 
bedoelingen heel traag naar voren komt en dat hij 
een speelbal is geworden van zijn gevoelens. 
Daarop speelt Joab, en ook Absalom, in. David is 
zwak en laat zich steeds overhalen. Hij is geen 
koning meer die het recht zoekt en handhaaft. Hij 
heeft zichzelf niet meer in de hand, en zijn gezin 
is in wanorde. Hoe kun je dan een land goed 
besturen? Absalom is een harde man. Hij heeft 
met list Amnon gedood. Hij wil dat Joab zich voor 
hem inzet. Als deze niet goedschiks naar hem wil 
luisteren, dan maar kwaadschiks. Hij laat de akker 
van Joab in brand steken om zijn doel te bereiken. 
Een mensenleven en de opbrengst van het land 
betekenen niets voor hem. Hij is vol van zichzelf. 
Hij is de zelfbewuste man, die weet dat hij mooi is 
en daardoor indruk kan maken. Daarbij heeft hij 
als koningszoon ook nog macht. Ook weet hij de 
zwakke plek bij zijn vader, die hij manipuleert. Hij 
is de 'killer', die korte metten maakt met alles wat 
hij als een verhindering tegen komt op weg naar 
het doel dat hij zichzelf heeft gesteld. Dat doel is 
hijzelf. 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 14. 

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: Heer, geef dat ik 
oog heb voor mijn zwakke plekken om geen 
speelbal te worden van anderen of van mijn 
gevoelens. Leer mij in verbinding met U te leven, 
om te doorzien wat anderen met list bij mij willen 
bereiken. Leer mij op Uw manier om vers 14 waar 
te maken: God neemt het leven niet weg, maar 
zoekt wegen dat een verstotene niet van Hem 
verstoten blijft. 
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VAN DE WERKVLOER 
Een brief uit Rusland 

Een troostrijke brief uit Rusland naar aanleiding 
van een overlijden. 
 

Gegroet, beste Jacob!  

U had mij geen woord Russisch geschreven, maar 
ik heb de rouwkaart naar aanleiding van het 
heengaan van uw vrouw goed begrepen. Ik 
begreep dat u verdriet hebt, want uw geliefde 
vrouw is niet meer bij u. Echter, de door u 
gekozen tekst uit het evangelie naar Johannes 
(11:25) geeft u troost en kracht om deze moeilijke 
beproeving te doorstaan. De dood kunnen we niet 
ontlopen en niet uitstellen. Hij komt voor eenieder. 
Maar christenen hebben de wonderbare hoop op 
het eeuwige leven, waar nooit meer tranen zullen 
zijn. Ik weet hoe moeilijk het is mensen te 
verliezen die dichtbij ons staan, want ik heb zelf 
mijn vader verloren. Maar voor u is het 
makkelijker! U weet dat uw vrouw Jezus liefhad! 
En ik weet helaas niet hoe mijn vader gestorven 
is. Was hij met God verzoend? Want dat is de 
allerbelangrijkste vraag in dit leven! Als een mens 
sterft zonder dat zijn zonden zijn afgewassen, is 
zijn lot vreselijk. Alles wat hij heeft bereikt, heeft 
geen enkele waarde in Gods ogen, als hij sterft 
als een verloren zondaar. Ook al wil een mens het 
niet, hem rest niets dan zich te onderwerpen aan 
de door God ingestelde orde. De tijd gaat door. 
Sommigen worden oud en sterven, anderen 
lossen hen af. Alles keert terug in een kringloop, 
zoals Prediker schreef. Hoevelen zijn reeds 
gestorven! En hoevelen zullen nog sterven! In de 
aarde zullen de botten weer uiteenvallen tot het 
stof, waaruit ze genomen zijn. Maar de geest, die 
door God geschonken is, blijft voor eeuwig. Zo 
valt al het materiële uiteen en het verwelkt, maar 
de hemelse schat blijft eeuwig.  

Verlies de moed niet, broeder! Wees niet treurig! 
Moge de Heer u kracht geven om dit verdriet te 
verdragen. Ik kan u niet helpen, ik kan alleen 
wenen samen met u. Toen Jezus het lijden zag 
dat veroorzaakt werd door het verlies van 
geliefden, huilde Hij ook. Maar Hij, de grote God, 
heeft in Zijn grote genade beloofd dat Hij eens al 
onze tranen zal afwissen: "Want het Lam, dat in 
het midden van de troon is, zal hen weiden en 
hen voeren naar waterbronnen des levens; en 
God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen" (Openb. 7:17). "En God zal alle tranen 
van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer 
zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er 
meer zijn, want de vroegere dingen zijn 
voorbijgegaan" (Openb. 21:4). 

Dat is het wonderbare doel waarnaar wij ons 
uitstrekken. Want de vergankelijkheid staat onze 
geest, die geschapen is door de eeuwige God, 

tegen. En zelfs een atheïst zoekt onbewust naar 
onsterfelijkheid. U weet dat toen de USSR nog 
niet uiteengevallen was, de atheïsten Lenin als 
hun leidsman beschouwden. Zij hadden de leus: 
"Lenin leefde, Lenin leeft, Lenin zal leven". En dat 
kun je zelfs van ieder mens zeggen. Mensen 
verdwijnen niet, ook al valt het lichaam uiteen! De 
hele natuur en Gods Woord zijn werkelijk 
doordrenkt van de overtuiging van het 
voortbestaan na de dood. God spreekt over 
Zichzelf als de God van Abraham, Isaak en 
Jakob, terwijl zij reeds gestorven waren. Voor ons 
zijn zij gestorven, maar niet voor Hem, omdat zij 
bij Hem zijn. Zelfs het feit dat er profeten zijn, 
spreekt van eeuwig leven, doordat zij nog spreken 
nadat zij gestorven zijn. En toen God Zijn volk 
zegende en het voor de keus stelde tussen de 
zegen en de vloek, sprak Hij van leven en dood. 
De hele Bijbel zegt dat degene die God liefheeft 
met heel zijn hart en ziel, leven zal! En God is 
nooit ontrouw aan Zijn woord!  

Ik had toch al aangevoeld dat er bij u iets gebeurd 
was. U bent immers zo trouw in uw brieven. Moge 
de Heer uw tranen afwissen. En blijf dichtbij Hem, 
zoals bij een vogel die de kuikens onder zijn 
vleugels verzamelt. Voor gelovige mensen is het 
makkelijker een verlies te ondergaan, omdat wij 
een liefhebbende God hebben!  

Wij hebben tot onze verwondering een zachte 
winter, en bijna geen sneeuw. De dagen worden 
langer. Het zonnetje schijnt langer. De lente is 
dichterbij. De tijd dat wij onze geliefde Heer zullen 
ontmoeten, zal lijken op de lente. Het zal er alleen 
op lijken, maar veel beter zijn. Hier op aarde is het 
verder met niets te vergelijken. Maar ons oude 
lichaam zal vernieuwd worden, veranderd worden 
in een prachtig lichaam, dat niet onderhevig is aan 
de tijd. En nu zijn wij kleine zaadjes. Hoe 
belangrijk is het voor ons de aangename tijd van 
het jaar des Heren te gebruiken, om vrucht te 
dragen tot vreugde van onze Maker. Opdat wij in 
de ouderdom niet neergebogen zijn door 
wanhoop en verdriet, maar buigen onder het 
gewicht van goede werken, gedaan tot lof van 
God. Ik strek me daarnaar uit om de Heer te 
verheerlijken door mijn leven! Ik wil graag dat mijn 
liefde tot God zichtbaar is in mijn daden. Dat de 
mensen, als ze naar mij kijken, zien dat God met 
mij is en dat Hij mijn Vader is. En dat Hij mijn 
kostbare chrisma [=zalfolie, zalving] is, en ik 
slechts een aarden vat. De Heer zegene u! Hij 
vertrooste uw rouwende hart, Jacob!  

Met hoogachting, Svetlana en haar mama.  D
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Het gebed van Jabes 
 

‘Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders; zijn 
moeder had hem Jabes genoemd: want, zei zij, ik heb 

hem met smart gebaard. Jabes nu riep de God van 
Israël aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig 

zegenen en mijn gebied vergroten; laat Uw hand met 
mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart 

treft! En God schonk wat hij had gevraagd’. 

1 Kronieken 4:9-10 

De figuur van Jabes 

Is Jabes een onbekende persoon, die alleen voorkomt 
in de registers van de kroniekschrijver? Zo moeten wij 
dat niet zien. Want de Geest van God wijdt twee 
belangrijke verzen aan Jabes en zijn geschiedenis, 
verzen die ook nu nog niets aan waarde hebben 
ingeboet en die de naamlijsten die wij hier vinden tot 
interessante leesstof maken. Wie was deze Jabes? 
Zeer waarschijnlijk was hij een afstammeling van de 
Kenieten, die (gedeeltelijk) werden ingelijfd in de stam 
Juda (zie Richt. 1:16; 4:11; 1 Sam. 15:6; 1 Kron. 2:55). 
Hij behoorde aanvankelijk dus niet tot het volk van God. 
Hij was om het met de woorden van Paulus in Efeziërs 
2 te zeggen, vreemd aan het burgerschap van Israël en 
een vreemdeling van de verbonden der belofte. Toch 
kreeg hij door Gods goedheid een plaats binnen dat 
volk, en wel in de stam Juda; die naam betekent 
'Godlover'. En wij vinden in deze verzen het gebed van 
Jabes, waarin hij God looft. Hij riep de God van Israël 
aan, zo staat het hier; en dat bevestigt de juistheid van 
de gedachte dat hij zich als een vreemde bij het volk 
van God voegde en de toevlucht nam tot de God van 
Israël — zoals Rachab en zoals Ruth eertijds. Hij 
besefte dat hij veilig was onder de hoede van deze God 
en hij vertrouwde zichzelf helemaal aan Hem toe. Zijn 
gebed getuigt dan ook van een zeer groot geloof. 

Tweemaal wordt hier het woord 'smart' gebruikt. Zijn 
moeder had hem de naam Jabes (d.i. 'smart') gegeven, 
omdat zij hem met smart had gebaard (vs. 9). Jabes 
zelf bad dat hem géén smart zou treffen (vs. 10). 
Hoewel hij een zoon der smarten was, was hij de 
aanzienlijkste onder zijn broeders. Daarom doet Jabes 
ons denken aan Benjamin, die door Rachel een zoon 
van haar smart werd genoemd, maar die door Jakob 
werd beschouwd als de zoon van zijn rechterhand 
(Gen. 35:18). Op het lijden, de smart die het gevolg is 
van de zonde ('met smart zult gij kinderen baren',    

Gen. 3:16), volgt de heerlijkheid. Dat principe gold voor 
Benjamin, voor Jabes, voor Christus Zelf en ook voor 
ons. Op het lijden van Golgota volgde de verhoging aan 
Gods rechterhand in de hemel. En zo kunnen wij 
eveneens het lijden verdragen, omdat de Geest van de 
heerlijkheid reeds op ons rust en wij spoedig met 
Christus zullen worden verheerlijkt (1 Petr. 4:13,14). 

Zijn gebed om zegen 

Het gebed van Jabes bestaat uit vijf onderdelen. (1) De 
eerste vraag was: 'Wil mij toch overvloedig zegenen'. 
Jabes erkende de God van Israël, die hij hier aanriep, 
als de Bron van alle zegen. Elke goede gave daalt van 
boven neer, van de Vader der lichten (Jak. 1:17). Jabes 
was zich daarvan bewust en hij had een groot 
geloofsvertrouwen, want hij bad om een overvloedige 
zegen. Zijn geloof is niet beschaamd geworden. En zo 
geeft de Heer ons in Zijn genade leven én overvloed, 
en mogen wij weten gezegend te zijn met álle 
geestelijke zegening in de hemelse gewesten in 
Christus (Joh. 10:10; Ef. 1:3). 

(2) Dit brengt ons tot het tweede punt. Jabes bad om 
vergroting van zijn gebied. Christus is arm geworden 
om ons rijk te kunnen maken; en wij bezitten in Hem 
een hemels erfdeel, rijke zegeningen in een beter 
vaderland dan het land Israël. In die zin zijn alle 
gelovigen 'landeigenaren' en mogen zij hopen op 
vergroting van hun gebied. Het is zoals met Jozua, die 
de belofte kreeg: 'Elke plaats die uw voetzool betreden 
zal, geef Ik ulieden' (Joz. 1:3). Stap voor stap mogen wij 
het Beloofde Land in bezit nemen en het erfdeel dat 
ons in Christus is geschonken tot ons geestelijk 
eigendom maken. Dan kunnen wij met Isaak zeggen 
dat de HERE ons ruimte gemaakt heeft in het land 
(Gen. 26:22). Jabes wenste vergroting van zijn gebied. 
Een soortgelijk verlangen leefde er bij Aksa, de dochter 
van Kaleb: zij begeerde een stuk land en bovendien 
een terrein met waterbronnen (Joz. 15:18,19; Richt. 
1:14,15). En zij ontving wat zij vroeg. Zo staat het hier 
ook van Jabes opgetekend: God schonk wat hij had 
gevraagd. Het is in het hart van God om ons te 
zegenen. Hij wil niets liever, omdat Hij in Christus in 
gunst op ons kan neerzien. 

(3) In de derde plaats bad Jabes of Gods hand met 
hem zou zijn. Hij steunde niet op zijn eigen kracht en 
eigen inzicht, maar hij rekende op Gods hulp en macht. 
Hij wilde zich laten leiden door Góds hand, want hij had 
zijn eigen hand gelegd in Zijn hand en zich aan Hem 
toevertrouwd. Jabes was zich ervan bewust tot welke 
wonderen die machtige hand in staat was. Geleid door 

Hugo Bouter 
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deze verheven hand was Israël uitgevoerd uit Egypte 
en gebracht in het land Kanaän (Ex. 5:24; 14:8). Zou de 
hand des Heren ooit te kort zijn? (Num. 11:23). Zijn 
hand is ten goede over allen die Hem zoeken (Ezra 
8:22). Wandelen wij zo aan Gods hand, in het besef dat 
Hij vóór ons is en dat daarom alle vijandige machten 
moeten wijken (Rom. 8:31)? 

(4) 'Weer van mij het kwade', is het vierde onderdeel 
van Jabes' gebed. Dit is in tweeërlei zin op te vatten: 
kwaad in de betekenis van zonde, of als onheil. Dit 
láátste zal ons niet altijd bespaard blijven, maar voor de 
Israëliet was aardse voorspoed een duidelijk bewijs van 
Gods gunst. Wanneer hij bewaard bleef voor 
rampspoed was dat een teken dat Gods hand met hem 
was. Voor ons als christenen liggen de zaken wat 
anders, omdat onze zegeningen op een ander vlak 
liggen en in de eerste plaats geestelijk en hemels van 
karakter zijn. Zeker mogen ook wij echter dit gebed op 
de lippen nemen en vragen bewaard te blijven voor het 
kwade. Als het om het kwade gaat in de betekenis van 
zonde, hebben wij bovendien de eigen verant-
woordelijkheid van het kwaad te wijken (vgl. Job 1:1). 

(5) Deze opmerkingen zijn eveneens van toepassing op 
het vijfde en laatste deel van dit gebed: '(…) zodat mij 
geen smart treft!' Het is verschrikkelijk wanneer mensen 
toegeven aan het kwaad, bijv. de verleiding van de 

rijkdom, en zich daardoor met vele smarten doorboren 
(1 Tim. 6:10). Daarvoor wil de Heer ons behoeden, 
wanneer wij aan Zijn hand de weg gaan. Wij leven nu 
echter nog in een schepping die aan de vruchteloosheid 
is onderworpen, een toneel van smart, zodat lijden 
vroeger of later ook ons deel zal zijn. Maar als wij onze 
droefheid dan in Gods hand leggen, zal het kwade ons 
toch niet meer 'smarten' (zoals de SV het zegt).  

Dit gebed van Jabes, 
dat ook óns nog zoveel 
te zeggen heeft, is 
verhoord. 'En God 
schonk wat hij had 
gevraagd', zo besluit 
vers 10. God hoort het 
gebed, wees daarvan 
overtuigd: dat is de 
blijde boodschap die 
ons in deze slot-
woorden tegenklinkt en 
die ons opwekt het 
voorbeeld van Jabes 
na te volgen! 

Vraag: 

Wat is de betekenis van de woorden ‘Mene, mene, 
tekel ufarsin’ uit Daniël 5:24-28? 

Antwoord: 

Deze woorden betekenen: ‘geteld, geteld, gewogen en 
verdeeld’. Het laatste uur van het Babylonische 
wereldrijk had geslagen. Maar er werd feest gevierd en 
men dronk daarbij uit het gouden gerei dat uit de 
tempel, het huis Gods te Jeruzalem, was weggevoerd. 
Het was een groot feest, voor wel duizend man: koning 
Belsassar en al zijn machthebbers. Terwijl men wijn 
dronk, roemde men de goden van goud en zilver, 
koper, ijzer, hout en steen (Dan. 5:1-4). Toen 
verscheen er op een goed zichtbare plek op de wand 
van het paleis – verlicht door een kandelaar – de rug 
van een mensenhand, die aan het schrijven was. De 
vingers schreven vier betekenisvolle woorden in het 
Aramees: Mene, mene, tekel, upharsín (peres).  

Diep geschrokken riep de koning al de wijzen van Babel 
erbij om het geheimzinnige schrift te ontcijferen en de 
uitlegging ervan te kennen te geven. Wie het raadsel 
kon oplossen, zou een vorstelijke beloning krijgen en 
als de derde in het koninkrijk heersen (de eerste in het 

rijk was Nabonidus, de vader van Belsassar; de tweede 
was Belsassar zelf, die zijn niet aanwezige vader 
verving). Maar de wijzen konden het schrift niet lezen of 
uitleggen. Volgens de Talmoed waren de letters niet 
achter elkaar, maar van boven naar onder geschreven. 
Waarschijnlijker is dat het schrift alleen uit medeklinkers 
bestond. Dan was er het volgende te lezen: mn, mn, tkl, 
prs. Dit kon men mogelijk duiden als 
gewichtseenheden, die tevens een bepaalde 
geldwaarde aangaven (mine, mine, sjekel en halve 
mine). Maar het bleef een groot raadsel voor de 
geleerden, die het wilden ontcijferen. Het was toch 
onzin om geld te gaan tellen? 

Toen verscheen de koningin-moeder op het toneel en 
zij liet Daniël erbij halen, die destijds door 
Nebukadnessar tot hoofd van alle wijzen was 
aangesteld. Daniël wilde geen geschenken aannemen 
en hij ambieerde ook geen eervolle positie in het 
koninkrijk. Hij zocht alleen Gods eer en verscheen 
daarom voor koning Belsassar als de profeet van God, 
de Allerhoogste, de Heer des hemels, de God in wiens 
hand de adem van al Zijn schepselen is en die al hun 
paden beschikt. Gods eer was door de koning en door 
de feestende menigte geschonden, doordat het heilige 
gerei uit Zijn tempel niet was gebruikt om Hem als de 
levende en waarachtige God te dienen maar om de 
afgoden te prijzen. Maar Hij regeert en daarom had Hij 
vanuit de hemel de rug van een hand gezonden om een 
oordeelsboodschap te laten optekenen (dit was met 
recht ‘een teken aan de wand’).  

Mene - Het centrale woord van deze boodschap was 
‘Mene’, d.i. geteld. God had het einde van het 
koningschap van Belsassar bepaald. Dat dit een 
onwrikbaar besluit was, werd aangegeven door de 
herhaling van het woord (‘Mene, mene’).  

REPLY 
Hugo Bouter e.a. 

Deel van het schilderij van 
Belsassar door Rembrandt 
van Rijn, National Gallery 
Londen 
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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://www.oudesporen.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://www.oudesporen.nl/ 
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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 

In zijn uitleg gaat Daniël echter nog verder en geeft hij de 
ernst van de situatie aan (vgl. voor de bijbelse betekenis 
van het woord ‘tellen’ ook Lev. 15:13,28 en 23:16). De 
dagen van de koning waren werkelijk geteld. God had 
reeds een einde aan zijn koningschap gemaakt. Nog in 
dezelfde nacht werd Belsassar, de koning der Chaldeeën, 
gedood (Dan. 5:30). 

Tekel - Gouden munten werden ook gewogen vóórdat ze 
in omloop werden genomen. Hiernaar verwijst het tweede 
woord ‘Tekel’, d.i. gewogen. Als een munt het vereiste 
gewicht niet haalde, was er sprake van een vervalsing. 
Daniël knoopte hierbij aan in zijn uitleg en hij stelde dat 
God de koning had ‘gewogen in de weegschaal’. Dat wil 
zeggen dat God de koning in Zijn rechtvaardige regering 
van alle dingen had getoetst en beoordeeld. Zijn handel 
en wandel waren door God gewogen, zoals Hij dat 
trouwens bij alle mensen doet (vgl. Gen. 18:25; 1 Sam. 
2:3; Job 31:6; Ps. 62:10). De profeet voegde echter nog 
iets eraan toe, en wel wat het resultaat van dit wegen in 
Gods weegschaal was geweest: God had de koning te 
licht bevonden. Het Aramese woord voor ‘gewogen’ 
vertoont overeenkomst met de uitdrukking ‘te licht 
bevonden’. Belsassar viel door de mand: hij was om zo te 
zeggen een vervalsing en kon niet langer als koning 
functioneren. 

Ufarsin - Het laatste woord van het schrift was ‘Ufarsin’, 
d.i. verdeeld. Dit kan ook worden gelezen als ‘Peres’, dat 
niet zoveel verschilt van de naam ‘Perzen’. Vergelijk de 
spelling van het woord in andere vertalingen (o.a. SV), 
waar wij het lezen als ‘Upharsin’ (en ‘Pharsin’ is het 
meervoud van ‘Peres’). Het eens zo glorieuze rijk van de 
Babyloniërs zou dus in Gods rechtvaardig bestuur worden 
verdeeld. En volgens de uitleg van Daniël zou dat niet 
alleen onder de Perzen gebeuren, maar onder de Meden 
en de Perzen: ‘(...) uw koninkrijk is gebroken en aan de 
Meden en Perzen gegeven’ (Dan. 5:28). Dat is niet zonder 
reden. In het begin waren beide volken even sterk. De 
Meden en de Perzen vormden samen de twee armen en 
de borst van zilver uit het beeld van Daniël 2, dat de vier 
wereldrijken voorstelt. De eerste koning van het Medo-
Perzische rijk was inderdaad Darius, de Meder (Dan. 6:1), 
maar later domineerden de Perzen. Het tweede dier uit 
het droomgezicht van Daniël 7 wordt beschreven als een 
beer, die zich ‘op de ene zijde’ oprichtte (Dan. 7:5). 
Daarom kregen de Perzen dus de nadruk in dit schrift dat 
door God was gezonden.  

Maar het is ook ernstig voor ons om te bedenken dat God 
onze dagen telt, dat Hij ons weegt in Zijn weegschaal en 
dat alles wat wij hebben – bezit, eer en aanzien – slechts 
tijdelijke zegeningen zijn die Hij toedeelt aan wie Hij wil.  

(Vervolg van pagina 9) 

Advertentie 
Het zevenvoudig ‘wee!’  
van Christus  
over het farizeïsme 
door H. Bouter 
Prijs: € 4,00 
ISBN: 978-90-70926-52-6 
http://www.johannes-multimedia.nl 
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Het leven van Jozef is een prachtig verhaal. Dat 
komt voornamelijk doordat wij de afloop kennen, 
die trekt ons bijzonder aan. Maar de persoon van 
Jozef is ook aantrekkelijk, doordat hij zoveel op 
de Heer Jezus lijkt. Van Jozef staan geen 
negatieve dingen vermeld. Wat maakte Jozef tot 
de man waartoe hij uitgroeide? Hij liep niet op 
Gods tijd vooruit! God had hem, toen hij nog een 
jongeman was, in twee dromen laten zien wat 
Zijn plan was (Gen. 37:5–12). Jozef heeft er lang 
op moeten wachten, voordat hij kreeg wat God 
had beloofd. God wachtte daarmee zolang, 
omdat Hij in het leven van Jozef en in dat van zijn 
familieleden nog het nodige werk te doen had. 
Wij begrijpen niet altijd waarom God wacht met 
het vervullen van Zijn beloften en waarom het zo 
vaak erop lijkt dat er helemaal niets van 
terechtkomt. Voordat Jozef in het paleis kwam, 
kwam hij eerst in de put en in de gevangenis. 
Daar kwam hij niet door eigen schuld, maar door 
de jaloersheid en de boosheid van anderen. Toch 
raakte hij niet verbitterd. Integendeel, we lezen zo 
mooi: 'Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte 
zijn voeten vast in de boeien, hij werd in de ijzers 
geslagen. Tot de tijd dat het woord van de Heere 
vervuld werd, heeft Zijn belofte hem 
gelouterd' (Ps. 105:17b–19 Herziene SV). Jozef 
had geen ander houvast in zijn leven dan de 
belofte van God. 

Wat waren de omstandigheden waaronder hij 
opgroeide? Hij groeide eerder op in een 
probleemgezin, dan in de geborgenheid van een 
familie waar de warmte van de liefde de sfeer 
bepaalde. Hij was de op een na jongste in een 
groot gezin. De eerste jaren van zijn leven had hij 
in Jakob niet een vader waar je trots op kon zijn. 
Zijn vader was een man die het achter zijn 
ellebogen had. Toen Jakob stiekem bij zijn 
schoonvader wegvluchtte (Gen. 30:20–21), was 
Jozef rond de vijf jaar. Er zal hem niet zijn 
gevraagd wat hij van dit plan vond, maar hij zal 
genoeg hebben gemerkt van de spanning van de 
vlucht en wat eruit voortkwam. Toen hij zeven 
was, stierf zijn moeder – nog zo'n gebeurtenis die 
een enorme indruk op een kind maakt en een 
stempel drukt op iemands leven. Weet u zich nog 
dingen te herinneren uit uw kinderjaren die grote 
indruk op u hebben gemaakt? En dan zijn 
opvoeding. Hoe zal Jozef zich hebben gevoeld 

toen hij na het overlijden van zijn moeder werd 
opgevoed door drie moeders (de drie 
overgebleven vrouwen van Jakob), die het ook 
niet zo best met elkaar konden vinden? En dan 
zijn broers, die hebben hem echt niet liefdevol 
behandeld. Hij was hun een doorn in het oog. 
Jozef trok met hen op om de schapen van hun 
vader te hoeden (Gen. 37:2). Ver van huis deden 
die jongens dingen die niet goed waren. Ze 
probeerden hem mee te krijgen in hun zondige 
leven, maar hij zei: ‘Nee, daar doe ik niet aan 
mee’. Hij vertelde het kwaad dat zij deden aan 
hun vader. Dat deed hij niet om te klikken, maar 
omdat hij niet blij was met het kwaad (vgl. 1 Kor. 
13:6). En hij wist ook dat vader Jakob, met al zijn 
falen, daar niet blij mee was. Daarom hadden de 
broers een gloeiende hekel aan hem. Ook waren 
ze erg jaloers bij het zien van de 
‘voorkeursbehandeling’ die hij van zijn vader 
kreeg. Dus zorgden ze ervoor dat ze hem 
kwijtraakten en ze gooiden hem in een put. Hij 
werd er toch weer uitgehaald, nl. om hem te 
verkopen.  

Zo kwam Jozef als slaaf in het huis van Potifar. 
De vrouw van de baas wilde Jozef tot ontucht 
verleiden, ze wilde met hem naar bed. Dat 
probeerde ze niet zomaar eens een keer, maar 
dag aan dag (Gen. 39:9–10). Maar weer zei 
Jozef, keer op keer: ‘Nee, daar doe ik niet aan 
mee’. Dat leverde hem een verblijf in de 
gevangenis op. We zien dat Jozef in het gezin en 
in de maatschappij alles tegen had. Toch werd hij 
uit verbittering geen crimineel. Zijn leven toont dat 
het mogelijk is, ook al heb je bijna alles tegen, om 
op te groeien tot een godvrezend mens. 

Hoe werd Jozef ook al weer de man die hij is 
geworden? Hij hield Gods belofte voor ogen. 
Daarin bleef hij geloven, hoe het ook tegenzat. Zo 
wordt ons karakter gevormd door onze 'visie'. Wat 
staat ons voor ogen? Wat hebben wij uit Gods 
Woord gezien van de beloften van God? Als ons 
voor ogen blijft staan wat God ons heeft laten 
zien over het einddoel van hen die Hem 
liefhebben, zal dat ons maken tot mensen in wie 
de Heer Jezus zichtbaar wordt, zoals dat ook bij 
Jozef het geval was. Ik hoop dat dit juni-nummer 
van Rechtstreeks daaraan een bijdrage zal 
leveren. Namens de redactie, Ger de Koning. 

  VAN DE REDACTIE 
Jozef, de man van de put en het paleis 
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 Het appèl voor de Waterpoort 
 

'Toen nu de zevende maand aanbrak en de 
Israëlieten in hun steden waren, kwam het gehele 
volk als één man bijeen op het plein voor de 
Waterpoort (…) Toen bracht de priester Ezra de 
wet vóór de gemeente, zowel mannen als 
vrouwen en ieder die het kon begrijpen, op de 
eerste dag van de zevende maand. En hij las 
daaruit voor op het plein vóór de 
Waterpoort' (Neh. 8:1-19). 

 

Een reveil 

De tijd waarin de boeken Ezra en Nehemia ons 
verplaatsen, was een tijd van terugkeer en 
herstel. Een rest van het volk van God keerde 
terug uit de Babylonische ballingschap naar het 
land dat Hij had beloofd aan het nageslacht van 
Abraham, Isaak en Jakob. Dit overblijfsel ging 
terug naar de plaats waar de HERE Zijn naam 
had gevestigd, de stad Jeruzalem, om de 
eredienst te herstellen en stad en tempel te 
herbouwen. De volgorde waarin dit plaatsvond, is 
heel interessant. Menselijkerwijs geredeneerd zou 
men aan de buitenkant beginnen met de herbouw 
van de stadsmuur, en daarna met het herstel van 
de tempel in de stad. Maar het ging precies 
andersom, van binnen naar buiten toe. Men 
begon bij het hart van de eredienst: het altaar en 
de tempel. Het altaar werd eerst opgericht op zijn 
fundamenten. Daarna werd het fundament van de 
tempel gelegd en deze werd na een lange 
onderbreking en na veel tegenwerking voltooid, 
dankzij het optreden van de profeten Haggaï en 
Zacharia. Ten tijde van Nehemia werd er pas een 
begin gemaakt met de restauratie van de muren 
en de stadspoorten; deze landvoogd zag hoe zijn 
werk werd bekroond bij de inwijding van 
Jeruzalems muur met muziek en zang (Neh. 12).  

Er is echter nog iets anders dat deze tijd van 
terugkeer en herstel typeerde, en dat was de 
herleefde belangstelling voor het Woord van God. 
Gods Woord kreeg weer de plaats die het 

toekwam; het licht ervan werd weer op de 
kandelaar geplaatst. Zo zien wij in Nehemia 8 een 
volk dat bijeengekomen was rondom het Woord 
en met grote aandacht daarnaar luisterde. Er was 
niemand die op het appèl ontbrak. Het hele volk 
was als één man bijeen en men luisterde urenlang 
aandachtig naar de voorlezing van de wet. De 
terugkeer van het overblijfsel naar Sion was dus 
tegelijkertijd ook een terugkeer naar Gods Woord; 
er was een geestelijk reveil. Het volk ontwaakte 
toen de bazuin van het Woord werd gehoord. De 
schriftgeleerde Ezra had hierin een belangrijk 
aandeel (vgl. Ezra 7:10). Hij trad voor het voetlicht 
om het Woord van God in het centrum van de 
aandacht te plaatsen en te prenten in de harten 
van de Israëlieten. 

Het is ook van belang te letten op de plaats en de 
tijd waarop het volk bijeenkwam om te luisteren 
naar Gods Woord. Plaats en tijd waren volkomen 
in harmonie met het doel van het samenkomen. 
De vergadering vond plaats op het plein voor de 
Waterpoort: het water spreekt van de reinigende 
werking van Gods Woord (Joh. 15:3; Ef. 5:26). De 
poort was de plaats waar de rechtspraak 
plaatsvond en contracten werden gesloten. Het 
volk stelde zich dus (zinnebeeldig gezien) onder 
het gezag van het Woord en het onderwierp zich 
aan de wassing met water door het Woord.  

De viering van het feest van het geklank 

Men kwam bijeen op de éérste dag van de 
zevende maand (Neh. 8:1,3). Dat was een 
belangrijke dag in de reeks van feesten die Israël 
jaarlijks vierde. Deze dag luidde de laatste cyclus 
van feesten in na de inzameling van de oogst. 
Men vierde dan het feest van het geklank, 
gevolgd door de Grote Verzoendag op de tiende 
en het Loofhuttenfeest op de 15e tot de 22e dag 
van dezelfde maand. Volgens Leviticus 23 werd 
de eerste dag van de zevende maand, de 
nieuwemaansdag, aangekondigd door bazuin-
geschal. Om het maar direct op onszelf toe te 
passen: de bazuin van het Woord werd gehoord, 
er vond een geestelijk ontwaken plaats bij het 
overblijfsel dat oren had om te luisteren naar dat 
wat de Geest tot de gemeenten heeft te zeggen 

Hugo Bouter 
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(vgl. Openb. 2 en 3). Het was de éérste dag van 
de zevende maand: een nieuw begin gevolgd 
door toenemend licht, en dat in de tijd waarin 
Gods wegen hun voltooiing naderden (het getal 
zeven spreekt van volkomenheid).  

De Grote Verzoendag wordt in Nehemia 8 niet 
met name genoemd; echter wel het 
Loofhuttenfeest, dat men vierde in 
gehoorzaamheid aan het voorschrift dat de 
volgende dag werd voorgelezen (Neh. 8:14-19). 
Dit was het slotfeest van de reeks van zeven 
feesten, het feest van de dankbaarheid en de 
blijdschap om alle ontvangen zegen in het 
Beloofde Land, waarbij men ook terugdacht aan 
Gods goedheid in het verleden en de uittocht uit 
Egypte (Ex. 23:16; Lev. 23:43; Deut. 16:15). 

Het Woord van God kreeg op deze eerste dag 
van de zevende maand een prominente plaats. Er 
werd een podium gemaakt voor Ezra en zijn 
medewerkers, en het hele volk stond eerbiedig op 
toen het wetboek werd geopend. Iedereen was 
getuige van deze plechtige handeling, en men 
boog zich daarna ootmoedig neer met het gelaat 
ter aarde (Neh. 8:5-7). Het moet een indruk-
wekkend gezicht zijn geweest! De eerbied en de 
dankbaarheid voor het openen van Gods Woord 
heeft ons ongetwijfeld veel te zeggen. Misschien 
mogen wij in deze helpers van Ezra een beeld 
zien van de diverse gaven die de Heer aan de 
Gemeente heeft geschonken, de herders en 
leraars die het Woord uitleggen. De bediening van 
het Woord is ware Levietendienst. God weet 
ieders werk te waarderen, zoals blijkt uit de vele 
namen die hier worden vermeld (Neh. 8:5,8). 

Een ander punt waarop ik wil wijzen, is de 
uitwerking van het Woord van God. Het bleef niet 
vruchteloos en de hoorders werden daders van 
het Woord. Enerzijds was er verootmoediging 
vanwege de vroegere ontrouw en afwijking, want 
er was rouw en geween bij het horen van de 
woorden der wet. Anderzijds was er vreugde in de 
HERE vanwege alles wat Hij in Zijn genade nog 
aan het overblijfsel van Zijn volk wilde schenken. 
Er was oprechte gehoorzaamheid aan Zijn 
geopenbaarde wil (Neh. 8:10-13). Dit hoofdstuk 
vertoont duidelijk overeenkomst met Ezra 3, waar 
wij ook zowel gejuich als geween vinden bij het 
leggen van het fundament van de nieuwe tempel. 
En geldt het niet altijd dat Gods Woord tweeërlei 
uitwerking heeft? Enerzijds is er vermaning nodig, 
anderzijds vertroosting. Enerzijds veroot-
moediging, maar anderzijds versterking van het 
geloof. Gods Woord is aan de ene kant zoet als 
honing in de mond, maar in ons binnenste 
bewerkt het een bitter berouw en een droefheid 
naar God (vgl. Ezech. 2:8-3:3; Openb. 10: 9-10). 

De Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest 

De belangstelling voor het Woord was ook niet 
van tijdelijke aard. Men had niet genoeg aan één 
dag bijbelstudie! De volgende dag was er opnieuw 
een samenzijn, waarbij men de Schrift onderzocht 
en het voorschrift ten aanzien van het 

Loofhuttenfeest vond (Neh. 8:14-16). Onmiddellijk 
handelde men overeenkomstig het gelezene en 
trof men de nodige voorbereidingen voor de 
viering van dit feest. Zoals reeds is opgemerkt, 
wordt de Grote Verzoendag hier niet vermeld. De 
verootmoediging die op die dag vereist was (Lev. 
23:27-32), was echter wél aanwezig bij het volk 
(reeds op de eerste dag van de zevende maand).  

Hoe dit verder ook mag zijn, het is duidelijk dat de 
definitieve vervulling van deze beide hoge feesten 
nog niet heeft plaatsgehad. De Grote Verzoendag 
komt wanneer Christus terugkeert uit de hemel en 
het volk van God een rouwklacht zal aanheffen 
over Hem die zij doorstoken hebben (Zach. 
12:10). Daarna volgt het grote Loofhuttenfeest: 
duizend jaar lang dankbaarheid en blijdschap om 
alles wat God aan zegeningen voor Zijn volk heeft 
bereid. Zo liep het appèl voor de Waterpoort ten 
slotte uit op de viering van het Loofhuttenfeest op 
het plein vóór de poort en ook elders. De oproep 
om naar Gods Woord te luisteren had heerlijke 
gevolgen en het Woord bleef ook verder centraal 
staan: elke dag van het feest werd eruit 
voorgelezen (Neh. 8:17-19).  

Mag het zo zijn dat deze wens om Gods Woord te 
horen ook bij ons aanwezig is, zodat ons gebed 
is: ‘Geef dat Uw Woord steeds door ons wordt 
gehoord!’ Wij kunnen ons uiterlijk bevinden op de 
plaats die naar Gods gedachten is, ver van het 
afgodische ‘Babel’. Wij kunnen de Tafel des 
Heren weer hebben opgericht, en samenkomen 
tot de naam van de Heer. Wij kunnen het gezag 
en de vrije werkzaamheid van de Heilige Geest 
erkennen te midden van de Gemeente van God. 
Wij kunnen het huis van God en de stad van God 
weer herbouwen, zodat de wereld ziet wat de 
Gemeente naar Gods gedachten is. Maar wat zal 
dit alles ons baten als het niet gepaard gaat met 
het innige verlangen Gods Woord te horen en dat 
te doen? Want dát is het kenmerk van een 
waarachtig geestelijk reveil. 

 

Het bouwen van een loofhut 
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Door de rechtvaardige regering van de Heer 
Jezus in het Vrederijk zullen de vrede en de 
zegen voor Israël en de hele aarde veilig gesteld 
zijn. De aarde zal van de vloek van de zonde 
bevrijd zijn, zoals we in Romeinen 8:19-22 lezen: 
“Want de schepping verwacht reikhalzend de 
openbaring van de zonen van God. Want de 
schepping is aan de vruchteloosheid 
onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van 
hem die haar onderworpen heeft), in de hoop dat 
ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van 
de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid 
van de heerlijkheid van de kinderen van God. 
Want wij weten, dat de hele schepping tezamen 
zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe”. 

Door de zondeval was de hele schepping immers 
onder de vloek van de zonde gekomen (Gen. 
3:17-19). God had Adam en Eva in Genesis 1 de 
heerschappij over de schepping toevertrouwd. 
Toen ze in zonde vielen, sleepten ze de 
schepping mee in de ellende.  

Alle gelovigen in de tegenwoordige tijd hebben 
weliswaar de vergeving van hun zonden 
ontvangen en zij zijn kinderen en zonen van God 
geworden, maar het zoonschap is nog niet in 
heerlijkheid geopenbaard. Uiterlijk kan men ons 
nog niet als zodanig herkennen. Maar wanneer 
de Heer in heerlijkheid verschijnt, zullen wij met 
Hem geopenbaard worden. Daarom wacht de 
hele schepping, ook al is ze zich dat niet bewust, 
op onze openbaring. Dan zal de schepping aan 
de heerlijkheid en de vrijheid van de kinderen van 

God deelhebben. Uiteindelijk is ook deze 
verlossing, evenals die van de kinderen van God, 
gegrond op het werk van Christus op het kruis 
van Golgota. In volmaaktheid zal de verlossing 
gezien worden wanneer de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde er zullen zijn, maar we hebben in 
Jesaja 65:17 gezien dat er in het Vrederijk al een 
zekere morele vernieuwing van hemel en aarde 
zal plaatshebben.  

De apostel Paulus zegt in het vervolg van 
Romeinen 8 dat wij weten dat de gehele 
schepping tezamen zucht en in barensnood is. 
Wij weten als gelovigen uit eigen ervaring wat 
verlossing betekent. Toch lijden wij nog onder de 
gevolgen van de zonde – of het nu ziekte is of de 
gevolgen van onze eigen daden. Wij ‘zuchten’ en 
wij wachten op de uiteindelijke verlossing en 
bevrijding waaraan ook ons lichaam zal 
deelhebben (vgl. Fil. 3:20-21). Zijn wij ons bewust 
dat de kinderen van God nu al het kanaal zijn 
waardoor de schepping tot God zucht?  

De schepping is in ‘barensnood’. Barensnood is 
een bekend begrip uit het Oude Testament, in het 
bijzonder in verbinding met de zware tijd die aan 
het Vrederijk voorafgaat (vgl. Jes. 26:17-18; 66:8; 
Jer. 4:31; Hos. 13:13; Mi. 4:9; 5:2). Niet alleen 
Israël zal in barensnood zijn (Jer. 30:6-7; Marc. 
13:8; vgl. Openb. 12:1-2), maar de hele 
schepping. Daarom wordt het Vrederijk dat na de 
barensnood ontstaat, ook de 'wedergeboorte' 
genoemd (Matt. 19:28; vgl. 1 Tess. 5:3). 
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SCHEPPEN 

Het Griekse woord voor scheppen is ktizoo 
(spreek uit: ktiedzoo). Bij Homerus (+ 800 v.C.) 
komt het slechts eenmaal voor, en wel in de 
betekenis ‘stichten’. In de Griekse vertaling van 
het Oude Testament, de Septuaginta, komt het 
voor in de ons vertrouwde betekenis ‘scheppen’. 
Daarvan afgeleid is het woord ‘schepping’ (Gr. 
ktisis). Het woord ‘Schepper’ (Gr. ktistès) komt in 
het NT slechts eenmaal voor, en wel in 1 Petrus 
4:19 (‘de trouwe Schepper’). 

Bij de Grieken was die hele gedachte van een 
schepping onbekend. Zij geloofden dat materie 
eeuwig was, en dat er een goddelijke 
handwerksman met deze eeuwige materie aan de 
slag was gegaan. Dat is de reden waarom Paulus 
tijdens zijn toespraak op de Areopagus in Athene 
zijn wijsgerig geschoolde toehoorders moest 
uitleggen dat de ‘onbekende god’, die zij zonder 
Hem te kennen vereerden, de God was die de 
wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is 
(Hand. 17:24). In het NT wordt duidelijk 
aangegeven dat alles een begin gehad heeft. Kijk 
maar eens naar woordgroepen als ‘het begin van 
de schepping’ (Marc. 10:6; vgl. Matt. 19:4); ‘van 
de schepping van de wereld af’ (Rom. 1:20); 
‘vanaf het begin van de schepping die God heeft 
geschapen’ (Marc. 13:19; vgl. 2 Petr. 3:4). Dit 
begin vinden we ook terug in plaatsen als ‘U hebt 
in het begin de aarde gegrondvest’ (Hebr. 1:10 = 
Ps. 102:26). Vanaf datzelfde begin was ook de 
duivel actief als mensenmoordenaar (Joh. 8:44). 
Daarnaast wordt naar het begin van de schepping 
verwezen door de frequent voorkomende 
woordgroep ‘de grondlegging van de wereld’. 

De teksten die we hierboven bekeken hebben, 
laten zien dat ‘scheppen’ het begin van het 
bestaan van de wereld inhoudt, en dat er geen 
sprake is van vooraf bestaand materiaal. Dit is 
duidelijk hoorbaar in Romeinen 4:17, waar God 
door Paulus wordt voorgesteld als Degene ‘die de 
doden levend maakt en de dingen die niet zijn, 
roept alsof zij zijn’. Diezelfde gedachte zien we al 
in Psalm 33:9, waar staat: ‘Want Hij sprak en het 
was er, Hij gebood en het stond er’.  

In 2 Korintiërs 4:6 lezen we dan ook expliciet dat 
God gezegd heeft: ‘Uit duisternis zal licht 
schijnen’. God heeft dus geschapen door te 
spreken, oftewel door Zijn Woord – en dat is ten 
diepste Christus Zelf (zie Joh. 1:1-3; Kol. 1:16 (zie 
ook hierna); Hebr. 1:2).  

Alles, dus ook de materie, is geschapen. Zie in dit 
verband Efeziërs 3:9 (‘God die alle dingen 
geschapen heeft’); Kolossenzen 1:16 (‘want in 
Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en 
op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare (…): 
alle dingen zijn door Hem en tot Hem 
geschapen’); Openbaring 4:11 (‘U bent waard, 
onze Heer en God, te ontvangen de heerlijkheid 
en de eer en de kracht, want U hebt alle dingen 
geschapen, en door uw wil bestonden zij en zijn 
zij geschapen’; vgl. ook Openb. 10:6). Ook de 
schepping van de mens wordt expliciet in het NT 
vermeld als een scheppingsdaad van God; zie 
teksten als Matteüs 19:4 (‘Hebt u niet gelezen dat 
Hij die hen heeft geschapen, hen van het begin af 
als man en vrouw heeft gemaakt?’; vgl. ook         
1 Kor. 11:9). 

Helaas is de schepping al vele eeuwen lang 
onderworpen aan de vloek. We zagen al dat er 
vanaf het begin een mensenmoordenaar was. In 
Romeinen 8:19-22 wordt uiteengezet dat de 
schepping aan de vruchteloosheid is 
onderworpen, en hoopt daarvan vrijgemaakt te 
worden, ja, zelfs reikhalzend uitziet naar dat 
moment – het moment waarop ook de zonen van 
God, de wedergeboren christenen, zullen worden 
geopenbaard. Nu zucht de schepping nog, ja zij is 
in barensnood, maar dat zal gelukkig niet zo 
blijven. Wie de Heer Jezus toebehoort, is nu al in 
Hem een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17; vgl. Gal. 
6:15). Zo iemand heeft de nieuwe mens 
aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, naar 
het beeld van Hem die hem geschapen heeft (vgl. 
Ef. 4:24). 
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Gerard Kramer 

“Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek 
waren zij alle opgeschreven, de dagen, die gefor-
meerd zouden worden, toen nog geen daarvan 
bestond” (Ps. 139:16). 



DE SAMENZWERING VAN ABSALOM 
EN DAVIDS VLUCHT 

 
2 Samuël 15 

Ger de Koning 
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“Hier ben ik, laat Hij met mij doen zoals goed is in zijn ogen” (vs. 26). 

Door vleierij steelt Absalom de harten van de 
Israëlieten die recht zoeken bij David. Dat 
Absalom hen zó gemakkelijk achter zich krijgt, 
zegt ook iets over deze mensen zelf die zich zo 
snel laten beïnvloeden. Ze zullen David niet echt 
hebben gekend. Wie niet een hechte band met de 
Heer Jezus heeft, is zomaar door anderen te 
beïnvloeden. Dit is een reëel gevaar voor alle 
gelovigen. 

Na vier jaar is het zover. Absalom doet alsof hij 
nog een belofte heeft te vervullen. Het is wel 
rijkelijk laat dat hij daarachter komt! David heeft 
het listige gedrag van zijn zoon niet door en hij 
mag gaan. David wenst hem zelfs vrede op die 
weg. In Hebron, de plaats waar David tot koning 
over Juda werd gezalfd en waar hij zeven jaar 
heeft geregeerd, laat Absalom zichzelf tot koning 
uitroepen. Ook weet hij Achitofel, Davids 
raadsman, aan zijn kant te krijgen. Als David 
ervan hoort, gaat hij op de vlucht. Het lijkt verlies, 
maar vanaf dit moment is er een stijgende lijn in 
het leven van David. Bij God is het altijd winnen 
door verlies. David neemt de leiding weer op zich, 
zijn dienaren stellen zich achter hem op en ook 
zijn hele huis en al het volk. Verder is daar de 
garde, de Keretieten en de Peletieten, en nog 
zeshonderd Gatieten. 

Zoals zo vaak in crisissituaties komen ook in deze 
crisis de mensen 'bovendrijven' die aan de kant 
van David staan. David stelt aan de Gatiet Ittai de 
vraag waarom hij meegaat. Het antwoord dat Ittai 
geeft, is de vertolking van wat in het hart van de 
vele getrouwen aanwezig is. Het lijkt op wat de 
Heer aan de twaalf vroeg, toen velen van zijn 
discipelen Hem niet meer volgden: 'Willen ook 
jullie niet heengaan?' Bij monde van Petrus komt 
dan het antwoord: 'Heer, tot wie zullen we 
heengaan? U hebt woorden van eeuwig 
leven' (Joh. 6:67-68). Zo wordt aan ieder van ons 
gevraagd waarom we bij de Heer willen blijven. 
Wat is mijn antwoord? 

Verder komen de Levieten met de ark Gods. Maar 
David zegt in vers 25 iets dat grote indruk op mij 
maakt en dat voor mij helemaal van toepassing is 
op de situatie waarin ik ben: 'Breng de ark Gods 
weer naar de stad; indien ik genade vind in de 
ogen des Heren, dan zal Hij mij doen terugkeren 
en mij haar en haar plaats doen weerzien. Indien 
Hij echter aldus spreekt: Ik heb geen welgevallen 
aan u, – hier ben ik, laat Hij met mij doen zoals 
goed is in zijn ogen.' De toepassing is dat in deze 

tijd het menselijk denken steeds meer gaat 
uitmaken hoe het er in de gemeente van God 
moet toegaan. Welk recht is er nog om te kunnen 
zeggen dat een samenkomst plaatsvindt in de 
naam van de Heer? Elk ‘recht’ daarop is 
verspeeld. Toch is het nog mogelijk om tot de 
naam van de Heer Jezus samen te komen (Matt. 
18:20). Dat gebeurt als wij op de grondslag van 
de genade gaan staan en alles in handen van de 
Heer Jezus leggen. Dan zullen wij Hem (van Wie 
de ark een beeld is) kunnen terugvinden en de 
plaats waar Hij is te midden van de twee of drie 
(waarvan 'haar plaats', dat is Jeruzalem, een 
beeld is). 

De weg die David eerst moet gaan, is er een van 
tranen. Hij kent Achitofel wel en vraagt de Here de 
raad van Achitofel te verijdelen. Waarom heeft 
David hem dan toch als raadsman gehad? 
Misschien zoals de Heer Judas in zijn gezelschap 
verdroeg? David krijgt echter nog de steun van 
Chusai, die in het laatste vers 'de vriend van 
David' wordt genoemd. Chusai komt bij hem op de 
top van de Olijfberg, 'waar men zich voor God 
pleegt neer te buigen' (vs. 32). Mooi is dat: je krijgt 
hulp op de plaats waar je je voor God neerbuigt. 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 15. 

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

Heer, ik weet dat U, zolang U de gemeente op 
aarde laat, een woonplaats voor Uzelf zult 
hebben. Ik verlang ernaar daar te zijn, bij U. Er is 
geen enkel recht dat ik kan laten gelden om daar 
te zijn. Ik doe een beroep op uw genade, om toch 
met anderen rondom U samen te komen. Dank U 
dat U het mogelijk maakt. 
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VAN DE WERKVLOER 
Het oude is voorbijgegaan 

“Want de voorbijgegane tijd is genoeg geweest om de wil van de volken te volbrengen door te 
wandelen in losbandigheden, begeerten, dronkenschappen, zwelgpartijen, drinkgelagen en 
misdadige afgoderijen” (1 Petr. 4:3-4). 

Telkens verbaas ik mij over Gods grote genade 
voor mensen die verloren dreigen te gaan. God 
wil dat mensen behouden worden en tot kennis 
van de waarheid komen. God wil ieder van ons 
gebruiken. Wij mogen getuigen van de grote 
daden van God, zodat anderen die het horen tot 
geloof kunnen komen. Er staat ook geschreven: 
“Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet 
af van hen die ter slachting wankelen”.  

Een tijd terug zag ik een medewerker (ook een 
ex-gast) in de Stichting getuigen tegenover een 
nieuwe gast. Hij getuigde hoe God in zijn leven 
had gewerkt en hoe hij veranderd is. Als je deze 
medewerker, die nu ook getrouwd is, ziet met zijn 
kinderen, lijkt het een heel normaal en gelukkig 
gezin dat de Heer wil dienen. Maar ik weet dat het 
Gods grote genade en goedheid is dat zij zover 
gekomen zijn.  

Rendall (niet zijn echte naam) is via een 
moeizame weg tot geloof gekomen. Hij leek 
namelijk ‘veroordeeld’ te zijn tot een leven vol 
drugs en geweld, een doodlopende weg. Maar 
God heeft ingegrepen in zijn leven. Rendall is in 
1968 geboren in Paramaribo, Suriname. Na drie 
jaar kwam hij samen met zijn zusje naar 
Nederland om bij zijn moeder in Amsterdam te 
gaan wonen. Hij groeide op tussen de grijze flats 
van het stadsdeel. Rendall bleek niet de 
makkelijkste te zijn. Hij verzuimde naar school te 
gaan, was voor menigeen onhandelbaar en kreeg 
al vrij snel het predicaat moeilijk opvoedbaar 
opgeprikt. Op een gegeven moment belandde hij 
in een internaat.  

Hij vertelt: ‘Ik was negen jaar oud toen ik in een 
internaat terechtkwam. Het lukte niet op school. Ik 
spijbelde bijna dagelijks. Op het internaat kwam ik 
voor het eerst in aanraking met drugs. Er zaten 
daar jongens van verschillende leeftijden. Dus ook 
ouderen, die waren daar bezig met drugs. Ik wilde 
bij die grote jongens horen en begon ook te 
blowen. Ik kwam in aanraking met hasj en 
marihuana en red’. Ook hier was hij onhandelbaar 
en hij werd weer bij zijn moeder geplaatst. Zij was 
ondertussen verhuisd naar een andere buurt in 
Amsterdam. In deze buurt kwam Rendall in 
aanraking met heroïne. Hij vertelt hierover: ‘Het 
was geen gemakkelijke buurt, er was veel 
criminaliteit en veel drugs. Ik was dertien toen ik 
voor het eerst heroïne rookte. Iedereen deed het 
en thuis kreeg ik weinig vrijheid, er waren veel 
regels. Op een gegeven moment heb ik zelf de 
stap genomen om mij aan de regels van mijn 
moeder thuis te onttrekken. Ik kwam in opstand 
tegen alles wat goed was en stortte me helemaal 

in een wandel van begeerte, dronkenschap en 
andere losbandigheden. Het duurde niet lang 
voordat ik verslaafd was’.  

Zo kwam Rendall terecht in een leven vol drugs 
en criminaliteit. Hij kwam voortdurend in aanraking 
met politie en justitie. Hij kreeg snel in de gaten 
dat het niet goed met hem ging. Hij vertelt verder: 
‘Op mijn zeventiende ben ik voor het eerst in 
aanraking gekomen met de hulpverlening. Ik werd 
opgenomen in een Amsterdamse instelling. Na 
drie maanden gaf ik er toch weer de brui aan en 
besloot terug te gaan naar de straat’. Dit bracht 
hem opnieuw in de wereld van drugs en geweld. 
Hij kwam in een draaikolk van zonde, ellende en 
begeerte, die hem steeds verder in de afgrond 
trok. In 2003 werd hij in de Stichting ‘In de vrijheid’ 
opgenomen. Hij vertelt: ‘Toen ik daar binnenkwam 
was mij leven helemaal kapot. Ik leefde op straat 
en was zwaar verslaafd. Ik wist dat ik moest 
stoppen: Het is genoeg geweest. Ik wilde van de 
drugs af en een normaal bestaan leiden. Ik wilde 
leven. De eerste tijd in de Stichting was moeilijk. 
Ineens moest ik mij hier aan strakke regels 
houden, die mij werden opgelegd, terwijl ik 
gewend was mijn eigen regels te maken. Maar ik 
was gericht op mijn einddoel, namelijk een 
verslavingsvrij leven. Ik kwam in de Stichting in 
aanraking met het Woord van God. Ik kreeg door 
dat hierin de antwoorden lagen om werkelijk vrij te 
komen, dat in de Heer Jezus mijn redding lag. Als 
ik een clean leven wilde leiden, moest ik mijn 
leven radicaal omgooien, mij bekeren van alles 
wat kwaad was. De vele pastorale gesprekken 
hebben ertoe geleid dat ik ging inzien, hoe 
belangrijk het was mijn zonden te belijden en mij 
te bekeren. En ik weet dat door het werk van de 
Heer Jezus Christus al mijn zonden vergeven zijn. 
Dat is echt genade en dat kan alleen het werk van 
God zijn. Ik mag nu echt leven en hiervan 
getuigen’. 

John Bax 
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“Daarom, als iemand in 
Christus is, is hij een 
nieuwe schepping; het 
oude is voorbijgegaan, 
zie het is alles nieuw 
geworden”.  

(2 Kor. 5:17). 
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De gave van de Geest 

Er is in de Schrift een nauw verband tussen het heilsfeit 
van de opstanding en dat van de uitstorting van de 
Heilige Geest, de Geest van de verhoogde Christus. 
Met de komst van de Geest zijn de laatste dagen 
aangebroken (Hand. 2:16). Door het werk van de Geest 
stuwt God de geschiedenis voort naar de voleinding. De 
Geest is aan de gelovigen geschonken als onderpand 
van Gods grote toekomst (2 Kor. 1:22; 5:5; Ef. 1:14). De 
term ‘onderpand’ is afkomstig uit de economische 
wereld, de handelswereld. We zouden het woord ook 
kunnen omschrijven als ‘eerste aanbetaling’. De komst 
van de Geest is de waarborg en de garantie van de 
toekomstige heerlijkheid. De Geest die in ons woont, 
verbindt ons met die nieuwe, nog toekomstige wereld; 
het lichaam waarin wij wonen, verbindt ons met een 
schepping die nog zucht en uitziet naar verlossing. 

Met name in Romeinen 8 spreekt de apostel op 
indringende wijze over de Heilige Geest en Zijn werk. 
We hebben in dit hoofdstuk een drievoudige zegen 
tengevolge van onze positie in Christus: (1) de Geest is 
het nieuwe levensbeginsel dat ons beheerst en dat ons 
heeft vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood; 
(2) de Geest woont als Persoon ook in ons en Hij 
getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn; 
(3) God heeft een plan met ons – een eeuwig 
raadsbesluit – en Hij is vóór ons, zodat niets ons kan 
scheiden van Zijn liefde. Maar er is in dit hoofdstuk ook 
sprake van een drievoudig zuchten: het zuchten van (1) 
de schepping of het schepsel, (2) van de gelovige en 
(3) ook van de Geest Zelf.  

Wat aan de gelovigen in de Geest geschonken is, is 
een bron van vreugde. Verzekerd van het heil, bevrijd 
van slaafse angst, roepen wij door de Geest God aan 
als onze Vader. Wij mogen ons kinderen weten, aan 
wie de erfenis van God en van Christus is toegekend 
(Rom. 8:14-17). Tegelijk horen we uit Paulus’ mond dat 
zij die mede-erfgenamen zijn van Christus, ook delen in 
Zijn lijden. Onze Heer en Heiland is immers de 
Gekruisigde. De woorden over het lijden worden in vers 
18 als het ware uitvergroot. Er is sprake van het ‘lijden 
van de tegenwoordige tijd’, dat wil zeggen van de tijd 
die zal eindigen met de wederkomst van Christus. Dat 
lijden beperkt zich niet tot vervolgingen. Het is alle lijden 
dat we in een door de zonde geteisterde wereld 
ontmoeten. Midden in het leven zijn wij als het ware 
omvangen door de dood. We wandelen door een dal 
van diepe duisternis, het dal van de schaduw van de 
dood (Ps. 23:4). Al dat lijden weegt echter niet op tegen 
de toekomstige luister van Gods kinderen. We komen 

hier weer in aanraking met die voor heel het Nieuwe 
Testament kenmerkende spanning tussen het ‘reeds’ 
van de begonnen heilstijd en het ‘nog niet’. Nu al zijn de 
gelovigen kinderen en zonen van God. Maar pas bij de 
wederkomst zal voor aller oog openbaar worden wie 
Gods kinderen zijn (vgl. 2 Tess. 1:10; 1 Joh. 3:2). 

Reikhalzend verlangen 

Naar die dag ziet de schepping met reikhalzend 
verlangen uit (Rom. 8:19). Men heeft uit dit vers wel 
afgeleid dat het Paulus niet zou gaan om de kosmos op 
zich, maar dat zijn woorden hun spits vinden in het heil 
dat wij als verlosten zullen ontvangen. Bij ‘schepping’ 
zou men moeten denken aan de mensenwereld. Toch 
lijkt dat een te beperkte opvatting. Zou bij ‘schepping’ 
alleen te denken zijn aan de mensen, dan zou dat 
betekenen dat vers 19 eigenlijk geen nieuws bevat ten 
opzichte van vers 18. Je loopt bovendien gevaar het 
heil van God te versmallen. Maar als Israëliet wist 
Paulus dat hoop voor de gelovigen ook hoop voor de 
schepping betekende (vgl. Jes. 11 en 65). Een mens is 
geen van de wereld losstaand individu.  

We moeten de uitspraken over de kosmos en die over 
de mens dus niet tegenover elkaar zetten. De apostel is 
zich als boodschapper van het evangelie van Gods 
heilbrengende gerechtigheid voor de mens bewust van 
een wereldomspannend perspectief. Bij ‘schepping’ of 
‘schepsel’ (SV) moeten we dus denken aan het geheel 
van de schepselmatige werkelijkheid, de totaliteit van 
het geschapene. Paulus spreekt over de schepping als 
over een persoon, zoals we dat ook in het Oude 
Testament wel vinden (vgl. Ps. 98:8; Jes. 55:12). Het 
Griekse woord voor ‘reikhalzend verlangen’ betekent 
letterlijk ‘het opsteken van het hoofd’. Vanuit lijden en 
benauwdheid wordt hoopvol uitgezien naar verlossing 
(vgl. Fil. 1:20). De verheerlijking van Gods kinderen 
betekent dat met hen ook de kosmos zal stralen in de 
luister van God. Daarom leeft het schepsel nu tussen 
wanhoop en verwachting. 

De schepping is aan de ijdelheid onderworpen 

Het moet elke bijbellezer wel opvallen dat er sterke 
woorden gebruikt worden om de nood van de kosmos 
te beschrijven. De schepping is aan de vruchteloosheid, 
de leegte onderworpen. Een typerend woord om het 
leven te omschrijven, dat vervreemd is van God en aan 
de dood is onderworpen. Het doet je denken aan het 
sombere refrein van het boek Prediker: alles is 
ijdelheid, alles is lucht en leegte. Romeinen 8:20 is een 
‘commentaar bij het boek Prediker’. De onderwerping 

Romeinen 8 

Hugo Bouter e.a. 
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aan de zinloosheid hangt nauw samen met de in vers 
21 genoemde slavernij van de vergankelijkheid. Aan de 
vergankelijkheid dienstbaar kan de schepping niet meer 
tot haar doel komen. Dat alles klinkt bijzonder 
pessimistisch. Toch is hier geen sprake van een 
dualistische wereldbeschouwing als zou de schepping 
als zodanig boos zijn, en evenmin van een 
onderwaardering van het geschapen leven, zoals in de 
gnostiek. Paulus weet van de goedheid van het door 
God geschapen leven. De schepping is bestemd voor 
leven en bloei, maar ze is onderworpen aan verderf en 
dood. Dat is niet haar eigen wil. Dat wereld en leven 
aan de dood vervallen zijn, vloeit voort uit het feit dat de 
schepping door een ander aan de zinloosheid is 
onderworpen.  

Wie is die ander, degene die haar aan de 
vruchteloosheid heeft onderworpen? Daarop zijn twee 
antwoorden mogelijk. Volgens vele uitleggers is het 
God, die de wereld aan de vruchteloosheid heeft 
onderworpen. Maar in het licht van deze brief kan men 
ook denken aan de mens zelf, want: ‘Door een mens is 
de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde 
de dood’ (Rom. 5:12). We kunnen het gegeven dat de 
aarde en de mensen ten dode lijken opgeschreven, niet 
aan God verwijten. Het is het wanbeheer van de mens, 
die zijn roeping verzaakt heeft. Het is duidelijk dat 
Paulus hier zinspeelt op Genesis 3, de geschiedenis 
van de zondeval. Op die val is de aangekondigde straf, 
de dood, gevolgd. God heeft in Zijn regering de 
schepping aan de vruchteloosheid onderworpen 
vanwege de mens, die in zijn rebellie de schepping 
heeft meegesleurd. De verwevenheid van het doen en 
laten van mensen en het lot van de schepping vinden 
we ook in de profetische prediking van het Oude 
Testament (zie bijv. Jes. 13:9-11; 24:1-6; Joël 2:10; 
3:15v.; Hab. 3:1-6). 

Maar dan ineens valt het woord ‘hoop’. Paulus kijkt naar 
de schepping met een gelovige, op God gerichte blik. 
Onze God is de God van de hoop, en de hoop is sterker 
dan de kracht van de dood. De schepping kan de hoop 
niet kwijtraken. De paradijsbelofte geeft grond aan de 
verwachting dat de schepping uiteindelijk zal overleven 
(Gen. 3:15). Ze zal worden bevrijd uit de slavernij van 
de machten van het verderf en delen in de glorieuze 
vrijheid die Gods kinderen ten deel zal vallen. Vanwege 
die hoop is er het reikhalzend verlangen dat in de 
geschiedenis van de mensheid en in heel de schepping 
leeft. Het geloof beluistert dat in het hijgen en kreunen 
van het schepsel: de naties, de dierenwereld, het 
milieu, de hemellichamen. 

De schepping zucht 

Er gaat een zucht van verlangen door de schepping: 
‘Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al 
haar delen zucht en in barensnood is’ (Rom. 8:22). In 
de Joodse traditie is sprake van de barensweeën, de 
noden en moeiten die aan de komst van de Messias 
voorafgaan. Ook in het onderwijs van Christus 
aangaande het einde is sprake van de weeën, de 
geboortepijnen die voorafgaan aan de ‘wedergeboorte’, 
d.i. de vestiging van het Vrederijk (Marc. 13:9; vgl. Matt. 
19:28). De woorden van de apostel moeten tegen deze 
achtergrond verstaan worden. Zoals een vrouw 
onvrijwillig (noodgedwongen) de weeën van de 
bevalling doorstaat, kreunend en zuchtend, zo beleeft 
de schepping de periode ‘tot nu toe’ als een spannende 
tijd waaronder ze gebukt gaat. De gebruikte 
werkwoorden onderstrepen dat het een zuchten betreft 
dat universeel is en heel de schepping doortrekt. 
Letterlijk staat er: ‘samen zuchten en samen in 
barensnood zijn’ (Rom. 8:22). Het beeld van de 

barensweeën maakt duidelijk dat de verlossing 
aanstaande is. Terwijl Paulus’ tijdgenoten in hun 
denken over de wereld en het heil de blik gericht 
hielden op een onzekere toekomst, weet de apostel 
vanuit de hem geschonken openbaring van de 
opgestane Christus, dat die toekomst al begonnen is. 
Christus is het centrum van alles: Hij is gekomen en Hij 
zal komen! 

De apostel schrijft met nadruk: ‘wij weten’. Wij: dat zijn 
de gelovigen, dat is de gemeente van Christus. Vanuit 
dit inzicht in Gods gedachten kan Paulus spreken over 
de christelijke hoop. Het is geen kosmologische, 
filosofische speculatie noch een cultuuranalyse, maar 
een geloofsgetuigenis. De gemeente verstaat het 
onbewuste verlangen van de schepping als 
verwachting. Dat weten verbindt haar met de kosmos in 
haar strijd en lijden, zuchten en steunen. De vervuiling, 
vergiftiging en vernietiging van de schepping laat 
christenen niet onberoerd. We zijn geroepen tot 
verantwoordelijk handelen. 

De gemeente zucht 

In de gemeente wordt het onbewuste verlangen van de 
schepping tot een bewuste daad: zuchten wordt tot 
verwachten. Dit vanwege de Geest, die de gemeente 
als eerstelingsgave ontvangen heeft. Inhoudelijk komt 
dit overeen met wat ik hierboven opmerkte over de 
Geest als onderpand. Hadden we daar te maken met 
een term uit het handelsverkeer, het begrip 
‘eerstelingen’ brengt ons in de sfeer van de 
tempeldienst. Gods wet gebood de Israeliëten de eerste 
opbrengst van de koren- en de wijnoogst, alsook van de 
vruchten van de bodem aan de Here te offeren (vgl. 
Deut. 18:4; 26:1). Die eerstelingen vertegenwoordigden 
de hele oogst. Zo vertegenwoordigt de Heilige Geest de 
grote oogst in de eindtijd. In de gave van de Geest komt 
op een bepaalde wijze de volheid van Gods heil tot de 
mens. Let wel: op een voorlopige wijze, op de manier 
van de vertegenwoordiging. Het deel staat voor het 
geheel. De inwoning van de Geest is de garantie van 
de volle verlossing. 

De Geest legt de verbinding tussen het heden en de 
toekomst. Daarom zuchten de gelovigen ook. Niet zo 
zeer ondanks de hun geschonken gave van de Geest! 
Veeleer dankzij de Geest. Hun zuchten is het roepen 
van kinderen tot hun hemelse Vader. Het is te 
vergelijken met het zuchten van een zieke die aan de 
beterende hand is. Juist het verlangen naar het 
volledige herstel doet hem zuchten. Het is geen 
machteloze verzuchting, want de hoop richt zich op de 
verlossing die de Heer in het vooruitzicht stelt: de 
verlossing van ons lichaam, de bevrijding van ons 
aardse bestaan uit de greep van zonde en verderf. Een 
gelovige wordt niet van zijn lichaam verlost. Zijn 
lichaam zelf wordt door de Schepper verlost en 
verheerlijkt (vgl. Fil. 3:21), zo zeker als we belijden dat 
de Heer is opgestaan en met een verheerlijkt lichaam in 
de hemel is opgenomen. Zover reikt de hoop van de 
christen, want God komt met het schepsel tot Zijn doel. 

Dankzij Pasen en Pinksteren kan Paulus getuigen dat 
de hoop niet beschaamt (Rom. 5:5). Ze ligt verankerd in 
de gekruisigde en opgestane Heer. Ze richt zich op dat 
wat nu nog niet wordt gezien. Stel dat je het zou 
kunnen zien, dan zou je erover kunnen beschikken, 
maar dan is het geen hoop meer. Hopen op verlossing 
voor mens en schepping is een zaak van lange adem, 
van bidden en strijden, volharding en geduld, van 
reikhalzend uitzien. 
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Colofon De Geest zucht 

Niet alleen de schepping zucht en niet alleen de gelovigen 
zuchten. Paulus spreekt in de verzen 26 en 27 over het 
zuchten van de Heilige Geest. Daarin komt de Geest ons 
te hulp, schrijft de apostel. Het in het Grieks gebruikte 
werkwoord wijst op ondersteuning, in de zin van het 
verlenen van bijstand. Die hulp houdt verband met de 
zwakheid van de gelovigen als zij bidden tot God. Wij 
weten niet te bidden ‘naar behoren’, of ‘gelijk het 
behoort’ (SV). Dat wil zeggen: naar de maatstaf van God. 
We mogen die woorden niet uit hun verband rukken. Het 
gaat de apostel om de verlossing van ons bestaan, de 
komende heerlijkheid. Maar die onttrekt zich aan ons 
inzicht. We weten dat die heerlijkheid komt, maar niet wat 
zij inhoudt. Wat we zien en ervaren is lijden. De 
verwachting van het geloof richt zich op ‘wat geen oog 
heeft gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart is 
opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die Hem 
liefhebben’ (1 Kor. 2:9). De bidder verstaat zijn eigen nood 
nog niet, hoeveel te minder de hem toegezegde 
heerlijkheid van God. We bidden wel tot God en gebruiken 
zo goed mogelijk onze woorden, maar we missen het 
begrip aangaande Gods plannen en wegen. Wij kunnen 
niet bidden zoals het behoort. Eerder had de apostel 
gezegd: wij weten! Nu maakt hij ons duidelijk dat dit nooit 
kan leiden tot een hoogmoedige houding. Voor 
grootspraak bestaat geen enkele reden! Integendeel, de 
gelovige blijft vragen om licht. De gave van de Geest 
houdt ons klein en afhankelijk. Maar dat neemt de ware 
geloofszekerheid niet weg. 

In onze zwakheid komt de Geest ons te hulp. Hij bidt voor 
ons, lezen we, met onuitsprekelijke verzuchtingen. Denkt 
Paulus hierbij aan vreemde talen die de Geest geeft uit te 
spreken? Ik denk het niet, want terwijl het spreken in talen 
niet ieder christen gegeven is, geldt het bidden van de 
Geest alle gelovigen. Het gaat om een eigen gebed van 
de Geest, dat als zuchten in het hart aanwezig is. De 
Geest bidt plaatsvervangend ten behoeve van de 
gelovigen. Hij neemt ons bidden over, niet als iemand 
buiten ons, maar als de Geest die in ons woont en werkt. 
Het zuchten van de Geest onderscheidt zich van het 
zuchten van de schepping en van de gelovige, doordat het 
van een andere orde is dan die van de schepselmatige 
werkelijkheid. Het zijn ‘onuitsprekelijke verzuchtingen’, dat 
wil zeggen: niet uit te spreken (vgl. 2 Kor. 12:4: de 
onuitsprekelijke woorden die Paulus in het paradijs heeft 
gehoord). Maar wat voor mensen onuitsprekelijk is, wordt 
door God verstaan. God weet waar de Geest op doelt. Hij 
onderkent in dit zuchten van de Geest de volvoering van 
Zijn eigen voornemen. ‘Gelovige christenen leven onder 
het beschuttende dak van een volmaakt gebed tot God, 
dat als het ware achter hun rug wordt gebeden, maar dat 
wel in hun eigen hart opklinkt en daar door God die alles 
doorgrondt wordt aangetroffen’ (J. van Bruggen). 
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Ik heb deze keer gekozen voor een mooi artikel van 
M.J. Koechlin over Zacheüs (Luc. 19:1-10). Veel 
zegen bij het lezen van dit nummer van Rechtstreeks 
en een goede vakantietijd gewenst, Jan Paul Spoor. 

Er waren twee hindernissen voor Zacheüs om Jezus 
te kunnen zien. In de eerste plaats was Zacheüs 
klein van gestalte. Als wij evenals hij de wens 
hebben om Jezus te zien – God geve dat dit zo is –, 
dan hebben wij met hetzelfde probleem te maken. 
Wij zijn ook maar kleine mensen, wij zijn te gering om 
Zijn grootheid te zien. De engel zei tegen Maria over 
Hem: “Deze zal groot zijn” (Luc. 1:32). Onze 
gedachten zijn gericht op de dingen van de aarde en 
dat zijn kleine dingen, gerekend naar Gods maatstaf. 
Wij zijn bezig met onszelf, onze gezondheid, ons 
werk, onze vrije tijd en met zoveel andere dingen, die 
op zichzelf niet slecht zijn, maar in feite gering zijn. 
Toch nemen ze een grote plaats in ons hart en ons 
leven in, vaak zo’n belangrijke plaats dat er maar 
heel weinig ruimte overblijft voor Hem die alleen 
groot is. Het is goed dat een vader denkt aan zijn 
kinderen, een moeder aan haar huishouden, een 
werknemer aan zijn taak. Maar deze goede dingen 
krijgen een verkeerd karakter als zij ons verhinderen 
Jezus te zien, Wie Hij wel is! Dat komt door het 
simpele feit dat wij onze ogen op die dingen gericht 
houden, in plaats van ze tot Hem op te heffen. 

Er was ook een uiterlijke hindernis die Zacheüs 
belette om Hem goed en duidelijk te zien, toen Hij 
door Jericho ging. Dat was de menigte die de Heer 
omringde; die stelt ons voor wat we zouden kunnen 
noemen de godsdienstige wereld. Allerlei dogma’s en 
de vormendienst van mensen, allerlei sekten in de 
belijdende christenheid maken het onmogelijk om 
Hem te zien zoals Hij is. In die dichte menigte kan 
men nauwelijks een glimp van de Heer opvangen. 
Het is vernederend als men snel moet gaan lopen 
zoals Zacheüs deed, terwijl men liever met een 
bepaalde waardigheid wandelt. Het is vernederend 
om in een boom te klimmen als een kind, terwijl men 
volwassen is. Het is vernederend klein te lijken, 
wanneer iemand meent groot te zijn. Het is moeilijk 
als iemand zijn onwetendheid moet erkennen, terwijl 
hij aanspraak maakt op kennis. Het is vernederend 
de genoegens van de wereld te weigeren en 
ondanks de spot van de wereld de Heer te 
ontmoeten daar, waar Hij belooft heeft tegenwoordig 
te zijn. 

Zacheüs had genoeg motieven om zich maar niet 
aan zulke vernederingen bloot te hoeven stellen. Hij 
had voldoende redenen om maar op de grond te 
blijven, misschien zelfs zijn kantoor niet te verlaten, 

in de wetenschap dat anderen, die groter waren dan 
hij, Christus zouden zien en hem later over Hem 
zouden kunnen vertellen. Achten niet veel christenen 
het de rol van de geestelijkheid om de dingen van 
God te onderzoeken en later in een preek het 
resultaat van hun studies samen te vatten? Hebben 
wij ons soms ook niet laten weerhouden de 
tegenwoordigheid van de Heer te zoeken met 
motieven die wij als wettig beschouwden, maar die in 
werkelijkheid heel klein waren? Hebben wij dit 
gedrag zelf niet gerechtvaardigd door te denken dat 
Zijn persoonlijke tegenwoordigheid kon worden 
vervangen door iets anders? Hebben wij het lezen 
van Zijn Woord soms niet verschoven naar een tijd 
dat onze bezigheden er het minst door werden 
gestoord? 

Zo heeft Zacheüs niet gehandeld. Op hem waren de 
woorden van toepassing: “(...) die zichzelf vernedert, 
zal worden verhoogd” (Luc. 14:11). Hij heeft zich 
geplaatst boven de hindernissen, doordat hij zijn 
kleinheid besefte. Hij heeft zich van de menigte 
losgemaakt en van boven heeft Hij Jezus gezien, 
Wie Hij was. Dat geldt ook voor ons. Als wij op het 
niveau van de wereld blijven en ons niet daarvan 
losmaken, want de wereld bevindt zich ook in onze 
natuurlijke harten, zullen wij de volmaaktheden van 
de Heer niet onderscheiden. Ook de godsdienstige 
wereld die ons omringt, verduistert vaak onze blik. 
Om Hem die de waarheid is, in al Zijn grootheid en 
schoonheid te zien, moeten wij Hem zoeken in het 
Woord van de waarheid. Wij moeten Hem daar 
ontmoeten waar Hij Zijn tegenwoordigheid heeft 
beloofd, buiten en boven godsdienstige vormen, en 
in afhankelijkheid van de Heilige Geest die ons alleen 
in alle waarheid kan leiden. 

Om daar te komen, zullen wij misschien zoals 
Zacheüs vernederingen moeten ondergaan, 
moeilijkheden moeten overwinnen en misschien zelfs 
vervolging het hoofd moeten bieden. Maar het 
antwoord zal onze verwachtingen overtreffen; dat 
was ook zo bij Zacheüs. Hij heeft de Heer niet alleen 
voorbij zien gaan, zoals hij wenste, maar hij heeft de 
vreugde gekend dat Hij hem riep bij zijn naam. Hij 
heeft Hem horen zeggen: “Zacheüs, kom vlug naar 
beneden, want vandaag moet Ik in uw huis 
verblijven.” Het is de moeite waard het lijden te 
verdragen, om daarna te genieten van de nabijheid 
van de Heer die zegt: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij 
mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem 
liefhebben en Wij zullen tot hem komen en woning bij 
hem maken” (Joh. 14:23). 

  VAN DE REDACTIE 
Zacheüs 

1 
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'Maar ik ben als een groenende olijfboom in het 
huis van God' (Ps. 52:10). 

Doëg de Edomiet 

David heeft deze psalm gedicht naar aanleiding 
van dat wat hem overkwam toen hij nog maar pas 
op de vlucht was voor Saul, die hem wilde doden. 
David had afscheid genomen van zijn 
boezemvriend Jonatan, die hem helaas niet 
volgde in zijn vernedering en daarom uiteindelijk 
ook niet deelde in zijn verhoging en omkwam met 
Saul. David kwam te Nob bij de priester 
Achimelek, zoals wij kunnen lezen in 1 Samuël 
21:1-9, en daar had hij een korte rustpauze. Hij at 
met zijn mannen van de toonbroden en kreeg ook 
een wapen mee dat bewaard werd in het 
heiligdom, namelijk het zwaard van de Filistijn 
Goliat. Helaas was er op die dag ook een 
handlanger van Saul in de buurt, Doëg de 
Edomiet. David had onmiddellijk al het vermoeden 
dat deze hem aan Saul zou verraden. Dit werd 
inderdaad bewaarheid en de geschiedenis 
eindigde op dramatische wijze, doordat een groot 
aantal priesters door Doëg werden vermoord en 
de stad Nob volledig werd uitgeroeid.  

In psalm 52 brengt David echter zijn geloofs-
vertrouwen tot uitdrukking. Enerzijds was hij er 
volkomen van overtuigd dat God Doëg zou weten 
te vinden en hem rechtvaardig zou oordelen. 
Anderzijds twijfelde hij er geen ogenblik aan - 
ondanks al dit leed - dat God in gunst op hem 
neerzag. Hoewel hij als een veldhoen op de 
bergen voortdurend op de vlucht was voor Saul, 
verheugde hij zich in Gods nabijheid en wist hij 
dat hij een vaste plaats had in Gods huis. 
Niemand kon hem dat voorrecht ontnemen: hij 
bleef als een groene olijfboom in Gods 
tegenwoordigheid. 

Elders in de Schrift vinden wij dat het beeld van 
het gras op het veld wordt gebruikt om de 
vergankelijkheid van de mens aan te duiden en de 

kortstondigheid van het leven. Een boom bezit 
echter kracht en bestendigheid, hij biedt 
bescherming en hij draagt ook vrucht. Koning 
Nebukadnessar wordt vergeleken met een grote 
en sterke boom in Daniël 4. De rechtvaardige is 
als een boom, geplant aan waterstromen (Ps. 
1:3). Wie zijn vertrouwen op de HERE stelt, is als 
een boom die aan het water geplant is en welks 
loof groen blijft (Jer. 17:7-8).  

Een boom geplant in het heiligdom 

Een andere passage, die veel overeenstemming 
vertoont met het vers dat nu onze aandacht heeft, 
is psalm 92:13-15. Daar wordt de rechtvaardige 
vergeleken met een palmboom en een ceder van 
de Libanon. Waar staat deze boom? Hij is geplant 
in het huis des HEREN, en hij blijft fris en groen 
dankzij zijn verbinding met de Levensbron! 

David spreekt hier echter over een groenende 
olijfboom in het huis van God, een beeld dat na de 
ballingschap ook wordt gebruikt voor Jozua en 
Zerubbabel in Zacharia 4. Zij waren de twee 
olijfbomen, de twee gezalfden (lett. 'zonen der 
olie'), die voor de Heer der ganse aarde stonden, 
en zij voorzagen de kandelaar van de nodige olie. 
Dat wil zeggen: zij hielden het licht van het 
getuigenis in het huis van God in stand door de 
werking van de Geest. De olie is in de Schrift 
immers een bekend beeld van de werkzaamheid 
van de Geest. Koningen en priesters in Israël 
werden gezalfd met olie, en zo is de gelovige nu 
gezalfd met de Heilige Geest (2 Kor. 1:21; 1 Joh. 
2:20). Het beeld van de olijfboom geeft aan dat 
die zalving niet slechts een uiterlijke zaak is. De 
gelovige is zelf als het ware een bron van olie 
geworden. De Geest woont in hem en Hij gebruikt 
hem als een werktuig, een 'vat' tot zegen van 
anderen. Zoals David zichzelf als een groenende 
olijfboom beschouwde, zo vertoont de christen de 
kenmerken van het nieuwe leven, de vrucht van 
de Geest, omdat hij geplant is aan stromen van 
levend water.  

Hugo Bouter 

Groeien als een boom in Gods huis 
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Verder is de plek van de boom in het huis van 
God, wat ook heel opmerkelijk is. In de tempel van 
Ezechiël vindt de tempelbeek haar oorsprong in 
het heilige (Ezech. 47:1-12). God is de Bron van 
levend water voor Zijn volk. Degene die in Zijn 
nabijheid is geplant, zal zeker vrucht dragen. De 
gelovige heeft een vaste, blijvende plaats in het 
heiligdom. Hij bevindt zich in Gods directe 
tegenwoordigheid, geworteld en opgebouwd in 
Christus (Ef. 2:11-22; Kol. 2:7).  

Er zijn dus drie aspecten:  
(1) de plaats,  
(2) de aard en  
(3) de conditie van de boom.  

De boom bevindt zich in het huis van God, het is 
een olijfboom, en hij is fris en groen. Het is 
wonderlijk dat David zichzelf in dit beeld 
herkende, terwijl zijn leven voortdurend gevaar 
liep. Zijn geloofsvertrouwen stelde hem hiertoe in 
staat. Te midden van alle gevaren kon hij schuilen 
bij God, die al zijn omzwervingen kende en al zijn 
tranen telde. De vijand was machtig, maar wat 
kon hij ondernemen tegen de almachtige God? 

Het vlees begeert tegen de Geest 

Er is nog iets waarop ik wil wijzen. De 
tegenstelling tussen Doëg en David doet ons 

denken aan het nieuwtestamentische contrast 
tussen vlees en Geest. Wat het vlees bedenkt, is 
vijandschap tegen God. Zij die in het vlees zijn, 
kunnen God niet behagen (Rom. 8:1-13). Want 
het vlees begeert tegen de Geest, en deze staan 
tegenover elkaar (Gal. 5:17). Doëg was een 
Edomiet, een afstammeling van Esau, die een 
'ongoddelijke' wordt genoemd (Hebr. 12:16 HV). 
Esau koesterde een bittere haat jegens de man 
die de zegen van God zou beërven. Doëg was 
ook zo'n toonbeeld van haat en vijandschap ten 
opzichte van de man naar Gods hart, Gods 
gezalfde, degene die begiftigd was met de Geest. 
Doëg was een natuurlijk mens; gedreven door 
afgunst en haat, trad hij in de voetsporen van zijn 
voorvader Esau, die Jakob wilde doden. Het is 
dezelfde tegenstelling als die tussen Ismaël en 
Isaak: degene die naar het vlees was geboren, 
vervolgde hem die naar de Geest was (Gal. 4:29). 

Dat wat het vlees bedenkt, de dood is, wordt 
inderdaad op droevige wijze geïllustreerd door het 
feit dat Doëg dood en verderf zaaide onder de 
priesters van Nob (1 Sam. 22:6-19). De werking 
van het vlees en de invloed van wetticisme en 
judaïsme geven altijd de doodsteek aan 
priesterlijke activiteit in het huis van God, aan de 
aanbidding in geest en waarheid die in de 
Gemeente aan God wordt gebracht.  

De maatstaven van het vlees zijn nu eenmaal niet 
in overeenstemming te brengen met die van de 
Geest. Dit betekent echter niet dat het vlees altijd 
de overwinning behaalt! Zo leek het wel toen de 
priesters door Doëg waren uitgeroeid en slechts 
één van hen ontkwam. Dat was Abjatar, die naar 
David vluchtte (1 Sam. 22:20-23). Maar er was 
nog een 'priester', een 'aanbidder' overgebleven: 
dat was David, die zeker wist dat niemand hem 
zijn plaats in het heiligdom zou kunnen ontnemen. 
Hij bleef 'wonen' als een groenende olijfboom in 
het huis van God, en hij bleef vertrouwen op Gods 
goedertierenheid. Wat een voorbeeld voor ons! 

Vragen 

1. Op welke plek doodde Kaïn zijn broer Abel? 

2. Welke profeet vertelde aan een priester dat zijn 
nieuwe naam Magor-Missabib (d.i. Schrik van 
rondom) zou zijn? 

3. Hoeveel vrouwen met de naam Maria komen er 
voor in het Nieuwe Testament? 

Antwoorden 

BESTUDEERT DE SCHRIFTEN 

Uitgelopen tak 
van olijfboom 

1. Dat was 'in het veld' (Gen. 4:8). 

2. De profeet Jeremia (Jer. 20:3). 

3. Zes in totaal – Maria, de moeder van de Heer, 
Maria van Betanië, Maria Magdalena, Maria de 
moeder van Jakobus en Jozef (Matt. 27:56), Ma-
ria de moeder van Johannes Marcus (Hand. 
12:12), en een Maria in Rome (Rom. 16:6). 

En nu … pak aan!!! 
Jeugdweekend voor jongeren vanaf 16 jaar in 
Zeeland! Dit weekend zal gehouden worden op 6 en 
7 september 2008. Tijdens dit weekend willen we met 

elkaar nadenken over het leven van Paulus. De 
kosten voor dit weekend zijn 25 euro. Meer informatie 
over het jeugdweekend kun je vinden op:  

http://www.ennupakaan.nl  
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“Rechtstreeks” Jaargang 5, Nr. 7 juli / augustus 2008 

‘O God, verleen de koning Uw recht, en Uw 
gerechtigheid de zoon des konings’ (Ps. 72:1). 

We willen aan het einde van onze overdenkingen 
over het Vrederijk nog eenmaal een blik op de 
Koning der koningen werpen, zoals Hij in psalm 
72 wordt beschreven. Deze psalm is óf door óf 
voor Salomo geschreven. In ieder geval is het 
een indrukwekkende beschrijving van de 
heerlijkheid van de Heer Jezus als Koning in het 
Vrederijk. Hoe passend is de wens voor een 
aardse koning als Salomo, dat God hem een 
rechtspraak zou mogen schenken die volledig 
overeenkomt met de gerechtigheid en het recht 
zoals God het heeft vastgelegd (vs. 1–4). Dat zal 
volmaakt op de Heer Jezus van toepassing zijn. 

Bergen en heuvels staan symbolisch voor 
regeringen. De Vredevorst zal erop toezien dat 
alle regeringen in overeenstemming met Gods 
gerechtigheid handelen. Het gevolg van de 
rechtvaardige regering zal werkelijke vrede zijn, 
zoals we dat in Jesaja 32 hebben gezien. We 
denken nog een keer aan de volgorde:  

(1) gerechtigheid leidt tot  

(2) vrede, en vrede leidt tot  

(3) vreugde.  

In het bijzonder wordt aandacht eraan 
geschonken dat de ellendige nu recht wordt 
verschaft en dat de kinderen van armen, die in 
verdrukking waren, worden gered. De 
verdrukkers worden vertreden.  

 

De rechtvaardige regering zal tot vrees tegenover 
God en de Messias leiden (vs. 5–7). Het ene 
geslacht leidt het andere tot godvrezendheid. De 
Messias is in het begin van het Vrederijk naar de 
aarde gekomen en wordt hier met een vruchtbare 
regen vergeleken die het land doordrenkt, zodat 
het vruchtbaar wordt. Alle zegeningen hebben 
hun oorsprong in de Messias. De rechtvaardige 
zal bloeien. Er zal een volheid van vrede zijn.  

Men zou elk zinsdeel en elke uitdrukking van 
deze psalm apart in zich willen opnemen en zich 
daarover verblijden. Alle zegeningen zullen 
zolang aanhouden, tot de maan er niet meer is. 
Wanneer het einde van het Vrederijk komt, zullen 
hemel en aarde voor het aangezicht van de 
Rechter verdwijnen (Openb. 20:11). 

Ook al is het land Israël klein, de heerschappij 
van Christus zal zich toch tot aan de einden van 
de aarde uitstrekken (vs. 8). Niets zal zich aan 
Zijn controle onttrekken. Alle woestijnbewoners, 
die de voorkeur geven aan een vrij leven, zullen 
voor de Messias buigen, en Zijn vijanden zullen 
het stof lekken (vs. 9–11). Alle koningen van de 
aarde zullen Zijn gunst met geschenken zoeken 
en regelmatig belasting afdragen, waardoor zij 
hun loyaliteit laten blijken. Wanneer de Heer Zijn 
vijanden heeft verslagen, zal er geen koning 
meer zijn die zich niet vrijwillig voor Hem 
neerbuigt. Ook de volken van deze koningen 
zullen Hem met vreugde dienen. 

1000 JAAR VREDE 
 

De Koning der koningen en Zijn rijk 

Werner Mücher 
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”Hij heerse van zee tot zee, van de Rivier tot de 
einden der aarde. Mogen voor hem de 
woestijnbewoners zich bukken, zijn vijanden het 
stof lekken; de koningen van Tarsis en de 
kustlanden hem geschenken brengen, de 
koningen van Saba en Seba hem schatting 
offeren, mogen alle koningen zich voor hem 
nederbuigen, alle volkeren hem dienen. 
Voorwaar, hij zal de arme redden, die om hulp 
roept, de ellendige, en wie geen helper heeft; hij 
zal zich ontfermen over de geringe en de arme, 
hij zal de zielen der armen verlossen. Van druk 
en geweld zal hij hun leven bevrijden, hun bloed 
zal kostbaar zijn in zijn oog. En hij zal leven; 
men zal hem van het goud van Seba geven, 
men zal bestendig voor hem bidden, de ganse 
dag hem zegenen” (Ps. 72:8-15) 



KEN UW KLASSIEKEN! 

In het Nieuwe Testament komen enkele citaten van 
Griekse dichters voor. Ze komen alle vier voor 
rekening van de apostel Paulus. De eerste twee 
citaten heeft Paulus in zijn toespraak op de 
Areopagus in Athene gebruikt; ze zijn ons door 
Lucas in het boek Handelingen meegedeeld. De 
andere twee heeft Paulus in zijn brieven verwerkt. 
Paulus kende zijn klassieken, maar natuurlijk niet 
als doel op zichzelf. Hij citeerde uit de Griekse 
literatuur om, bijv. bij de prediking, de Grieken een 
Griek te zijn, of om hun met de woorden van een 
volksgenoot te laten horen waarom bekering nodig 
was. 

Hoe herkennen we Griekse poëzie? 

Vaststellen of iets poëzie is, is in het Nederlands 
meestal eenvoudig. De meeste Nederlandse 
gedichten rijmen, maar dat hoeft niet. Soms wordt er 
iets bijzonders met ritme en klank gedaan, maar ook 
dat is niet verplicht. De minimumeis waaraan 
Nederlandse poëzie moet voldoen, is afgepaste 
regellengte, oftewel: er is sprake van vrije regelval. 
De regels worden dus, om het even druktechnisch 
te zeggen, niet uitgevuld, zoals bij proza. 

Griekse (en Romeinse) poëzie rijmde niet, maar 
bestond uit regels met een specifiek ritme - een 
soort cadans - en een bijbehorend, afgepast aantal 
lettergrepen. In de vertaling is van dit ritme 
doorgaans niets terug te vinden. Als we vermoeden 
dat een stuk tekst deel was van een Grieks 
dichtwerk, proberen we daarom of we het 
‘metrisch’ (dus in een bepaald ritme) kunnen lezen. 
Lukt dat niet, dan is het geen poëzie. 

Handelingen 

Paulus liet zijn heidense, literair-filosofisch 
ontwikkelde toehoorders in Athene zien dat God 
dichter bij hen was dan zij dachten. In Handelingen 
17:28 wees hij op ‘enigen van de dichters onder u’, 
en citeerde vervolgens de woorden ‘In Hem leven 
wij, bewegen wij ons en zijn wij’. Dit is een 
toespeling op een - overigens slechts door 
reconstructie bekende - regel van de Kretenzische 
dichter Epimenides, die rond 600 v.C. in Athene 
verbleef en het werk Over de orakels schreef. Het 

woordje ‘Hem’ was oorspronkelijk ‘u’ en sloeg op 
Zeus! Paulus ging dus erg ver in het respecteren 
van de religieuze gevoelens van de Grieken en 
duidde ze zo positief mogelijk. In ieder geval is 
Paulus’ wijziging van deze regel een mooi voorbeeld 
van christelijke ‘ontmythologisering’! 

Direct aansluitend citeerde hij de woorden ‘want wij 
zijn ook zijn geslacht’. Deze regel is letterlijk uit het 
leerdicht de Phaenomena van Aratus van Soli 
(+310-240 v.C.) afkomstig, en bijna letterlijk uit de 
Hymne aan Zeus van Cleanthes van Assus (331-
232 v.C.). Dat ook in deze regel naar de Griekse 
hoofdgod Zeus wordt verwezen, moet niet te sterk 
benadrukt worden. Paulus wilde laten zien dat ook 
bij de heidenen al eeuwen lang het besef 
aanwijsbaar was dat de mens een goddelijke 
oorsprong heeft (vgl. Luc. 3:38) en permanent van 
God als Schepper afhankelijk is. Daarom moet God 
niet worden voorgesteld en vereerd door ‘beeldwerk 
van menselijke kunst en vinding’ (Hand. 17:29): de 
mens is niet de maat van God! 

De brief aan Titus 

Titus was door Paulus op Kreta achtergelaten om 
dat wat nog ontbrak, in orde te brengen (Tit. 1:5). De 
oudsten (of opzieners, vgl. vs. 7) die Titus in zijn 
opdracht moest aanstellen,  moesten in staat zijn 
met de gezonde leer de tegensprekers te 
weerleggen. Kennelijk bevonden zich op Kreta nogal 
wat (schijn?)christenen die flink last hadden van hun 
oude natuur en speciaal van enkele typisch 
Kretenzische onhebbelijkheden daarvan, die de 
apostel naar voren brengt door een Kretenzische 
dichter te citeren, en wel de al genoemde 
Epimenides. Paulus doelt op deze dichter als hij 
schrijft in 1:12 ‘Iemand van hen, hun eigen profeet, 
heeft gezegd: Kretenzen zijn altijd leugenaars, 
kwade beesten, luie buiken’ – om er dan met een 
scherpzinnige knipoog aan toe te voegen: ‘Dit 
getuigenis is waar’; anders zou dit van een 
Kretenzer afkomstige citaat immer op zijn beurt 
weer onwaar zijn! 

1 Korintiërs 

In 1 Korintiërs 15:33 citeert Paulus de woorden 
‘Verkeerde omgang bederft goede zeden’. Deze 
woorden klinken u misschien zo bekend in de oren 
dat u ze niet direct aan een heidense toneelschrijver 
als Menander (322 v.C.) zou toeschrijven, die ze 
gebruikt in zijn stuk Thaïs. Mogelijk was het al een 
spreekwoord toen deze dichter het ging gebruiken. 
Toneel was namelijk ook poëzie, zowel bij de 
Romeinen als de Grieken. De Korintiërs zullen deze 
vermaning, die hen bekend in de oren zal hebben 
geklonken, nodig hebben gehad – en ook wij 
kunnen hem nog altijd in onze zak steken. 

“Rechtstreeks” Jaargang 5, Nr. 7 juli / augustus 2008 

5 

W
O

O
R

D
S

T
U

D
IE

 

Gerard Kramer 

De paradox van Epimenides 
van Knossos  

Stel dat Epimenides de waarheid 
spreekt (Tit. 1:12-13). Dan liegen 
alle Kretenzers altijd. Aangezien 
Epimenides een Kretenzer is, liegt 
hij ook. Maar dit is in tegenspraak 
met de aanvankelijke veronder-
stelling, dus liegt Epimenides niet 
altijd. 



HET OPTREDEN VAN SIBA EN SIMI; 
CHUSAI EN ACHITOFEL BIJ ABSALOM 

 
2 Samuël 16 

Ger de Koning 
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“Misschien zal de Here op mijn ellende letten en mij het goede schenken in plaats van 
zijn vervloeking van deze dag” (vs.11). 

Siba sluit zich aan bij David. Hij heeft heel wat bij 
zich om David daarmee te dienen. Op zichzelf is 
dat een goede zaak. Zo mag ook ik alles wat ik 
heb beschikbaar stellen aan de Heer en aan hen 
die Hem dienen. Maar Siba is niet eerlijk in zijn 
motieven. Hij handelt uit eigenbelang. Dat blijkt uit 
wat hij David over Mefiboset wijsmaakt. Later zal 
blijken hoe het echt met Mefiboset gesteld was 
(19:24-30). Het lijkt erop dat David de werkelijke 
motieven van Siba niet door heeft. Hij geeft Siba 
alles wat Mefiboset bezat. Siba vindt dat 
schitterend en vleit David om zijn edelmoedigheid. 

De volgende ontmoeting die David heeft, is met 
Simi, die vol vijandschap is, vol vervloeking. Uit de 
mond en uit de handen van Simi komen de 
bewijzen van zijn verachting ten opzichte van 
David. Hij stoort zich ook niet aan de helden die 
David omringen. Wie door een geest van 
verachting van Gods gezalfde koning is 
bevangen, laat zich door niets onder de indruk 
brengen. Hij is zelfs zo vermetel om David te 
beschuldigen van de dood van Saul en de naam 
van de Heer te noemen alsof Hij het koningschap 
aan Absalom zou geven. Maar kijk eens hoe 
David hierop reageert: in volle onderwerping, 
zonder zich te wreken vanwege de smaad die 
hem wordt aangedaan. Op de aansporing van zijn 
onderdanen gaat hij niet in. Hij neemt alles aan uit 
Gods hand, als het gevolg van zijn eigen falen. 
Wel blijft hij hopen op Gods goedheid: 'Misschien 
zal de Here op mijn ellende letten en mij het 
goede schenken in plaats van zijn vervloeking van 
deze dag' (vs. 12). Dan komen ze vermoeid aan 
op een plek waar ze rust nemen. Enkele facetten 
van deze geschiedenis zien we ook terug bij 

gebeurtenissen in het leven van de Heer Jezus. 
Toen Hij in Samaria een verblijf zocht en men 
Hem daar niet wilde ontvangen, wilden Jakobus 
en Johannes vuur van de hemel laten neerdalen 
(Luc. 9:52-56). Maar de Heer bestrafte hen. Hij 
wilde niet dat zijn discipelen mensen uit de weg 
ruimden die Hem onheus behandelden. Ook 
kwam Hij op een plaats waar Hij, vermoeid als Hij 
was, rust nam, met zijn discipelen (Marc. 6:31). 

Vervolgens wordt de aandacht weer gericht op 
Absalom en zijn handlangers. Chusai komt bij 
Absalom. Chusai wordt zo mooi ‘de vriend van 
David’ genoemd, dat bepaalt zijn hele handelen. 
David had in Jonatan een hartsvriend gehad, 
maar deze ook verloren doordat Jonatan met het 
huis van Saul verbonden was gebleven. Chusai 
doet alsof hij zich verbindt met Absalom en eert 
hem als koning. Absalom weet van de 
vriendschap tussen Chusai en David, en spreekt 
Chusai daarop aan. Op kundige wijze 
beantwoordt Chusai de vragen van Absalom en 
verklaart zich bereid Absalom te dienen zoals hij 
David had gediend. Dan wordt Achitofels raad 
gevraagd. Deze zet Absalom aan tot een 
afschuwelijke handelwijze. Door openlijk te 
hoereren met de bijvrouwen van zijn vader zou 
Absalom duidelijk maken dat de breuk met zijn 
vader definitief was. In Achitofel zien we iets van 
de bezieling, de geest van de antichrist, van wie 
Absalom zelf een beeld is. Merkwaardig dat ook 
voor David de raad van Achitofel zo zwaar woog, 
als wanneer een woord Gods gevraagd werd. 
Achitofel moet een indrukwekkend persoon zijn 
geweest, scherpzinnig en overtuigend. 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 16.  

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

Heer, ik wil graag zoals Siba alles wat ik heb aan 
U en uw werk ter beschikking stellen, maar help 
mij het met de juiste motieven te doen. Leer mij 
ook zoals David dat deed ten aanzien van Simi, 
het onrecht dat mij wordt aangedaan, in uw hand 
te leggen en daarbij te rekenen op het goede dat 
U wilt schenken. En leer mij, Heer, met het oog op 
een Achitofel de waarschuwing ter harte te 
nemen: ´Zie toe dat niemand u tot zijn prooi 
maakt´ (Kol. 2:8). 



Powakka 
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VAN DE WERKVLOER 
Wisselgeld 

In de Shell-shop 

‘Vergeet niet onderweg wat water of frisdrank voor 
jezelf te kopen, Henk. Je moet veel drinken hoor’, 
was de laatste bemoedigende kreet die mij werd 
nageroepen bij mijn vertrek naar het Indianendorp 
Powakka. De stoffige Affobakka-weg geeft je 
gauw een droge keel. Beladen met de 
maaimachine om het terrein rond de kerk weer 
van het snelgroeiende gras te gaan ontdoen, was 
ik met frisse moed op weg gegaan. Broeder 
Patrick zou langs de weg staan en ook aanwezig 
zijn en zijn aandeel leveren bij deze actie. De 
regen die ons de laatste dagen flink parten had 
gespeeld, was opgehouden en een heerlijk 
zonnetje verwarmde de natuur.  

Bij een Shellstation stopte ik, niet om de tank van 
de wagen te vullen, maar ditmaal om aan de 
laatste opdracht die mij was meegegeven gehoor 
te geven. In de shop stond de shophoudster 
zaken te doen met een marskramer. Samen 
stonden ze te kijken in een groot boek om te zien 
wat de man in de aanbieding had en wat het 
allemaal zou gaan kosten. Terwijl zij zo bezig 
waren, passeerde ik en op dat moment hoorde ik 
de vrouw zeggen naar aanleiding van een 
opmerking over het wereldgebeuren: ‘Die Man 
daarboven weet alles beter hoe het moet gaan’. 

Prompt reageerde ik daarop met de uitspraak: 
‘Maar ik noem Hem mijn Vader, hoor’, en liep 
door. Even later kwam ik met mijn frisdrankje en 
nog een kleine versnapering naast hen bij de 
kassa staan. Het bedrag dat ik moest betalen was 
SRD 3,35. Ik gaf een vijfje en legde er 35 cent bij 
om voor het meisje bij de kassa de terugbetaling 
te vereenvoudigen. Ze gaf mij vier SRD terug en 
terwijl ik dat in mijn hand had en in mijn 
portemonnee wilde deponeren, begreep ik dat ze 
mij teveel had teruggegeven. Da’s mooi 
meegenomen, dacht ik eerst. Een seconde van 
tweestrijd volgde, maar toen gaf ik mij gewonnen. 
Ik legde het teveel ontvangen bedrag terug, 
waarop de shophoudster reageerde met de 
woorden: ‘Ze moet het nog leren, maar dat er nog 
eerlijke mensen op deze wereld zijn, daarover 
verbaas ik mij’. Mijn antwoord was: ‘Ik probeer 
althans eerlijk te zijn, maar soms lukt het mij ook 
niet’. En met de groet ‘nog een fijne dag 
toegewenst’,  verliet ik de shop. 

In de auto dacht ik: ‘Je kunt wel mooi praten over 
je hemelse Vader, maar Hij staat er toch ook echt 
bij om jou op de vingers te kijken’. Wij zijn ons 
daar niet altijd zo goed van bewust, maar als je 
het merkt, doe dan wat er gedaan moet worden! 
Tot Zijn eer. 

Henk Wassink 
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“(...) en al wat u doet met woord en werk” (Kol. 3:17a). 

De stoffige Affobakka-weg  



‘David echter dacht bij zichzelf: Op de een of andere dag zal ik toch nog door de hand 
van Saul omkomen. Het is voor mij het beste, dat ik een toevlucht zoek in het land der 
Filistijnen; dan zal Saul mij met rust laten en mij niet langer in het gehele gebied van 

Israël zoeken, dan ben ik aan zijn greep ontkomen’ (1 Sam. 27:1). 
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Wat eerder plaatsvond 

We kunnen ons verbaasd afvragen hoe het toch 
mogelijk was dat David op een gegeven moment 
zijn heil en toevlucht zocht bij de Filistijnen. 
Uitgerekend bij de aartsvijand van Israël, bij 
diegenen die hij eerst bestreden had (vgl. 1 Sam. 
17; 18:5,6,21-27,30). Hij was al eens eerder voor 
Saul weggevlucht naar de Filistijnen. Als hij zich 
toen niet als een waanzinnige had gedragen, had 
hij het er zeker niet levend afgebracht (1 Sam. 
21:10-15). Lang duurde zijn oponthoud toen niet bij 
de Filistijnen. Akis, de koning van Gat, vroeg zich 
af wat hij met deze ‘waanzinnige’ aanmoest, en 
David maakte zich snel uit de voeten, zodat hij 
ontkwam naar de spelonk van Adullam (1 Sam. 
22:1). Op aanraden van de profeet Gad vertrok hij 
uit de bergvesting naar het land Juda, waar hij 
thuis hoorde (1 Sam. 22:5). Saul kreeg al snel te 
horen waar David zich bevond en meteen zette hij 
de achtervolging in (1 Sam. 22:6). David was terug 
bij af: het kat-en-muis spelletje was opnieuw 
begonnen. Daarbij kwam dat David zich ook nog 
eens medeschuldig voelde voor de laffe moord van 
Saul op de priesters van Nob (1 Sam. 22:22). De 
Edomiet Doëg had in opdracht van Saul 
vijfentachtig priesters gedood. Ook de vrouwen, 
kinderen en zuigelingen werden niet gespaard (1 
Sam. 22:18-19). 

De volgende teleurstelling stond David in Keïla te 
wachten. Als ‘dank’ dat hij de burgers van Keïla 
had bevrijd van rooftochten van de Filistijnen, 
stonden zij nu op het punt hem aan Saul verraden 
(1 Sam. 23:1-13). In de woestijn van Zif had hij de 
mogelijkheid om eens en voor altijd met Saul af te 
rekenen, maar hij weigerde zijn hand uit te 
strekken naar de gezalfde des HEREN (1 Sam. 
24:4-8). 

In 1 Samuël 25 bevond David zich in de woestijn 
Paran. David met zijn manschappen beschermden 
de herders in de omliggende dorpen en steden, en 
ze werden door hen niet lastiggevallen. Toen David 
een beroep deed op een van de eigenaars van de 
schaapskudden, zijn naam was Nabal (= dwaas), 

en hem vroeg wat er voorhanden was (voedsel en 
wijn) werd hij op ruwe en smadelijke wijze 
afgewezen. De HERE heeft Nabal hiervoor gestraft 
en het kwaad op zijn eigen hoofd doen neerkomen 
(1 Sam. 25:39). 

In 1 Samuël 26 zijn het de Zifieten die David aan 
Saul verraden (vs.1vv). Opnieuw kreeg David de 
kans zich van Saul te ontdoen. En opniéuw 
weigerde hij de hand te slaan aan de gezalfde des 
HEREN (26:7-11). Saul zegende David hiervoor, 
en daarna scheidden zich hun wegen (26:25). 

Dit is in vogelvlucht wat zich vóór 1 Samuël 27 
heeft afgespeeld. De beloften en woorden die Saul 
had uitgesproken (vgl. 1 Sam. 26:21,25) waren 
geen knip voor de neus waard. Deze man, die niet 
schroomde om priesters, vrouwen, kinderen en 
zuigelingen te laten vermoorden, was absoluut niet 
te vertrouwen. Een ‘pitbull’ die zich in David had 
vastgebeten - en hij zou niet loslaten! David was 
ten einde raad, hij wist niet meer waar hij het 
moest zoeken. Op wie kon hij nog terugvallen? Wie 
kon hij nog vertrouwen? Door zijn eigen 
volksgenoten bedrogen en verraden - op hen kon 
hij niet rekenen. En Saul was al helemaal 
onbetrouwbaar. Hoe te handelen? 

Naar de Filistijnen? 

Hij zag geen andere uitweg dan opnieuw naar de 
Filistijnen te vluchten. Een kat in het nauw maakt 
rare sprongen. Nog maar kort geleden had hij zijn 
hoop uitgesproken op de HERE: “zo moge mijn 
leven kostbaar zijn in de ogen des HEREN, en Hij 
moge mij redden uit alle benauwdheid” (1 Sam. 
26:24). Daar was zijn oog nog op de HERE gericht, 
maar hier zag hij op Saul. Hij vroeg de HERE ook 
niet wat hij moest doen (vgl. 1 Sam. 23:2,4), en 
ook de priester Abjatar, die hem met de efod raad 
had kunnen verschaffen, liet hij niet bij zich roepen 
(vgl. 1 Sam. 23:9vv). 

De grootste fout die we kunnen maken in moeilijke 
omstandigheden - in beproevingen en 
benauwdheden - is dat we niet langer op God 
vertrouwen. Dit uit zich onder andere in het nalaten 

Peter Cuijpers  
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van het gebed. We vragen God niet om raad. De 
priester ‘met de efod’ wordt niet ingeschakeld. We 
naderen niet tot de troon van de genade, waar 
onze Hogepriester – Jezus, de Zoon van God – 
heeft plaatsgenomen. Een Hogepriester die met 
onze zwakheden kan meelijden; want Hij is zoals 
wij in alle dingen verzocht, met uitzondering van de 
zonde. Wij mogen te allen tijde met vrijmoedigheid 
tot de troon van de genade naderen, opdat wij 
barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot 
hulp op de juiste tijd (Hebr. 4:14-16). Abjatar had 
de efod bij zich waarmee hij David raad verschafte. 
De Heer Jezus, onze Hogepriester, verschaft ons 
raad door Zijn Woord en Geest. Juíst als wij in 
benauwdheid zitten, is bidden en bijbellezen zo 
belangrijk. Het is niet voldoende om te roepen: “Hij 
moge mij redden uit alle benauwdheid” (1 Sam. 
26:24). Als het zover is, als we midden in de 
problemen zitten, komt het erop aan of we God ook 
daadwerkelijk aanroepen en geloven (d.i. 
vertrouwen) dat Hij ons uit alle benauwdheid zal 
redden. 

Angst is een slechte raadgever. Net als Petrus 
richtte David zijn blik niet langer op de HERE. 
Petrus zag op de wind, werd bang en begon te 
zinken (Matt. 14:30). David zag op Saul, werd bang 
en vluchtte het land uit. Als we ons focussen op de 
omstandigheden en bij onszelf te rade gaan, 
komen we tot dit soort noodgrepen om uit de 
problemen te geraken. Inderdaad, aan Davids 
probleem, Saul, kwam een einde. Toen aan Saul 
werd meegedeeld dat David naar Gat gevlucht 
was, zocht hij hem niet langer (27:4). 

Bij de Filistijnen 

De weg die David was ingeslagen, was echter een 
‘kromme’ weg. Hij gedroeg zich als een ordinaire 
rover (27:8), moordenaar (27:9) en leugenaar 
(27:10). Bang om verraden te worden liet hij op zijn 
rooftochten niemand in leven; mannen en vrouwen 
werden zonder pardon afgeslacht. Dit was zijn 
‘gewoonte’, zolang hij in het gebied van de 
Filistijnen verbleef (27:11). Het gedrag dat hij 
vertoonde gedurende zijn verblijf van één jaar en 
vier maanden bij de Filistijnen (27:7), was bepaald 
niet wat we van een man als David zouden 
verwachten. Hij was de ‘vertrouweling’ en ‘lijfwacht’ 
van koning Akis geworden (27:12), en stond zelfs 
op het punt ingelijfd te worden in het leger van de 
Filistijnen om tegen het volk Israël – zijn broeders – 
ten strijde te trekken (28:1-2). Het waren de 
Filistijnse aanvoerders die David niét vertrouwden 
en hem – gelukkig – verhinderden met hen ten 

strijde te trekken (1 Sam. 29). Zover kan het komen 
als wij niet langer op God vertrouwen en bij onszelf 
te rade gaan. 

Als wij niet langer op God vertrouwen en Hem niet 
betrekken in onze plannen, moeten we ook niet 
verwachten dat Hij onze paden recht zal maken 
(Spr. 3:6b). Als wij het advies van Spreuken 3:5-7 
in de wind slaan, is de kans groot dat we een 
‘kromme’ weg inslaan. Een weg tot oneer van God 
en tot schade en schande van ons geestelijk leven. 
David dacht dat hij voor zichzelf de beste keuze 
had gemaakt. Helaas pakte het heel anders uit; het 
langdurige verblijf bij de Filistijnen had tot gevolg 
dat hij de ‘gewoonten’ van de Filistijnen had 
overgenomen: roven, moorden en liegen. 

Dwaze koningen 

Het is mogelijk dat we ons in dezelfde 
omstandigheden als David bevinden. Een ‘Saul’ 
kan je – in de gemeente – het leven zó zuur maken 
dat je geen andere uitweg ziet dan te vluchten. 
Koningen als Saul gedragen zich als 
waanzinnigen; ze werpen met speren naar je op 
momenten dat je het niet verwacht. Hoe te 
reageren? De speer oprapen en teruggooien? 
Kwaad met kwaad vergelden, of opzij (blijven) 
springen en de speer ontwijken (1 Sam. 18:10-
11;19:10)? David koos voor het laatste. Hij liet zich 
liever onrecht aandoen dan de speer teruggooien. 

Dwaze ‘koningen’ weten echter niet van ophouden, 
ze hebben het op je voorzien. Gedreven door 
afgunst, wantrouwen en jaloezie blijven ze je 
achtervolgen, net zolang dat je op het punt komt 
dat je jezelf afvraagt: ‘Is het niet beter om uit het 
gebied van Israël te vluchten naar het land der 
Filistijnen?’ Je voelt je verraden door je eigen 
volksgenoten en je wordt door dwazen zoals Nabal 
gesmaad. Al dit onrecht heeft je zo moedeloos en 
radeloos gemaakt dat het je teveel is geworden; je 
staat op het punt om naar ‘de Filistijnen’ te 
vluchten. Begrijpelijk? Ja. Verstandig? Nee. Er 
staat niet wat er gebeurd zou zijn als David ervoor 
gekozen had om binnen de landpalen van Israël te 
blijven. Eén ding mogen we zeker weten: God zou 
niet toegelaten hebben dat David ook maar één 
haar gekrenkt zou zijn; hij was immers door God 
voorbestemd Sauls troonopvolger te worden – hij 
was de ‘gezalfde’ des HEREN (1 Sam. 16:1-13). 
God heeft slechts laten optekenen wat de gevolgen 
voor David zijn geweest, toen hij niet langer op 
Hem vertrouwde en zijn heil en toevlucht bij de 
Filistijnen zocht. 

Tot onze lering geschreven 

Helaas hebben wij christenen er moeite mee om 
elkaar aan te nemen, anders had Paulus ons hierin 
niet hoeven te vermanen (Rom. 15:1-7). Te midden 
van deze vermaningen schrijft Paulus: “Want alles 
wat tevoren geschreven is, is tot onze lering 
geschreven, opdat wij door de volharding en door 
de vertroosting van de Schriften de hoop 
hebben” (Rom. 15:4). God heeft deze gebeurtenis 
uit het leven van David ook tot onze lering laten 
opschrijven. Dus niet uit wanhoop naar ‘de 
Filistijnen’ vluchten, maar in het land blijven en op 

Ga je naar 
een 
toekomst of 
vlucht je 
voor een 
verleden? 
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Colofon God blijven vertrouwen. Laten alle ‘Davids’, die het 
niet meer zien zitten, de hoop dan ook niet opgeven. 

En voor de ‘Sauls’, die zichzelf zo sterk en machtig 
voelen? Zij hebben geen woord van volharding, troost 
en hoop nodig. Volharding, waarin? In het werpen 
van de speer naar David, je medebroeder? Troost? 
Dat David is gevlucht? Hoop? Dat David, de 
bedreiging voor je troon, naar de Filistijnen is 
gegaan? Nee, de ‘Sauls’ kunnen uit de woorden van 
Paulus geen troost putten. Saul behaagde zichzelf en 
kon het niet opbrengen om David aan te nemen. Van 
onderlinge eensgezindheid wilde hij niets weten. 
Autoritaire en op macht beluste leiders in de 
gemeente, die er de oorzaak van zijn dat ‘geliefden’ 
van God (David betekent geliefde) hun heil zoeken bij 
de Filistijnen. Dit zou ons met afschuw moeten 
vervullen. Of de naam nu Saul, Diótrefes, Klaas of 
Piet is, zij zijn de oorzaak ervan dat ‘geliefden’ uit de 
gemeente geworpen worden of noodgedwongen 
moeten vluchten (vgl. 3 Joh. 10). 

Blijven of vluchten? 

Gene Edwards schrijft in zijn boekje ‘Koning naar 
Gods hart’: Hoe weet een man wanneer het ten slotte 
tijd is de gezalfde des Heren te verlaten – speciaal de 
gezalfde de Heren naar de orde van koning Saul? 

David nam die beslissing nooit. De gezalfde des 
Heren deed het voor hem. De koning vaardigde zelf 
een bevel uit en dat gaf de doorslag! ‘Spoor hem op, 
maak hem af als een hond.’ Pas toen ging David 
weg. Nee, hij vluchtte. Zelfs toen uitte hij geen woord 
en stak hij geen vinger naar Saul uit. Let alsjeblieft 
ook hierop: David scheurde het koninkrijk niet toen hij 
vertrok. Hij nam niet een deel van de bevolking met 
zich mee. Hij vertrok alleen. Alleen. Helemaal alleen. 
Koning Saul II doet dat nooit. Hij neemt altijd 
diegenen mee die per se mee willen gaan. Ja, zo is 
het toch, dat mensen per se met je mee willen gaan? 
Ze zijn bereid je te helpen bij het stichten van het 
koninkrijk van koning Saul II. Zulke mensen durven 
nooit alleen te vertrekken. Maar David vertrok alleen. 
De echte gezalfde des Heren kan alleen vertrekken, 
begrijp je? Er is maar één manier om een menselijk 
koninkrijk te verlaten. Alleen. Helemaal alleen. 

Advertentie 
Groeien in de genade 
door H. Bouter 
Prijs: € 4,00 
ISBN: 978 90 70926 60 1  
http://www.uitgeverijdaniel.nl 

http://www.uitgeverijdaniel.nl/�
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‘Een belangrijke vraag 
Als je op een kruispunt in je leven komt, moet je 
een keus maken. Dat is in tal van situaties best wel 
moeilijk. Maar uiteindelijk gaat het in ons leven om 
de keus voor of tegen God, voor of tegen Christus. 
Dat is ten diepste de vraag waarom het draait.  

Wij zien een illustratie daarvan in de geschiedenis 
van Israël na de uittocht uit Egypte. Bij de Sinai 
kreeg het volk door de bemiddeling van Mozes 
Gods wetten te horen. Maar wilden de Israëlieten 
nu echt de Here God dienen, of hielden ze toch 
vast aan de afgoden van Egypte, het land waaruit 
ze waren verlost? Op die keus kwam het aan bij de 
Sinai. Wie was er echt voor de HERE? Wie had een 
hart dat aan Hem was toegewijd? Dat was de 
vraag van Mozes, toen hij van de berg was 
neergedaald samen met zijn dienaar Jozua. Jozua 
zou het volk later ook weer voor de keus plaatsen: 
‘Vreest dan de HERE en dient Hem oprecht en 
getrouw (...) Kiest dan heden wie u dienen 
zult’ (Joz. 24:14-15).  

Helaas heeft het volk in zijn geheel niet voor Mozes 
gekozen, de middelaar tussen God en de 
Israëlieten, en voor de HERE die hen uit Egypte had 
geleid. Door middel van de dienst rondom het 
gouden kalf maakten ze de keus voor een afgod, 
voor het heidendom dat ze vanuit de slavernij in 
Egypte uit eigen ervaring zo goed kenden. Ze 
keerden de ware en levende God de rug toe! ‘Maak 
ons goden, die vóór ons uitgaan’ (Ex. 32:1). Liever 
een afgod die voldoet aan je eigen wensen en 
begeerten, dan de ware God, de Schepper en 
Verlosser! Liever een namaakgod, waarmee je 
plezier kunt hebben! En Mozes, die man daar 
boven op de berg, die ons uit het land Egypte heeft 
gevoerd – wij weten niet wat er van hem geworden 
is. Dat was de taal van het volk bij de berg Sinai. 
Zo kan men de ware God snel vergeten en Hem de 
rug toekeren. Zo kunnen wij Jezus Christus, de 
Man in de hemel, die ons wil leiden door Zijn 
Woord en door Zijn Geest, ook gemakkelijk uit het 
oog verliezen. Dat is helaas ook gebeurd in de 
geschiedenis van het christendom, doordat men 
aardsgericht is gaan denken en handelen en het 
hemelse Hoofd uit het oog heeft verloren. 

Later in de geschiedenis van Gods volk zou die 
vraag opnieuw klinken: ‘Wie is voor de HERE?’ Wie 
wil Hem dienen en de afgoden verlaten? Ze zou 
worden gesteld door de profeet Elia, de man die 

het volk terugbracht tot de dienst van de ware en 
levende God (vgl. Mal. 4). En het volk moest het 
wel toegeven, toen het vuur van God neerdaalde 
uit de hemel: ‘De HERE, die is God! De HERE, die is 
God!’ (1 Kon. 18:39). De keus voor de ware en 
levende God en voor de Christus der Schriften, is 
nog steeds relevant. 

Een belangrijke opdracht 
Als wij de goede keus maken, heeft dat uiteraard 
consequenties. Op de vraag van Mozes volgde zijn 
opdracht: ‘Kom hierheen, kom bij mij!’ 
Nieuwtestamentisch gezien is er natuurlijk maar 
één Persoon die dat tegen ons kan zeggen, en wel 
onze Heer Jezus Christus. Mozes is echter een 
beeld, een type van Hem. Wij lezen dan verder in 
Exodus 32 dat al de Levieten zich tot hem 
verzamelden en dat zij het zwaard moesten 
hanteren om de afgodendienaars in de legerplaats 
te oordelen en om te brengen. Christus is het ware 
Middelpunt van degenen die Hem toebehoren. Wij 
moeten eerst tot Hem komen, om door Hem 
geleerd te worden en vervolgens het zwaard van 
de Geest, dat is het Woord van God, te gaan 
hanteren in de geestelijke strijd (Ef. 6). Zijn wij 
goede soldaten van Hem (2 Tim. 2:3)? 

Van het komen tot Christus vinden wij drie 
duidelijke voorbeelden in het evangelie van 
Matteüs:  

(1) Christus roept ons als zondaars tot Zich, om 
ons in de eerste plaats vrede met God te 
schenken: ‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en 
belast bent, en Ik zal u rust geven’ (Matt. 11:28). 

(2) Hij roept ons ook individueel tot Zich, om zoals 
Petrus op de woelige wateren van de 
omstandigheden die ons omringen geheel door het 
geloof te leren wandelen en dichter bij Hem te 
komen (Matt. 14:28-30).  

(3) Hij roept ons als gelovigen ook samen tot Zich, 
om vergaderd te zijn in Zijn naam en de Vader 
eendrachtig aan te roepen in Zijn naam (Matt. 
18:18-20). Christus is steeds het Middelpunt van 
Gods kinderen! 

Het is onze wens dat u als lezer van dit nummer 
van Rechtstreeks hierin zult groeien en deze 
belangrijke opdracht van de Heer in praktijk zult 
brengen. Namens de redactie, Hugo Bouter. 

  VAN DE REDACTIE 
‘Wie is voor de HERE? Laat hij tot mij komen’ (Ex. 32:26). 
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Wie is de Heer Jezus voor mij? 

Het antwoord op deze vraag is heel belangrijk! De 
rijkdommen van de christen zijn namelijk 
verbonden met de Persoon van Christus. 
Naarmate Hij een grotere plaats inneemt in mijn 
hart, zal ik ‘de onnaspeurlijke rijkdom van 
Christus’ beter kennen en meer ervan genieten. 
De Heer Jezus is de bron, de inhoud en het 
middelpunt van deze rijkdom. De werkelijke 
waarde van de dingen waarmee ik in aanraking 
kom, wordt bepaald door hun verhouding tot 
Christus. Daarom moeten wij de Heilige Geest 
gelegenheid geven in ons te werken, zodat de Heer 
Jezus de eerste plaats krijgt in ons hart en in ons 
leven. Petrus zegt dat wij moeten groeien in de 
genade en 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). Dit 
zijn dus belangrijke vragen: Wie is de Heer Jezus? 
En: Wat betekent Hij voor mij persoonlijk? 

De eniggeboren Zoon van God 

De Heer Jezus is de eniggeboren Zoon van God. 
‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven’ (Joh. 3:16). 
De Heer Jezus is de Zoon van God! Dit is een 
belangrijke waarheid, want dit houdt in dat Hij Zelf 
God is en deel uitmaakt van de Drie-eenheid. God 
de Zoon is in nauwe en intieme gemeenschap 
verbonden met God de Vader en God de Heilige 
Geest. 

God is licht en God is liefde (1 Joh. 1:5; 4:8,16). 
Dit is ook het wezen van de Zoon. De Zoon van 
God is liefde. De Zoon van God is licht. Wie zou 
‘de liefde van Christus die de kennis te boven gaat’ 
kunnen beschrijven? Wie begrijpt iets van Zijn 
volmaakte heiligheid en reinheid ten opzichte van 
het kwaad? De Heer Jezus kent de heiligheid, de 
gerechtigheid, de majesteit en ook de liefde van 
God. Hij heeft daaraan Zelf deel. Deze 
wezenstrekken zijn in Hem net zo werkelijk 
aanwezig als in God de Vader. Hij, de Christus, is 
‘God over alles, te prijzen (gezegend) tot in 
eeuwigheid’ (Rom. 9:5). Wie zou beter dan Hij de 
belangen van God kunnen behartigen? Wie zou 
beter dan Hij de rechtvaardige eisen van God 
kennen en weten hoe die bevredigd moeten 
worden, zodat de raadsbesluiten van God in 
vervulling kunnen gaan? 

De volmaakte Mens op aarde 

Om te kunnen begrijpen Wie de Zoon van God in 
Zichzelf is, is het goed naar de Heer te kijken zoals 
Hij hier op aarde leefde. In Hem, de volmaakte 
Mens onder de mensen, kunnen wij ook iets van 
Zijn Godheid zien. Hij alleen begreep ten volle hoe 
verschrikkelijk de toestand van de in zonde 
gevallen mens was. Hij is licht. Dit goddelijk licht 
openbaarde de werkelijkheid van de dingen, en 
alles wat Hij zag moest Zijn hart tot heilige 
verontwaardiging brengen. Maar Hij is ook liefde. 
Zijn hart was vol liefde, wanneer Hij de mens in 
zijn nood hielp. Zijn hart was vol liefde, wanneer 
Hij werd afgewezen door koude, ongevoelige 
harten. Daarom kwam er geen woord van oordeel 
over Zijn lippen. In Zijn liefde probeerde Hij 
toegang te krijgen tot het hart en geweten van de 
mens. Met betrekking tot de dingen die Hem 
werden aangedaan, gaf Hij Zich over aan Hem die 
rechtvaardig oordeelt (1 Petr. 2:23). 

De Heer Jezus wist ten volle in welke situatie de 
mens verkeerde. Hij kende de verschrikkelijke 
gevolgen van de zonde. Dit zien we bijvoorbeeld bij 
de ziekte, het sterven en de opstanding van Lazarus 
(Joh. 11). Vaak lezen we dat Hij met ontferming 
bewogen was. Hij wilde met een hart vol meegevoel 
en meeleven naast de mens staan om hem tot 
God terug te brengen. Nooit is er Iemand op aarde 
geweest die zo'n volkomen begrip had van de 
toestand van de mens. Zijn hart was vol liefde. Dit 
openbaarde zich door een grote fijngevoeligheid, 
een oprecht medelijden en medeleven met de 
mens. Toch werd Hij niet begrepen en niet 
aanvaard. In het algemeen werd Zijn liefde op de 
proef gesteld en afgewezen. Hij kreeg haat tot loon 
voor Zijn liefde. Maar nooit raakte Hij daardoor uit 
Zijn evenwicht. 

Gods liefde in Hem onthuld 

De liefde van de Heer Jezus moet wel een 
agapè-liefde zijn geweest, een goddelijke liefde. 
Dat is niet een oppervlakkig gevoel van liefde, maar 
een wézenskenmerk. Dat is een liefde die gevoed 
en onderhouden wordt door God Zelf, de bron van 
liefde. We moeten ook bedenken dat de Heer, toen 
Hij hier op aarde Zijn weg ging, op volmaakte 
afstand stond van het kwaad dat Hem omringde. 
Hij werd niet door het kwaad verontreinigd. Het 
goddelijke licht in Hem kon niets met het kwaad 

Jan Albada 

Wie is de Heer Jezus voor mij? 
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van doen hebben en had er een afschuw van. In 
Hem was geen zonde, en Hij heeft de zonde niet 
gekend of gedaan (1 Joh. 3:5, 2 Kor. 5:21, 1 Petr. 
2:22). Hij was volmaakt rein in Zijn wezen, Zijn 
wandel en in al Zijn betrekkingen hier op aarde. 
Hij kon dan ook aan de omstanders vragen: ‘Wie 
van u overtuigt Mij van zonde?’ (Joh. 8:46). 

Bij de Heer Jezus waren de goddelijke liefde en 
het goddelijke licht altijd in volkomen harmonie 
met elkaar. Het werk van de Heer op het kruis is 
hiervan de grondslag en doet beide samengaan. Er 
was nooit een spanningsveld tussen deze beide we-
zenskenmerken van God; nooit werd één van 
beide tekort gedaan. Deze kostbare Persoon is de 
Zoon van God. Hoe groot is Zijn persoonlijke 
heerlijkheid, en hoe is deze heerlijkheid hier op 
aarde zichtbaar geworden! 

Geen eeuwig oordeel, maar eeuwige redding 

Toen de Zoon van God op aarde kwam, had Hij 
als onze Heer ons ter verantwoording kunnen 
roepen en ons voor eeuwig kunnen veroordelen. 
God had ons allen moeten veroordelen. Maar dat 
is niet gebeurd! Christus is ‘de Zoon van God, die 
mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft 
overgegeven’ (Gal. 2:20). De Zoon van God heeft 
Zichzelf overgegeven voor zondaars zoals ik. Hij, 
die de rechtvaardige eisen van God volkomen 
kende en wist wat het oordeel van God over de 
zonde Hem zou brengen, is toch naar deze 
vervloekte aarde gekomen om daar vrijwillig in de 
plaats van zondaars te lijden en te sterven onder 
het oordeel van een heilig en rechtvaardig God. 
Wij, die het eeuwig oordeel verdiend hebben, zijn 
nu voor eeuwig gered! Wat een gezegende Per-
soon is onze Heer en Heiland. Hoe wonderbaar is 
Hij! 

De Zoon van de Vader 

De Heer Jezus is de eniggeboren Zoon van God 
(Joh. 1:14,18; 3:16,18; 1 Joh. 4:9). Hij is ‘de Zoon 
van de Vader’ (2 Joh.:3). De verhouding tussen de 
Vader en de Zoon is uniek (Joh. 14:11, 20). 
Tussen de Vader en de Zoon bestaat een innige 
gemeenschap. Deze is zo intiem en specifiek eigen 
aan de betrekking tussen de Vader en de Zoon, dat 
wij er alleen maar iets van kunnen waarnemen. 
Toch is deze waarheid kostbaar voor ons. Want 
door Zijn werk ter verheerlijking van God heeft de 
Zoon des mensen ons heel dicht nabij deze 
gemeenschap gebracht, zodat we haar – al is het 
altijd ten dele – kunnen aanschouwen, 
bewonderen en aanbidden. Want onze gezegende 
Heer heeft Zelf gezegd: ‘Vader, Ik wil dat waar Ik 
ben, ook zij bij Mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid 
aanschouwen die U Mij hebt gegeven’ (Joh. 17:24). 
Dit alles is te groot om te begrijpen. Toch is Hij alles 
voor mijn hart en Hij verdient mijn bewondering en 
aanbidding. 

Het beeld van de onzichtbare God 

De Heer Jezus is niet alleen de eniggeboren Zoon 
van God. Hij is ook ‘het beeld van de onzichtbare 
God’ (Kol. 1:15). Hij is van God uitgegaan. Hij is 

gekomen en gezonden (Joh. 8:42). Hij is in Zijn 
eigen schepping binnengetreden, om daar als de 
eerstgeborene de hoogste plaats in te nemen. 
Door Hem kunnen wij weten wie God is. ‘Niemand 
heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in 
de schoot van de Vader is, die heeft Hem 
verklaard’ (Joh. 1:18). Paulus heeft van God 
getuigd dat Hij alleen onsterfelijkheid heeft, een 
ontoegankelijk licht bewoont, en dat geen mens 
Hem gezien heeft of zien kan (1 Tim. 6:16).  

Als wij willen weten wie God is, kan dat alleen 
door de Heer Jezus. Hij is God geopenbaard in 
het vlees (1 Tim. 3:16). Hij is de uitstraling van Gods 
heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen (Hebr. 1:3). 
Dat is Hij omdat Hijzelf volmaakt God is. In Hem, de 
volmaakte Mens, woont de gehele goddelijke Volheid 
(Kol. 1:19). Hij openbaarde Wie God in Zichzelf is, 
namelijk: God de Vader, God de Zoon en God de 
Heilige Geest. Niemand anders dan de Heer Jezus 
had de Vader gezien, en Hij is door de Vader 
gezonden. Ieder die de Heer Jezus leert kennen, leert 
daardoor ook de Vader kennen (Joh. 6:46; 7:29; 8:19; 
vgl. Matt. 11:27). 

Christus is één met de Vader 

Zo lezen we van de Heer Jezus dat Hij één met 
de Vader is, o.a. in: 

• het doen van de wil van de Vader (Joh. 
4:34); 

• alles wat Hij doet (Joh. 5:19); 

• alles wat Hij leert (Joh. 7:16; 

• Zijn oordeel (Joh. 8:16); 

• alles wat Hij spreekt (Joh. 8:26; 12:49,50; 
14:10); 

• Zijn werken (Joh. 14:10); 

• alles wat Hij bezit (Joh. 17:10). 

Gods plan voor ons 

Wat een tegenstelling zien wij tussen de Heer 
Jezus en ons mensen. God had de aarde 
toebereid en de mens geplaatst in de Hof van 
Eden. Het was Gods bedoeling Zijn plannen met 
de mens uit te voeren en hem aan Zichzelf te 
verbinden. De mens was bestemd om als 
beelddrager hier op aarde God te vertegen-
woordigen. Maar door één daad van 
ongehoorzaamheid is hij tot een ‘anti-beeld’ 
geworden.  

Alles wat hij verder zou doen, was in strijd met 
God. Hoe totaal anders is de Heer Jezus. Hoe groot 
is de genade van God, die in Hem jegens ons is 
geopenbaard: ‘Want hen die Hij tevoren heeft 
gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het 
beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij 
de eerstgeborene zou zi jn onder vele 
broeders’ (Rom. 8:29). 
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Nog eenmaal is in deze psalm sprake van 
de arme en de ellendige (Ps. 72:12-14). Naar hen 
gaat de zorg van Christus uit. Zij zijn de mensen 
die in het verleden benadeeld werden. Zij hebben 
geleden onder de heerschappij van de 
antichrist. We herinneren ons het schrikbewind 
van de dictator over Europa en de heerschappij 
van de antichrist. De antichrist heeft niet alleen 
een beeld van het beest in de tempel laten 
opstellen, dat als uitwerking had dat iedereen 
gedood moest worden die het beeld niet aanbad 
(Openb. 13:13-15), maar hij heeft ook zichzelf als 
god gepresenteerd (2 Tess. 2:4). 

Hoe goed is het om tegen deze achtergrond het 
rechtvaardige en genadige handelen van God te 
zien. Psalm 145:14–19 omschrijft dit als volgt: ‘De 
HERE schraagt allen die vallen, Hij richt alle 
gebogenen op. Aller ogen wachten op U, en Gij 
geeft hun te zijner tijd hun spijs. Gij doet uw hand 
open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. 
De HERE is rechtvaardig in al zijn wegen, 
goedertieren in al zijn werken. De HERE is nabij 
allen die Hem aanroepen, allen die Hem 
aanroepen in waarheid. Hij vervult de wens van 
wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en 
verlost hen.’ Hij zal allen die tot Hem roepen uit 
de verdrukking bevrijden. Hun bloed is kostbaar 
in Zijn ogen – wat niet in de laatste plaats daarin 
wordt gezien dat Hij de martelaren aan het begin 
van het Vrederijk opwekt (Openb. 20:4–6), zodat 
zij in de regering over het rijk kunnen delen. 

Psalm 72:15 vermeldt vier dingen over de 
Messias:  

1. Hij zal leven – dat herinnert daaraan dat 
Hij, nadat hij gestorven was, door God 
werd opgewekt en dat Hij leeft in de kracht 
van een onvergankelijk leven (Hebr. 7:16). 

2. Men zal Hem de beste schatten van de 
aarde geven – alleen het beste is goed 
genoeg voor Hem. Daarin komt de 
hoogachting voor de Messias tot 
uitdrukking. 

3. Men zal voortdurend voor Hem bidden – 
Salomo had voorbede nodig, de Messias 
niet, maar de mensen zullen God danken 
dat Hij de Messias heeft gegeven, en ook 
voor het feit dat Hij door Zijn sterven de 
grondslag heeft gelegd voor alle zegen.  

4. Men zal Hem zegenen – men zal Hem 
danken en Hem grootmaken voor alles wat 
Hij in het verleden heeft gedaan en ook 
gedurende de tijd van het Vrederijk doet. 

Het koren (vs. 16) staat hier in figuurlijke zin voor 
de aardse zegeningen. Er zal koren in overvloed 
zijn. Het koren herinnert ons er aan dat de 
tarwekorrel eenmaal in de aarde is gevallen en 
gestorven is en daardoor veel vrucht heeft 
voortgebracht (Joh. 12:24). Daarom wordt hier de 
overvloed aan koren in één adem genoemd met 
het opbloeien van mensen. 

De psalm eindigt met een lofprijzing (vs. 17–19). 
De schoonheid van de naam van de Messias zal 
niet vergaan. Zijn naam zal ook nog bestaan als 
zelfs de zon daadwerkelijk vergaan is, want de 
zon behoort tot de eerste schepping. Alle volken 
zullen zich gelukkig prijzen dat zij aan de 
rechtvaardige regering van de Vredevorst 
deelhebben. En Zijn geluk zal ook hun geluk zijn. 
Is het Vrederijk niet een uniek wonder? God heeft 
in het verleden het ene na het andere wonder 
gedaan, niet in de laatste plaats toen Hij het volk 
Israël uit Egypte bevrijdde.  

Maar het zal een nog groter wonder zijn als Hij 
het overblijfsel van dit volk uit de Grote 
Verdrukking redt. God zal ook in de toekomst het 
ene na het andere wonder doen. Zo zal ook de 
rivier uit het heiligdom wonderbaar zijn en 
voortdurend wonderen van zegen bewerken. De 
heerlijkheid van de naam van God zal alles 
overtreffen. De hele aarde zal vervuld zijn met 
Zijn heerlijkheid. Amen, ja, amen. 

1000 JAAR VREDE 
 

De Koning der koningen en Zijn rijk (2) 

Werner Mücher 
 D
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“Een overvloed van koren zij in het land; “Een overvloed van koren zij in het land; 
op de toppen der bergen golve zijn op de toppen der bergen golve zijn 
vrucht als op de Libanon”vrucht als op de Libanon”  



DE STAD KORINTHE 

Het christendom heeft zich vooral verbreid via de 
steden. De apostelen moesten hun prediking beginnen 
bij Jeruzalem (Hand. 1:8). Vandaar kunnen we hun 
weg volgen, en zien we dat zij actief waren in steden 
als Samaria (8:5), Antiochië in Syrië (11:26), Antiochië 
in Pisidië (13:14), Ikonium, Lystra, Derbe (hst. 14), 
Filippi (hst. 16), Tessalonica, Berea en Athene         
(hst. 17). Daarna valt de aandacht op de stad Korinthe 
(18:1-17). Bij deze stad willen we ditmaal iets 
uitvoeriger stilstaan. Het is namelijk een wonder van 
God dat ook in deze stad uiteindelijk sprake was van 
‘de gemeente van God die in Korinthe is’ (1 Kor. 1:2;    
2 Kor. 1:1). 

Ligging 

Korinthe heeft haar historische betekenis vooral te 
danken aan haar ligging op de naar haar genoemde 
landengte, de Isthmus van Korinthe. De stad lag op het 
snijpunt van deze Griekse Noord-Zuid verbinding, die 
Noord-Griekenland met de Peloponnesus verbond. De 
Isthmus, waarnaar de tweejaarlijkse Isthmische spelen 
zijn genoemd, vormde de verbinding tussen de 
Korinthische Golf en de Saronische Golf. De stad had 
twee havens: aan de westkant Lechaeum, aan de 
oostkant Kenchreeën (vgl. Hand. 18:18; Rom. 16:1). 
De stad Korinthe lag ten noorden van de burcht, de 
Akrokorinthus. 

Welvaart en zedeloosheid 

Korinthe was een welvarende havenstad, met alles wat 
daarbij hoorde aan handel, verkeer en immoraliteit. 
Ook was er een tempel van de liefdesgodin Afrodite – 
en het is bekend wat de wereld onder ‘liefde’ 
verstaat…! De cultus van deze godin ging dan ook 
gepaard met grootschalige tempelprostitutie. Het 
‘verderf dat door [de] begeerte in de wereld is’ (2 Petr. 
1:4), had in Korinthe een bijna tastbare vorm gekregen. 
De inwoners van deze stad hadden zelfs de 
twijfelachtige eer dat zij de Griekse taal hebben ‘verrijkt’ 
met zowel een werkwoord, korinthiazomai, ‘leven als 

een Korinthiër’, d.i. ‘hoererij bedrijven’, als met een 
zelfstandig naamwoord, korinthiastès, ‘hoereerder’, 
‘hoerenloper’. Met een Korinthisch meisje werd een 
prostituee bedoeld. 

Geschiedenis 

De economische betekenis van Korinthe nam sterk toe 
in de Hellenistische tijd (vanaf 338 v.C.), toen het onder 
het gezag kwam van Filippus II van Macedonië en zijn 
beroemde zoon Alexander de Grote. Toen vervolgens 
de Romeinen hun macht in oostelijke richting 
uitbreidden, moest Korinthe het in de strijd ontgelden. 
In 146 v.C. werd de stad verwoest door de Romeinse 
veldheer Mummius. In 44 v.C., het sterfjaar van Julius 
Caesar, werd de stad opnieuw gesticht, maar nu als 
een Romeinse burgerkolonie met de naam Colonia 
Laus Iulia Corinthus (= kolonie Korinthe, lof van Julius). 
De stad kreeg een bevolking van vrijgelatenen en 
veteranen. Het werd de hoofdstad van de provincie 
Achaia, en dus de residentie van de stadhouder. 
Paulus heeft in het jaar 51-52 met één van deze 
stadhouders, namelijk Gallio, kennis gemaakt (zie 
Hand. 18:12-17).  

Joden in Korinthe 

We weten dat als gevolg van de verstrooiing (vgl. voor 
dit woord 1 Petr. 1:1; Jak. 1:1) er ook een Joodse 
gemeenschap in Korinthe was. Daar woonden Joden 
zoals het echtpaar Aquila en Priscilla, die zich vanuit 
Rome in Korinthe hadden gevestigd wegens een 
maatregel van keizer Claudius (Hand. 18:2). In Paulus’ 
tijd was er ook een synagoge (18:4,7,8), en hadden de 
Joden er, zoals elders, eigen, al dan niet formeel 
verleende, bevoegdheden op het terrein van de 
rechtspraak betreffende minder ernstige vergrijpen 
(18:12-17). 

Op de foto’s is het in 1893 voltooide kanaal te zien dat de 
landengte doorsnijdt. Het is 6,3 km. lang en circa 25 m. breed. 
Bij de zuidelijk uitgang van het kanaal ligt Isthmia, waar resten 
zijn opgegraven van een Poseidontempel. Op deze plaats 
werden ook de Isthmische Spelen gehouden ter ere van de 
zeegod. Ook zijn er overblijfselen van een stadion (met 
startstreep voor 16 atleten) en een theater te zien. Ten zuiden 
van Isthmia ligt aan de kust de oude zuidelijke haven van 
Korinthe, Kenchreai, eens door een 40 kilometer lange muur 
met de stad verbonden. Onder water kan men nog resten zien 
van vooral Romeinse havenfaciliteiten. 

“Rechtstreeks” Jaargang 5, Nr. 9 september 2008 

5 

W
O

O
R

D
S

T
U

D
IE
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DE RAAD VAN ACHITOFEL WORDT 
VERIJDELD; DAVID NAAR MACHANAÏM 

 
2 Samuël 17 

Ger de Koning 
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“De man die gij zoekt, betekent zoveel als de terugkeer van allen” (vs. 3). 

Achitofel stelt voor om met een aantal mannen 
ervoor te zorgen dat David wordt gedood. Dan 
blijft het hele volk behouden. In vers 14 wordt dit 
een ‘goede raad' genoemd, die evenwel door de 
Here teniet wordt gedaan. Het voorstel van 
Achitofel lijkt op de raad van Kajafas ten aanzien 
van de Heer Jezus: 'Het is nuttiger voor ons dat 
één mens sterft en niet het hele volk 
omkomt' (Joh. 11:50). Maar bij de Heer Jezus 
ging het wel in vervulling, maar dan alleen om 
Gods plan te vervullen. 

Zoals gezegd, zorgt de Here ervoor dat de raad 
van Achitofel niet wordt opgevolgd. Hij gebruikt 
daar de raad van Chusai voor. Het is mogelijk dat 
Absalom ook de raad van Chusai wil horen, 
omdat deze als vriend van David nog beter op de 
hoogte is van Davids plannen en werkwijze dan 
Achitofel. Als zoon van David kent Absalom alleen 
de zwakke plekken van David als vader, maar hij 
kent hem niet als krijgsman. Met grote kennis van 
Davids werkwijze en moed toont Chusai aan dat 
zijn voorstel beter is. Op een tactische manier 
geeft hij aan dat de raad van Achitofel ditmaal niet 
goed is. Hij spreekt over het leiderschap van 
David, zijn inspirerende voorbeeld, de held die hij 
is voor het volk dat bij hem is. Chusai raadt aan 
het hele volk te laten verzamelen. De achtergrond 
van deze raad is dat daardoor tijd gewonnen 
wordt en David kan worden gewaarschuwd. Hij 
argumenteert dat alleen door een geweldige 
overmacht David en zijn mannen te verslaan zijn 
op een manier dat er niet één overblijft. 

Absalom raakt overtuigd. Dat de Here het zo 
bestuurt, doet niets af van het feit dat Chusai een 
goed plan moest voorstellen. Zoals zo vaak 
werken de verantwoordelijkheid van de mens en 

het voornemen van God ook hier samen. Om 
David te waarschuwen, worden weer anderen 
ingeschakeld. Jonatan is de zoon van Abjatar, en 
Achimaäs is de zoon van Sadok. Deze jongens 
stellen nu hun leven ter beschikking om het leven 
van de koning te redden. Ook een naamloze 
slavin en een naamloze familie die in Bachurim 
woont, helpen mee. Maar ze zijn bekend bij God. 
Zo heeft ieder een taak in deze geschiedenis, 
waarin gejaagd wordt op het leven van David. 
Altijd is de Heer Jezus de inzet, ook in mijn leven. 
Het is voor of tegen Hem, in alle situaties van het 
leven. David wordt gewaarschuwd en kan op tijd 
de Jordaan overtrekken. In aansluiting daarop 
wordt de dood (zelfmoord) van Achitofel vermeld. 
Nu hij geen invloed meer kan uitoefenen, is zijn 
rol uitgespeeld. Met een andere rol kan hij niet 
tevreden zijn. Hij lijkt op Judas (Matt. 27:5). 

Als David in Machanaïm is aangekomen, komen 
weer anderen hem tegemoet met rustgevende en 
versterkende middelen (bedden en voedsel). Er is 
genoeg voor David en het volk. Makir, de zoon 
van Ammiël uit Lo-Debar is er ook bij. Hij had 
Mefiboset liefdevol verzorgd (2 Sam 9:3–4). Zo 
waren er in de tijd van de Heer Jezus ook mensen 
die voor Hem en zijn discipelen iets hadden (Luc. 
4:39; 5:29, 30; 10:38–40). Zij hadden oog voor de 
Man naar Gods hart en voor hen die met Hem 
optrokken en in zijn smaad deelden. Ze konden 
zich inleven in de ontberingen die zij hadden 
geleden (vgl. Hebr. 13:3). Hoe belangrijk is het om 
aan te voelen wat dienaren van de Heer 
meemaken, om hun dingen te geven waardoor ze 
enige verkwikking en verlichting ervaren. Dit werd 
Gideon eens onthouden, toen hij in strijd 
gewikkeld was en de vijand achterna zat (Richt. 
8:5–6). Later keerde hij terug om deze negatieve 
houding te bestraffen (Richt. 8:15–17). 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 17. 

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

Heer, geef mij wijsheid om raad te geven die uw 
werk bevordert. Leer mij dat te doen wat U mij 
opdraagt en daarin ook anderen te erkennen en te 
stimuleren. Geef ook dat ik altijd uw kant kies en 
de uwen help in wat zij nodig hebben om vol te 
houden in hun weg met U. 
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VAN DE WERKVLOER 
 

Kracht in zwakheid 

Soms moet je door de Heer gewezen worden op 
zijn kracht, die in zwakheid wordt volbracht. Net 
zoals de Heer dat tegen Paulus zei, zegt Hij dat 
ook wel eens tegen ons. Onlangs hadden we als 
muziekgroep een optreden gepland. Het zou een 
groot optreden worden, een hele kantine vol met 
jongelui. Er was volop medewerking van de 
organisatie, podium en lichtset waren geregeld, 
wat wilden we nog meer? De tijd daarvoor hadden 
we diverse optredens gedaan, de nummers die 
gepland waren konden we wel dromen. Om te 
zeggen ‘gesneden koek’ is een groot woord, maar 
het gevoel dat het wel moest lukken was duidelijk 
aanwezig. Daarna kwam de confrontatie met een 
operatie, die een van ons moest ondergaan; en 
de ziekte van Pfeiffer die net daarvoor bij iemand 
kwam opzetten. Het gevoel dat we alles wel in de 
hand hadden, was snel verdwenen. Terwijl we 
voorbede vroegen voor deze gelegenheid, zei 
iemand: “…want de kracht wordt in zwakheid 
volbracht.” Natuurlijk ken je die tekst, en natuurlijk 
kun je die ook uitleggen; maar nu even toepassen 
op deze situatie, dat is andere koek. 

Toen we die morgen wegreden, hadden we 
ongeveer elke file tegen die zich maar kon 
voordoen. Tijdens het opbouwen kwamen we in 
tijdnood, na het aansluiten deed maar een van de 

vier luidsprekers het! Dan voel je hoe afhankelijk 
je van de Heer bent. Organiseren oké, maar leg 
het in de hand van dé Organisator. Om kwart over 
twaalf moesten we spelen. Om tien over twaalf 
deden twee van de vier luidsprekers het, en we 
besloten maar te beginnen zonder de andere 
twee. Waar we eerst dachten dat we 
randkerkelijke jeugd zouden krijgen, bleek de 
kantine een publiek te bevatten dat je anders 
moest inschatten. Het moest een Paas-optreden 
worden, en toen we begonnen heb ik maar voor 
iedereen de tekst voorgelezen uit Lucas 24:11: 
“En deze woorden schenen hun als kletspraat en 
zij geloofden die niet. Petrus echter stond op … 
en hij zag.” Iedereen werd uitgenodigd naderbij te 
komen en te zien, te luisteren wat we hadden te 
vertellen. Die middag is het evangelie gebracht in 
niet mis te verstane termen, we hebben op de 
Heer mogen wijzen. Als ik het had mogen 
regelen, was het anders gegaan; maar juist als je 
op zo’n manier op het podium staat, besef je dat 
het alleen de Heer is die je de juiste woorden kan 
geven en dat alleen Hij die woorden in goed 
voorbereide harten kan laten landen. 

De Heer roept ons op om te zaaien (Marc. 4:26-
29), en laten we dat vol vrijmoedigheid doen! Er is 
alle reden om ons bewust te zijn van onze 
zwakheid; maar laat die nooit in de weg staan, 
want de Heer kan juist daar doorheen krachtig 
werken! 

Mart-Jan van der Maas 

 

“Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht” (2 Kor. 12:9). 



‘Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt’ (1 Kor. 12:13). 
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Het verschil tussen Israël en de Gemeente 

Onlangs werd ik geconfronteerd met de vraag: ‘Waren 
de oudtestamentische gelovigen ook reeds met 
Christus verenigd?’ In het calvinistische denken, dat 
een dergelijke visie verdedigt, valt de nadruk op de 
schepping en de zondeval – en vervolgens op het 
‘genadeverbond’ dat God met de gevallen mens zou 
hebben gesloten. Dit denken draagt door haar éne 
verbonds- en kerkvisie, waarin Israël vereenzelvigd 
wordt met de kerk, een sterk oudtestamentisch stempel. 
Daarbij maakt het eigenlijk niet zoveel uit of men nu 
vóór of nà de komst van Christus leeft. Allen zouden in 
hetzelfde heil delen, dezelfde positie bezitten, en in 
dezelfde erfenis delen. Maar is dit correct? Zou het 
geen verschil maken of wij nu vóór of nà de komst van 
Christus leven?  

De Schrift leert anders. De verlossing in Christus, Zijn 
sterven en opstanding en hemelvaart, en alles wat 
daaruit voortvloeit: dat is het grote middelpunt van de 
Schrift en van de heilsgeschiedenis. Dat is dan ook 
beslissend voor onze positie als gelovigen. De 
oudtestamentische heiligen waren geen ‘christenen’, 
geen gelovigen in de níéuwtestamentische zin van het 
woord (hoewel oudtestamentische en nieuw-
testamentische heiligen essentiële dingen gemeen-
schappelijk hebben, zoals boete, vergeving e.d.). De 
gelovige Israëlieten zagen wel verlangend uit naar de 
komst van de Messias. Sommigen zagen zelfs een 
glimp van Zijn toekomstige heerlijkheid, zoals Abraham, 
die zich erop verheugde dat hij de dag van Christus zou 
zien (Joh. 8:56).  

In dit verband moet ook worden gewezen op 1 Petrus 
1:10-12, waar wij lezen over het getuigenis van Gods 
Geest in de bijbelschrijvers. De dingen die zij 
bedienden aangaande Christus’ lijden en heerlijkheid, 
zijn ons nu pas geschonken in het evangelie. Zij worden 
nu toegepast aan de harten van de gelovigen door de 
Heilige Geest, die van de hemel is gezonden. Dit 
verwijst naar de uitstorting van de Geest op de 
Pinksterdag.  

Het verlangen van de oudtestamentische profeten naar 
de komst van de Messias, dit uitzien naar Zijn dag, 
betekent echter níét dat zij reeds met Christus verenigd 
waren. Of dat zij evenals wij leden van Christus’ 
lichaam zouden zijn hier op aarde. Christus was immers 
nog niet op aarde gekomen, Hij had het werk van de 
verlossing nog niet volbracht, de Heilige Geest was nog 
niet uitgestort op aarde. Hoe konden deze Israëlieten 
dan met Hem verenigd zijn, terwijl Hij nog niet eens 
gekomen was? Laat staan dat zij met een hémelse 
Christus, d.i. een verheerlijkte Mens in de hemel, 
verenigd zouden kunnen zijn? 

Dat zijn allemaal níéuwtestamentische zegeningen, en 
dat geldt ook van de blijvende inwoning van de Geest in 
de gelovige, want ‘de Geest was er nog niet, omdat 
Jezus nog niet verheerlijkt was’ (Joh. 7:39). De Trooster 
ging uit van de Vader en van de verheerlijkte Christus, 
na Diens terugkeer in de hemel (Joh. 14-16). Van de 
oudtestamentische gelovigen kan men slechts zeggen 
dat zij op Christus hóópten. Werkelijke éénmaking met 
Christus werd pas mogelijk na Zijn dood en opstanding. 
Vergelijk in dit verband ook Christus’ eigen uitspraak 
over het tarwegraan, dat alléén bleef en in de aarde 
moest vallen en sterven om vervolgens vrucht te 
kunnen dragen (Joh. 12:24; zie ook Jes. 53, vooral vs. 
10). 

Het ontstaan van de Gemeente 

Niet vanaf Adam, of vanaf diens val en het begin van 
het ‘genadeverbond’, maar vanaf de Pinksterdag bouwt 
Christus Zijn Gemeente door middel van het 
bijeenvergaderende werk van de Heilige Geest. Zó 
heeft de Heer het Zelf ook aangekondigd tijdens Zijn 
leven op aarde: ‘Op deze petra (d.i. ‘rotsgrond’, of de 
Rots, de opgestane Christus, de Zoon van de levende 
God) zál Ik Mijn Gemeente bouwen’ (Matt. 16:16,18). 
Dat feit lag dus zelfs toen Christus op aarde was, nog in 
de toekomst! De Gemeente is niet eenvoudig de 
voortzetting van Israël. De eenheid tussen het oud- en 
het nieuwtestamentische volk van God is niet zonder 
meer een bijbels gegeven.  

Israël stond op een andere grondslag voor God dan de 
Gemeente. De verschillen zijn zelfs groter dan de 
overeenkomsten. De Gemeente is iets geheel nieuws. 
Zij is niet bij Israël ingelijfd, maar alle gelovigen uit 
Israël en uit de volken vormen nu sámen het ‘lichaam’ 
van de verheerlijkte Heer in de hemel. Inlijving in dit 
lichaam, in deze verloste Gemeente vindt niet plaats 
door middel van de waterdoop (die men dan als 
tegenhanger van de besnijdenis beschouwt), maar door 
de doop met de Geest. Lees 1 Korintiërs 12:13 eens 
aandachtig: ‘Want ook wij allen – dus Christusgelovigen 
uit Israël en uit de volken – zijn door één Geest tot één 
lichaam gedoopt’. De persoonlijke inwoning van de 
Geest in de christen is de band met de hemelse 
Christus, ons Hoofd dat bóven is. 

Doop en avondmaal 

De wáterdoop daarentegen heeft te maken met onze 
positie op aarde. Wij zijn in de dood van Christus 
ondergedompeld; en daarmee hebben wij de oude 
wereld die onder het oordeel ligt, verlaten om ons in de 
nieuwe opstandingswereld onder het gezag van de 
verrezen Heer te plaatsen en voortaan in nieuwheid van 
leven te wandelen (Rom. 6; 1 Kor. 10; 1 Petr. 3).  

Hugo Bouter 
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De kinderen van de gelovigen behoren niet tot het 
lichaam van Christus zoals zojuist geschetst, maar zij 
bevinden zich wel in de lichtkring van Gods Woord en 
Geest. Zij behoren tot het volk van God, het huis van 
God in ruímere zin. Daarom worden zij in de brieven 
van het Nieuwe Testament ook regelmatig 
aangesproken op hun verantwoordelijkheid ten opzichte 
van hun ouders: ‘Kinderen’ etc. Jezus zégende de 
kinderen en beloofde hun het Koninkrijk, maar Hij 
dóópte hen niet! Ook in 1 Korintiërs 7:14, waar sprake 
is van de aparte plaats van kinderen in christelijke 
gezinnen, komt de doop niet ter sprake. Hun aparte 
plaats wordt bepaald door hun band met de gelovige 
ouder(s) en de heiligende invloed die daarvan uitgaat, 
niet door de waterdoop (die een téken van deze 
bijzondere positie is, mits er ook waarachtig geloof 
aanwezig is).  

De waterdoop kan mensen niet tot leden van het 
nieuwe, voor de hemel bestemde godsvolk maken. De 
waterdoop lijft ons niet in het lichaam van Christus in, 
dat gebeurt slechts door de doop met de Geest. De 
doop met water gaat inderdaad vóórop, juister gezegd 
het geloof; want ‘wie geloofd zal hebben en gedoopt zal 
zijn, zal zalig worden’ (Marc. 16:16). Daarna volgt het 
avondmaal, dat uitdrukking geeft aan de eenheid van 
het lichaam van Christus. Immers, ‘wij velen zijn één 
lichaam’ (1 Kor. 10:17).  

Dit ‘lichaam’ van Christus – waarvan Hij het Hoofd in de 
hemel is – was in het Oude Testament onbekend. 
Weliswaar hadden de oudtestamentische gelovigen 
nieuw leven, leven uit God, dat hun geschonken werd in 
anticipatie op het werk van Christus. Zij bezaten dat 
echter niet in die rijke mate zoals het nu voor Christus’ 
schapen geldt (zie Joh. 10 en 17), en thans de kennis 
impliceert van:  

1. het ééuwige leven;  

2. kennis van de Vader en van de Vadernaam;  

3. kennis van de [op aarde neergedaalde en naar 
de hemel teruggekeerde] Zoon van de Vader; 

4. leven in overvloed door de uitstorting van de 
Heilige Geest op aarde. 

De specifieke plaats van de Gemeente 

De Gemeente deelt niet alleen in alle geestelijke 
zegeningen van het nieuwe verbond, dat aan Israël is 
beloofd; zij bezit nog veel méér. Specifiek 
nieuwtestamentische zegeningen zijn: het lid zijn van 
het lichaam van Christus en het lid zijn van de familie 
van Gods kinderen. Die zegeningen gaan verder dan 
verbondsvoorrechten. Het hemelse Hoofd van het 

lichaam sluit toch geen verbondsbetrekkingen met Zijn 
leden, terwijl zij reeds door een levende band met 
elkaar zijn verbonden en geen lid iets kan doen zonder 
het Hoofd? Zo is het ook met het tweede aspect. De 
Vader sluit toch geen verbond met Zijn kinderen, met 
de leden van Zijn eigen huisgezin, de voorwerpen van 
Zijn liefde? Een verbond sluit men met vreemden of met 
vijanden, eventueel met onderdanen. Maar dat doet 
men niet met de eigen kinderen, waarmee men reeds 
door een onverbrekelijke liefdeband verbonden is! 

De Gemeente is dus ‘beter af’ dan Israël, hoewel dat 
niet betekent dat er geen overeenkomsten tussen beide 
‘volken’ zijn, of gemeenschappelijke zegeningen waarin 
zij allebei delen. Natuurlijk heeft het offer van Christus 
ook zijn ‘terugwerkende kracht’ voor de 
oudtestamentische heiligen. Dat betekent echter níét 
dat oudtestamentische en nieuwtestamentische heiligen 
precies dezélfde positie en dezélfde zegeningen 
genieten! Zoals gezegd heeft de Gemeente een unieke 
positie als het lichaam hier op aarde van het 
verheerlijkte Hoofd in de hemel. Dat is het geheimenis 
dat aan Paulus is toevertrouwd, en dat in zijn brieven 
wordt onthuld. Het gaat hierbij om hemelse, geestelijke 
zegeningen van vóór de grondlegging van de wereld, 
terwijl het deel van Israël meer verband houdt met de 
aarde en dateert vanáf de grondlegging van de wereld 
(vgl. Ef. 1:4 met Matt. 25:34). 

Taak en toekomst van de Gemeente 

Dit onderscheid in de verkiezing benadrukt dat het in 
deze bedeling niet om hetzélfde volk van God kan 
gaan. De voortzetting, de continuïteit geldt alleen het 
aspect dat de Gemeente nu Gods getuigenis op aarde 
is. Israël is dat voordien geweest, maar het is tijdelijk 
terzijdegesteld. Wij treden in de voetsporen van het 
gelóóf van de aartsvaders en zijn daardoor geënt op de 
edele olijfboom, om vrucht voor God te kunnen dragen 
in deze wereld (Rom. 4 en 11). Wij staan als 
kandelaars, als lichtdragers van God hier op aarde 
(Openb. 1-3). Die situatie duurt voort totdat de 
Gemeente is opgenomen in de heerlijkheid, en de 
naamchristenheid haar oordeel tegemoet gaat. Na de 
opname van de Gemeente hervat God Zijn 
betrekkingen met Zijn oude verbondsvolk. 

De leer over de Gemeente (ecclesiologie) en over de 
toekomst (eschatologie) hangt nauw met elkaar samen. 
Het Griekse woord voor ‘gemeente’ of ‘kerk’ (‘ekklesia’) 
is trouwens een heel algemeen woord, dat niet alleen 
wordt gebruikt voor de volksvergadering in de woestijn 
(Israël), én voor de uitgeroepenen uit Israël en de 
volkerenwereld (de Gemeente), maar evengoed voor 
de vergadering van stemgerechtigde Efeziërs (zie resp. 
Hand. 7:38; 5:11 en 19:32).  

De Gemeente is zeker geen ongeplande 
tussenbedeling. Wij leven nu weliswaar in een 
tussentijd, de periode tussen Christus’ komst in het 
vlees en Zijn wederkomst, waarin God Zijn ééuwige 
raadsbesluiten verwezenlijkt – die in het Oude 
Testament verborgen waren gebleven en die uitstijgen 
boven Zijn plannen, Zijn regerend handelen met Israël 
en met de wereld. Na de opname van de Gemeente 
hervat God direct weer Zijn openbare wegen met Israël, 
wat in het Vrederijk zal resulteren in een directe 
Godsregering over de aarde. De Gemeente heeft dan 
als het ‘lichaam’ van Christus, die het Hoofd over alle 
dingen zal zijn, een aparte hemelse plaats, terwijl het 
aardse Sion het centrum zal vormen van Zijn 
Messiaanse regering. 



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://www.oudesporen.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://www.oudesporen.nl/ 
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Verantwoording 

Naast de verantwoordelijkheid die elke auteur 
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aangeraden te doen wat 1 Tessalonica 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. 
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Colofon Aan mijn 
moslimvrienden  

Over de boodschap van de 
Bijbel. Anise M. Behnam M.D. 
Uitg. Boeken om de Bijbel, 
Gouda 2008. Distributie: 
Johannes Multimedia, Doorn 
54 blz. € 1,90 

 

 

 

Er is veel geschreven en gepubliceerd over moslims, ook 
vanuit christelijke hoek. Maar het aantal christelijke 
publicaties dat geschreven is voor moslims is nog gering. 
Vandaar dat dit nieuwe boekje over de boodschap van de 
Bijbel voor moslims extra onze aandacht verdient.  

Is het geschikt om te geven aan moslims? Die vraag is 
niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Het maakt nogal uit 
welke moslim je daarbij voor ogen hebt. Gaat het om een 
oudere Marokkaanse of Turkse medelander of om zijn 
zoon of dochter die heel anders dan vader aankijkt tegen 
het christendom en het christelijk geloof? Gaat het om een 
traditioneel gelovende of modern denkende moslim? Of 
om een moslim voor wie de islam slechts een cultureel 
bed is? Dit boekje mikt op een brede stroming in het 
midden. Niet op de zeer behoudende oudere moslim of 
vooruitstrevende moslimjongere, maar op de moslim 
wiens leven gestempeld wordt door de islam en tegelijk 
zich wil openstellen voor wat het christelijk geloof biedt. 

Het boekje is de vertaling van ‘To my Muslim Friends’ van 
Anise Behnam. Anise is een gepensioneerde arts, die in 
Egypte is geboren en op ongeveer 25-jarige leeftijd naar 
de Verenigde Staten vertrok. Daar werd hij arts maar ook 
bijbelleraar, net als zijn vader Matta Behnam. Hij is een 
geliefd spreker op conferenties en zijn radiotoespraken 
zijn uitgezonden in grote delen van de wereld: Noord-
Afrika en het Midden-Oosten alsook Noord-Amerika en 
Nieuw-Zeeland. Anise komt uit de kring van de 
Vergadering van Gelovigen. Met liefde voor de Bijbel en 
eenvoud wordt naar voren gebracht wat de Bijbel is en 
waar het in de Bijbel om gaat: de kruisiging van Jezus, 
Zijn dood en de goddelijke Drie-eenheid. In hoofdstuk drie 
wordt ingegaan op de moslimse visie dat de Bijbel vervalst 
zou zijn. Met aanvoering van Koranteksten wordt de 
betrouwbaarheid van de Bijbel duidelijk gemaakt (...).  

De schrijver is hier en daar wat oppervlakkig en snel in zijn 
conclusies. Zo wordt op blz. 22 na een wel zeer kort 
exposé samenvattend gezegd, dat de Koran duidelijk 
verklaart dat de Bijbel van God komt. Positief is dat op een 
goede manier bij de keuze van onderwerpen rekening is 
gehouden met de vragen die (ex)moslims bezig houden. 
Mede door zijn milde toon en tegelijk zijn directheid en 
helderheid zal het boekje veel moslims kunnen 
aanspreken. Het is ook vertaald in het Frans (te lezen via 
http://www.bibliquest.org, doorlinken via auteurs divers/
Behnam/à mes amis muselmans), en zal vertaald worden 
in het Arabisch. 

Herman Takken 

Stafwerker van Evangelie & Moslims te Amersfoort 

http://verkoop.johannes-multimedia.nl/product_info.php/products_id/2947�
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Deze woorden sprak de Heer Jezus tot Zijn 
discipel Ananias, toen Hij hem de opdracht gaf 
naar Saulus toe te gaan. Saulus was naar 
Damaskus gekomen om de gemeente daar te 
verwoesten, maar de Heer was hem onderweg 
tegengekomen. Deze ontmoeting met de 
verheerlijkte Heer veranderde het leven van 
Saulus, later Paulus genoemd, radicaal. Wat 
heeft deze man met een enorme ijver en 
toewijding de Heer gediend. De eerste activiteit 
die we echter van hem lezen nadat hij door de 
Heer tot staan is gebracht, is dat 'hij bidt' (Hand. 
9:11). 

Gebed is de eerste uiting van het nieuwe leven, 
die met vreugde door de Heer wordt opgemerkt. 
Hij luistert ernaar en het zet Hem aan tot 
handelen. Het is ermee als met een baby die huilt 
en waarop de moeder reageert met zorg. God 
verwacht geen fraaie zinnen, maar een oprecht 
hart. De baby, er is een verbinding die wordt 
beleefd. Het gebed, zo zei eens een Joodse 
wijsgeer, is het ogenblik dat hemel en aarde 
elkaar kussen. Gebed is niet iets dat je leert, 
zoals je ook niet leert ademen. Niemand hoeft les 
te nemen of een cursus te volgen in bidden. Als 
er geen gebedsleven is, is er helemaal geen 
leven. We weten hoe het werkt, omdat we 
hebben gebeden vanaf het begin van ons 
christelijk leven. Bidden is niet gereserveerd voor 
begaafde gelovigen. Nergens wordt gesproken 
over een gave van gebed. 

Toch leeft 'bidden' niet zo sterk. Er zijn wel 
bijzondere gelegenheden dat we de noodzaak 
voelen om te bidden, maar verder neemt het 
gebed een ondergeschikte plaats in. Dat zien we 
niet alleen in het leven van de individuele 

gelovige, we zien het ook in de gemeentelijke 
samenkomsten. Het is noodzakelijk dat dit 
verandert. Gebed is de motor van het geestelijk 
leven. Als het gebedsleven hapert of helemaal stil 
komt te liggen, zal Gods werk grote schade lijden. 
Als de Heer Jezus Zijn discipelen wijst op de 
velden die wit zijn om te oogsten (Joh. 4:35), zegt 
Hij niet allereerst tot hen dat ze hard aan de slag 
moeten gaan om de oogst binnen te halen. Het 
eerste dat moet gebeuren, is bidden dat de Heer 
van de oogst arbeiders in Zijn oogst uitstuurt 
(Matt. 9:37–38). 

Waarom bidden we niet vaker en intenser? Is het 
niet omdat we de macht van het gebed 
onderschatten en onze eigen inspanningen 
overschatten? Is het niet omdat we God nog zo 
weinig kennen en vertrouwen? Hij staat klaar om 
ons te verhoren. Hij heeft Zich doen kennen als 
een God, die in het geven van Zijn Zoon alles 
heeft gegeven. We mogen weten dat Hij ons met 
Hem ook alle dingen wil schenken (Rom. 8:32). 
Het probleem kan wel eens zijn dat wij dingen 
vragen die we zonder de Heer Jezus willen 
hebben en genieten. We komen dan met een 
lijstje van wensen bij God, leggen dat voor Hem 
neer en vragen of Hij ons maar even wil geven 
wat wij verlangen. Dan kom ik als ‘klant’ bij God, 
terwijl Hij zo graag ziet dat ik als ‘kind’ bij Hem 
kom. Als ik God als mijn Vader mag kennen, kom 
ik onbeschroomd bij Hem. Ik mag Hem vragen 
wat Hij goed voor mij vindt en erop vertrouwen 
dat Hij niets geeft dat schadelijk voor mij is (Matt. 
7:11). Hoe beter ik Hem leer kennen, des te meer 
zal ik zien wat Hij belangrijk vindt en Hem daarom 
vragen. Gebed zal steeds meer worden een 
praten met Hem in plaats van een praten tot 
Hem. 

Ik hoop dat dit nummer van Rechtstreeks een 
stimulans zal zijn om méér te gaan bidden. Elk 
artikel is bedoeld als een aansporing de 
gemeenschap met God in het gebed te zoeken. 
Wat u hebt gelezen, kan u brengen tot een 
dankzegging aan de Vader of tot doen van 
voorbede voor anderen of tot het vertellen aan de 
Heer van speciale persoonlijke dingen. Hoe dan 
ook, het zou mooi zijn als de Heer ook van u en 
mij tegen iemand anders de opmerking zou 
kunnen maken: 'Zie, hij (of zij) bidt.' Namens de 
redactie, Ger de Koning. 

  VAN DE REDACTIE 
“Want zie, hij bidt” (Hand. 9:11). 
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Gods beloften aan Abraham en zijn nageslacht 

Bij het overdenken van dit thema was er steeds een lied 
in mijn gedachten, dat woord voor woord past bij 
Genesis 17. Het is een bekend gezang: 

God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die ’t heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en ’t werk der eeuwen dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 

In dit lied wordt God bezongen als de Almachtige, 
Wiens plannen nooit falen en van Wiens woorden en 
beloften niets onvervuld blijft. In die hoedanigheid 
verscheen God in Genesis 17 aan Abram. Eerder was 
de HERE in Mesopotamië aan hem verschenen als “de 
God der heerlijkheid” (Hand. 7:2). In Genesis 14 zegent 
Melchisedek Abram uit naam van “de Allerhoogste, de 
Schepper”. In Genesis 15 openbaart God Zich aan 
Abram als zijn “schild en zijn zeer groot loon”. Dat wilde 
God zijn voor Abram. Maar nu, als “God de Almachtige” 
toont God Wie Hij in Zichzelf is, als de God voor Wie 
niets onmogelijk is. Dat heeft alles te maken met de 
inhoud van dit hoofdstuk, want God gaat hier over 
dingen spreken waarbij Zijn almacht tot volle 
openbaring komt.  

We zien dat Abram zich met het gezicht ter aarde werpt 
als God tot hem gaat spreken. Abram beseft zijn eigen 
nietigheid in aanwezigheid van God de Almachtige. Hier 
is geen sprake van een vertrouwelijke dialoog, zoals dat 
wel het geval was in de voorgaande hoofdstukken. De 
Almachtige spreekt met goddelijk gezag en de nietige 
mens luistert in diep ontzag 14 verzen lang. Zeven keer 
spreekt God in dit hoofdstuk de machtige woorden: “Ik 
zal”.  Wij zien dit ook al in de voorgaande hoofdstukken: 

In Genesis 12 beloofde God: “Ik zal u tot een groot volk 
maken en u zegenen”, en: “Aan uw nageslacht zal Ik dit 
land geven”. 

In Genesis 13 is de belofte iets ruimer: “Al het land dat 
u ziet, zal Ik tot in eeuwigheid aan u en uw nageslacht 
geven, en Ik zal uw nageslacht maken als het stof der 
aarde”. 

In Genesis 15: “Uw lijfelijke zoon zal uw erfgenaam zijn. 
Kijk nu naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt 
tellen. Zo talrijk zal uw nageslacht zijn”. En: “aan uw 
nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van 
Egypte af tot de grote rivier Eufraat”. 

We zien in deze opsomming een zekere mate van 
opklimming, in steeds rijker wordende beloften en 
zegeningen. In Genesis 17 gaat het nog verder: “U zult 
een vader worden van een menigte volken“. “Ik zal Mijn 
verbond sluiten tussen Mij en u … tot een eeuwig 
verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn”. 
“Uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem 
de naam Isaak geven”. Meer dan dertien jaar was het 
geleden sinds God met Abram gesproken had over 
diens nageslacht (15:4). Abram had God een handje 
willen helpen met het inlossen van de belofte omtrent 
het krijgen van een lijfelijke zoon. Het was een 
handelen naar het vlees. Die gebeurtenis zou Abram 
veel verdriet bezorgen. De geboorte van Ismaël was 
niet het gevolg van een ‘wandelen met God’. Daarom 
begint God niet direct met zijn grote beloften. Eerst 
moet Abram in de juiste gezindheid gebracht worden 
met de woorden: “Wandel voor Mijn aangezicht en 
wees oprecht” (vers 1 SV). Dertien jaar was het 
geleden, dat Abrams zoon Ismaël geboren was. Abram 
was toen 86 jaar (16:16). In het begin van Genesis 17 
vinden we dat hij inmiddels 99 jaar is geworden. Nu 
was – naar de mens gesproken – iedere mogelijkheid 
om een zoon naar Gods belofte te krijgen uitgesloten. 
En juist dan gaat de Almachtige handelen. Dan gaat 
God zeggen dat van zijn almacht alles afhankelijk is.  

In vers 4 en 5 belooft God aan Abram dat hij de vader 
zal worden van een menigte volken. In verband met 
deze belofte ontvangt Abram een nieuwe naam: 
Abraham, d.i. ‘vader van een menigte’. Om tot die 
‘menigte volken’ te kunnen behoren is geloof nodig. Het 
gaat hier dus niet alleen over het lichamelijk nageslacht 
van Abraham. Door het geloof zijn wij als christenen uit 
de volken ook (in geestelijke zin) kinderen van Abraham 
(Rom. 4:17). 

In vers 7 gaat God dan spreken over het verbond, dat 
Hij met Abraham en zijn lichamelijk nageslacht zal 
oprichten. Abraham en zijn lichamelijk nageslacht 
krijgen de belofte dat ze in een zeer speciale betrekking 
met God zullen staan. Gemeenschap met God en 
zegeningen voor de mens, dat zijn de 
verbondsverplichtingen die God op Zich neemt. 
Daarnaast zal ook het hele land Kanaän tot een 
altoosdurend bezit aan de nakomelingen van Abraham 
worden gegeven. Als zichtbaar teken van het verbond 
moeten Abraham en al zijn lichamelijke nakomelingen 
besneden worden.  

Het eeuwigdurend verbond dat God opricht met 
Abraham is eenzijdig: God spreekt over ‘mijn 
verbond’ (vers 2, 4, 7). Het is Gods verbond dat aan 

Jan Noordhoek 

Inleiding op Genesis 17Inleiding op Genesis 17  



“Rechtstreeks” Jaargang 5, Nr. 10 oktober 2008 

3 

...
E

N
 W

E
E

S
 O

P
R

E
C

H
T
 

Abram wordt gegeven. Het is in dit verband ook 
veelzeggend dat God spreekt over: ‘Ik zal mijn verbond 
oprichten’, terwijl we doorgaans spreken over het 
sluiten van een verbond tussen twee partijen. Het 
verbond is ook onvoorwaardelijk. God zegt niet: ‘Als je 
je laat besnijden, of als je wandelt voor mijn aangezicht, 
of als je onberispelijk bent, dan zal Ik je mijn verbond 
geven’. God spreekt vanuit zijn almacht, als Hij zegt in 
vers 2 en vers 7: “Ik zal Mijn verbond oprichten tussen 
Mij en u.”  

Verbond en besnijdenis 

Vanuit die verkregen positie, die speciale 
verbondszegen, dient Abraham (en zijn nageslacht) 
zich eerbiedig te realiseren dat God almachtig is, dat hij 
dient te wandelen voor Gods aangezicht, dat hij 
onberispelijk moet zijn en dat de besnijdenis niet zo 
maar een bijkomend ritueel is, maar een inzetting van 
de Almachtige. 

God neemt zijn verplichtingen vrijwillig op Zich, aan de 
mens worden de verplichtingen van Godswege 
opgelegd. De mens moet zijn verplichtingen ten 
aanzien van het verbond eerst vervullen, dan pas 
vervult God zijn verplichtingen: gemeenschap met God 
en goddelijke zegen voor de mens. We zien dat treffend 
bij Mozes, als hij door God bij de braamstruik naar 
Farao wordt gezonden. Als hij dan na veel 
tegenstribbelen op weg is, lezen we die merkwaardige 
passage in Exodus 4:24-26, dat de HERE hem wil 
doden, omdat Mozes één van zijn kinderen niet 
besneden had. Sippora voert direct de besnijdenis uit 
en dan laat de HERE Mozes met rust. Vanaf dat moment 
kan God in vruchtbare gemeenschap staan met Mozes. 
Vergelijken we dit nu met Genesis 17, vers 14: “De 
onbesnedene zal uitgeroeid worden uit zijn 
volksgenoten”. 

Overigens gaat het God niet alleen om het ritueel van 
de besnijdenis als teken van het verbond. Het gaat 

erom dat Israël het verbond omdraagt in het hart, zoals 
geschreven staat in Deuteronomium 10:16: “Besnijdt 
dan de voorhuid uws harten en weest niet meer 
hardnekkig“ (zie ook Rom. 2:28,29). De profeet 
Micha riep zijn volksgenoten toe dat uiterlijkheden 
geen waarde hebben als de wandel met God er niet is: 
“Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en 
wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te 
doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te 
wandelen met uw God” (Mi. 6:6-8). Dit is precies wat de 
HERE in vers 1 zegt: “Wandel voor mijn aangezicht, en 
wees oprecht”. 

De Farizeeën en schriftgeleerden dachten dat ze 
zeer stipt waren in het houden van de uiterlijke tekenen 
van wet en verbond en ze zagen erop toe dat anderen 
dat ook deden, maar in wezen ging het alleen om 
hun eigen roem. “Dit volk eert mij met de lippen, maar 
hun hart is verre van Mij”, zo citeert Jezus in Marcus 
de profeet Jesaja (Matt. 23; Marc. 7:6; Luc. 11:37-52; 
18:9-14; Jes. 29:13). De besnijdenis heeft ook ons veel 
te zeggen. Uit Kolossenzen 2:11-13 leren we dat de 
oudtestamentische besnijdenis een voorafschaduwing 
is van het oordeel over het zondige vlees in ons, dat 
aan Christus op het kruis voltrokken is, het oordeel van 
onze oude mens. Daarop volgt de doop als de 
begrafenis van die oude mens. Door de bekering 
mogen allen die geloven erkennen, dat zij met Christus 
gestorven zijn en dus in Hem besneden zijn. 

Ook Sarai mag delen in de zegen die God aan 
Abraham geeft. Haar naam zal voortaan zijn Sara; dat 
betekent “vorstin”. Zij zal ondanks haar leeftijd van 
negentig jaar binnen een jaar aan Abraham een zoon 
baren (vers 15, 16). We lezen dat Abraham hierop 
reageert door zich ter aarde te werpen en te lachen. De 
meeste bijbelgetrouwe uitleggers geven aan dat dit een 
uiting van vreugde is. Ik neem aan dat het zo is, maar ik 
kan het niet opmaken uit de gedachten en de woorden 
van Abraham, zoals die hier staan opgetekend (vers 
17,18). Het is mogelijk af te leiden uit de betekenis van 
de naam Isaak: ‘hij lacht’ (zie ook J.G. Bellett, in zijn 
boek De aartsvaders, blz. 102, onderaan, over het 
geven van de uitleg van de naam Isaak door Sara). 

De HERE geeft aan dat het eeuwige verbond uitsluitend 
met Isaak en zijn nageslacht opgericht zal worden (vers 
21). Ook Ismaël zal uitgroeien tot een groot volk, maar 
dat zal een ruw en ongoddelijk volk zijn. De lijn van de 
verkiezing en het verbond is niet voor Ismaël, maar 
voor Isaak en Jakob. De besnijdenis is dus een teken 
van het verbond tussen God en zijn volk Israël. Wij 
weten inmiddels wat de werkelijk zeer grote zegen van 
het verbond inhoudt. Uit de geslachtslijn van Abraham, 
Isaak en Jakob is de Heer Jezus geboren, de Verlosser 
van zijn volk.  

In grote delen van de christenheid wordt verkondigd dat 
het verbond is overgegaan van Israël op de Gemeente, 
omdat Israël zijn Messias verworpen heeft. Daarmee 
zou de Gemeente nu het geestelijk Israël vormen. Dit 
komt tot uiting in allerlei oudtestamentische gebruiken, 
rituelen en uiterlijkheden en ook in de kinderdoop. Wij 
weten dat dit een dwaling is. De verbonden zijn 
gesloten met Israël en dat blijven ze tot in eeuwigheid. 
De Romeinenbrief geeft aan dat God zijn verbond met 
Israël nooit zal opgeven. Het is een eeuwig verbond en 
iedere letter van het verbond zal met het toekomstige 
overblijfsel van Israël vervuld worden. Ook hierin is God 
getrouw en zullen zijn plannen niet falen.  

Het werk der eeuwen 
dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
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Babel, de bakermat van de afgoderij en de astrologie 

De figuur van Nimrod (dat betekent: ‘rebel’) in Genesis 
10, de eerste despoot in de wereld na de vloed, vormt 
de introductie tot de torenbouw van Babel. De bouw van 
een stad met een toren, waarvan de top tot de hemel 
reikte (Gen. 11:4), gaf opnieuw aanleiding tot een 
rechtstreeks ingrijpen van Gods kant in de geschiedenis 
van de mensheid. Het menselijke streven naar eenheid 
en macht werd namelijk tenietgedaan door het 
goddelijke oordeel van de spraakverwarring en de 
daaruit voortvloeiende verstrooiing van de mensheid 
over de gehele aarde.  

De mensen trokken na de vloed verder oostwaarts, 
zoals Kaïn naar het oosten trok en zich verwijderde van 
het verloren paradijs (Gen. 4:16; 11:2). Zij vonden een 
vlakte die geschikt was om zich te vestigen in het land 
Sinear, d.i. Babylonië. Dit land is volgens het getuigenis 
van de Schrift de bakermat geworden van de 
afgodendienst en de daarmee verbonden astrologie 
(Joz. 24:2; Dan. 1:2; Zach. 5:11). Het zal zijn tegen-
hanger vinden in het grote Babylon van de eindtijd, dat 
vol afgoderij en ongerechtigheid zal zijn (vgl. Openb. 17 
en 18). 

Nadat de verenigde 
mensheid zich had 
gevestigd in het land 
Sinear, maakten de 
mensen het plan een stad 
te bouwen met een toren, 
waarvan de top tot de 
hemel reikte. Mogelijk is dit 
een tempeltoren geweest, 

een zg. ziggurat, een groot piramidevormig bouwwerk 
voor de beoefening van de astrologie. Het beklimmen 
van de toren was een verdienstelijk werk in het oog van 
de goden en de top werd beschouwd als de toegang tot 
de hemel. 

Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des 
HEREN 

Nimrod is één van de grondleggers van de Babylonische 
beschaving geweest. Hij was betrokken bij de opbouw of 
de wederopbouw van Babel en van andere steden in het 
land Sinear (Gen. 10:10). Later heeft hij o.a. Nineve 
gebouwd, de grote stad (Gen. 10:11-12; vgl. Jona 1:2; 
3:2; 4:11). Hiermee volgde Nimrod het voorbeeld van 
Kaïn, de eerste stedenbouwer. Babel, de hoofdstad van 
zijn koninkrijk, was echter niet de stad van God, maar 
die van de mens. Het was het handelen van de zondige 
mens, die aan God gelijk wilde zijn. De bouw van deze 
stad gaf uitdrukking aan het menselijk streven naar 
eenheid en macht. 

Nimrod wordt omschreven als ‘de eerste machthebber 
op de aarde’ en bovendien als ‘een geweldig 
jager’ (Gen. 10:8-9). Hij was een geweldig heerser voor 
het aangezicht des HEREN. God heeft het allemaal 
gezien en toegelaten. Kennelijk is het principe van de 
menselijke regering, dat door God was ingesteld na de 
vloed, door hem misbruikt voor de onderdrukking van 
mensen en volken. De mannen die door God worden 
gebruikt voor de uitvoering van Zijn plannen en 

gedachten zijn echter geen jagers, maar herders. Wij 
zien dit door alle eeuwen heen, te beginnen bij Abel, 
Abraham, Mozes, David en Christus Zelf als de goede 
Herder van Zijn schapen. 

Bij Babel, dat schijnbaar een hoogtepunt was in de 
ontwikkeling van de mensheid, werd in feite een 
dieptepunt bereikt. Hier bleek opnieuw hoe diep de 
mens was gezonken en van God was afgevallen. Babel 
is het symbool van de menselijke hoogmoed en 
zelfverheffing. De mensen zeiden hier: ‘(...) laten wij ons 
een naam maken’ (Gen. 11:4). Vele eeuwen later zou 
koning Nebukadnessar uitroepen: Is dit niet het grote 
Babel, dat ik gebouwd heb door de sterkte van mijn 
macht en tot eer van mijn majesteit?’ (Dan. 4:30). Maar 
er zijn grenzen aan de hoogmoed van de mens; de 
Allerhoogste vermag te vernederen degenen die in 
hoogmoed wandelen. Dat heeft Nebukadnessar 
ondervonden, en dat is ook reeds gebeurd bij de 
torenbouw van Babel. Het zal opnieuw plaatsvinden in 
de eindtijd, wanneer de toekomstige werelddictator 
zichzelf zal verheffen en de plaats van God zal willen 
innemen. In Nimrod, de eerste machthebber op de 
aarde, zien wij al de contouren van de laatste 
wereldheerser, die in het boek Openbaring niet als een 
mens maar als een beest wordt getekend (vgl. ook Dan. 
4). Ik zinspeel nu op de toekomstige heerser over het 
hersteld Romeinse rijk, die nauwe banden zal hebben 
met het grote Babylon van die dagen (Openb. 13 en 17). 

Het oordeel van de spraakverwarring 

De verenigde mensheid, die geen weet had van Gods 
naam, wilde dus een naam voor zichzelf maken. De 
mens zonder God verhief zichzelf en probeerde tot de 
hemel op te klimmen. God maakte een einde aan dit 
streven door het oordeel van de spraakverwarring, 
waardoor de mensheid uiteengedreven werd. Niet de 
naam van de hoogmoedige mens, maar Gods naam 
moet heerlijk zijn op de hele aarde (Ps. 8:2,10). Het 
‘welaan’ van de overmoedige mens werd beantwoord 
door Góds ‘welaan’: ‘Welaan, laat Ons nederdalen en 
daar hun taal verwarren’ (Gen. 11:3,4,7). Babel betekent 
ook: ‘verwarring’, ‘gebabbel’ (Gen. 11:9). De mensen 
begrepen elkaar niet meer en konden niet meer met 
elkaar optrekken. Zo kwam er een abrupt einde aan hun 
streven naar eenheid en macht: ‘Zo verstrooide de Here 
hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de 
bouw van de stad’ (Gen. 11:8). God liet de volken 
voortaan gaan op hun eigen wegen, hoewel Hij in Zijn 
voorzienigheid de bepaalde tijden en de grenzen van 
hun woonplaatsen heeft vastgesteld (Hand. 14:16; 
17:26). 

God ging echter Zijn bijzondere weg met Abraham, die 
Hij riep vanuit een afgodische omgeving, en met Zijn 
uitverkoren volk Israël – tot op de komst van Christus, 
die aan Gods handelen met de mens weer een duidelijk 
universeel karakter zou geven. Bij de komst van 
Christus is God niet in oordeel tot de mens neergedaald, 
maar met de volheid van Zijn genade (Joh. 1:14-18). Het 
was toen duidelijk genoeg gebleken dat de mens zelf 
onmachtig was om God te vinden en op te klimmen tot 
de hemel.  

(Lees verder op pagina 10) 

DE TORENBOUW VAN BABEL 

Hugo Bouter 
  

“Welaan, laten wij ons een stad bouwen (...) en laten wij ons een naam maken, opdat 
wij niet over de gehele aarde verstrooid worden’ (Gen. 11:4). 



VIJF IMPERATIEVEN VAN PAULUS 
Gerard Kramer 

Imperatieven? 

Misschien vraagt u zich af wat ‘imperatieven’ zijn. Een 
imperatief is een gebiedende wijs. Dat is de 
werkwoordsvorm die we gebruiken als we iemand een 
opdracht geven, zoals ‘Kom!’ of ‘Doe dit!’ of ‘Laat dat!’ 
Deze woordstudie gaat niet over één bepaald Grieks 
woord, maar over vijf imperatieven. Paulus geeft aan 
het eind van zijn tweede brief aan de gelovigen te 
Korinte een vijftal belangrijke opdrachten aan hen mee. 
Hij schrijft het volgende: ‘Overigens, broeders, verblijdt 
u, wordt volmaakt, weest getroost (beter: weest 
vermaand, in de zin van: laat u vermanen), weest 
eensgezind, houdt vrede; en de God van de liefde en 
vrede zal met u zijn’ (2 Kor. 13:11). 

Vijf op een rij 

De apostel richt deze vijf oproepen aan de hele 
gemeente in Korinte. Hij spreekt hen aan als 
‘broeders’ (vs. 11; zo ook in 1:8; 8:1), en herinnert hen 
alleen al door dit woord te kiezen liefdevol aan het feit 
dat zij, ondanks alle spanningen en verdeeldheid 
waarover hij hun heeft onderhouden, verbonden zijn 
met de Heer, met elkaar en met hemzelf. Paulus geeft 
hun vanuit dat gezichtspunt een vijftal aansporingen. 
Hij wil graag dat zij:  

(1) blij zijn: dat betekent bij Paulus blij zijn in de Heer 
(zie Fil. 3:1; 4:4). 

(2) vast aaneengesloten zijn: vgl. vs. 9, waar dit een 
gebedsonderwerp van Paulus blijkt te zijn. Hier is 
het vast aaneengesloten zijn de verant-
woordelijkheid van de Korintiërs zelf. De 
wetenschap dat Paulus voor hen bidt, mag voor 
de Korintiërs dus geen verhindering vormen zelf 
actief mee te werken aan de verhoring van zijn 
gebed! 

(3) zich laten vermanen: bijv. om de berouwvolle 
ontuchtige van hun liefde te verzekeren (2:8), of 
om de genade van God niet vergeefs te 
ontvangen (6:1), om royaal te geven voor arme 

medegelovigen (8-9), om Paulus’ apostelschap 
serieus te nemen (10:1vv.), om hun relatie met 
hemzelf te herstellen (10-13). 

(4) eensgezind zijn: vgl. 12:20, waar blijkt dat 
eensgezindheid in de gemeente te Korinte ver te 
zoeken was. 

(5) in vrede met elkaar leven: zie opnieuw 12:20. Ook 
de discipelen en de gelovigen in Tessalonica 
hadden deze vermaning nodig (Marc. 9:50;           
1 Tess. 5:13). 

Een belofte 

Vervolgens belooft Paulus dat de God van de liefde en 
vrede dan met hen zal zijn. God, die Zelf door liefde en 
vrede wordt gekenmerkt, zal deze liefde en vrede ook 
aan de Korintiërs geven. Iets soortgelijks schrijft hij aan 
de Tessalonicenzen: ‘Moge nu de Heer van de vrede 
Zelf u altijd op elke manier vrede geven’ (2 Tess. 3:16). 

Nog een opdracht 

Eigenlijk zijn het zes imperatieven. Maar die zesde, die 
Paulus na de hierboven genoemde belofte schrijft, 
staat meer op zichzelf: ‘Groet elkaar met een heilige 
kus’ (2 Kor. 13:12). Hij roept hen dus op elkaar te 
kussen, en wel ‘met een heilige kus’ (vs. 12) - wat 
natuurlijk pas oprecht zou kunnen gebeuren als de in 
12:20 genoemde ondeugden zouden zijn opgeruimd. 
Over het elkaar groeten ‘met een heilige kus’ had 
Paulus ook geschreven aan het eind van zijn eerste 
brief (1 Kor. 16:20). Voor de Tessalonicenzen had hij 
dezelfde boodschap (1 Tess. 5:26). Paulus legt de 
nadruk op de heiligheid van de kus, terwijl Petrus meer 
het accent legt op de liefde die daarin wordt uitgedrukt; 
hij roept de gelovigen op elkaar te groeten ‘met een 
liefdekus’ (1 Petr. 5:14). Gaat het kussen van uw 
broeder of zuster u net iets te ver? Cultuurverschil, zegt 
u? Geeft niet: vervang dan, als het gaat om de 
toepassing voor uzelf, in deze teksten ‘kus’ door ‘hand’ 
- maar de les blijft gelijk. 
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2 Samuël 18 

Ger de Koning 
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“'Gij zijt evenveel waard als tienduizend van ons” (vs. 3). 

David is weer krijgsheer. Hij verdeelt het volk, en 
Ittai is een van de legeroversten. Nog maar pas is 
hij bij David (15:19), en nu al is hij een 
aanvoerder. Zijn toewijding aan David 
rechtvaardigt deze plaats. Als David met het volk 
wil uittrekken, komt de liefde van het volk voor de 
koning naar voren. Ze weten wat Achitofel ook 
wist (17:3): dat het de vijand alleen om David te 
doen was. Zou die sneuvelen, dan was het met 
het volk als geheel gedaan. David was de band 
die allen samenbond. Was hij weg, dan was er 
geen band meer. Dat geldt ook nu. De Heer Jezus 
is de band die de gelovigen samenbindt. Als 
andere dingen belangrijk worden in het persoonlijk 
leven, dan wordt deze band met de gelovigen niet 
meer beleefd. Je gaat voor jezelf leven en wordt 
zo een gemakkelijke prooi voor de vijand. 

Soms beproeft de Heer ons daarin, zoals ook 
David hier zijn krijgsvolk doet. Het volk heeft een 
ander voorstel en dat is dat David in de stad blijft 
en hen vanuit de stad te hulp komt. David neemt 
de raad van het volk aan. Zo wil ook de Heer 
Jezus graag van ons horen hoe wij ons de strijd 
hebben ingedacht. Als we Hem kennen, zullen we 
met voorstellen komen die Hij kan goedkeuren, 
zoals ook David hier doet. Het is natuurlijk een 
bemoedigende gedachte dat wij er in onze strijd 
niet alleen voorstaan. Het bewustzijn dat de Heer 
ons vanuit 'de stad' te hulp komt, geeft kracht voor 
de strijd. 

Voordat zij uittrekken, geeft David zijn wens ten 
aanzien van Absalom te kennen. Hier is hij geen 
krijgsheer en lijkt hij ook niet op de Heer Jezus, 
maar toont hij de zwakheid van de liefde van een 
vader voor een zoon, ook al is die een 
opstandeling en staat die hem naar het leven. De 
strijd levert de overwinning voor de manschappen 
van David op, waarbij het woud meer slachtoffers 
maakt onder de tegenstanders dan het zwaard. 
De Here strijdt mee voor David. Uitvoerig wordt 
beschreven hoe Absalom in een uitzichtloze 
positie terechtkomt, gevangen door een boom, 
hoe Joab hem doodt en hoe David daarvan in 
kennis wordt gesteld. De grote terebint waardoor 
Absalom gevangen wordt, is een beeld van 
grootheid en hoogmoed. Absalom, die groot wilde 
zijn, wordt door zijn hoogmoed gevangen en ten 
val gebracht. Joab, die altijd uit is op eigen 
voordeel, trekt zich niets aan van wat David heeft 
gezegd. Zeker mocht Absalom niet blijven leven 
en Joab handelt juist door de opstandeling te 

doden. Maar God kijkt niet alleen naar de juistheid 
van de handeling, maar ook naar het motief 
waarmee die handeling wordt verricht. 

Twee boodschappers komen met het bericht van 
de overwinning. Als de boodschappers in de verte 
te zien zijn, heeft David het meerdere keren over 
een 'goede tijding'. De wens is de vader van de 
gedachte. Aan een andere tijding wil hij niet 
denken. De laatste boodschapper begint zijn 
verslag met het uitspreken van de woorden 
'goede tijding' en antwoordt op de enige vraag die 
David interesseert, dat Absalom dood is. Als hij 
hoort dat Absalom dood is, is David een gebroken 
man. Zou ik David daar hard om vallen? Hoe zou 
ik reageren als ik zo’n zoon had en een dergelijke 
boodschap kreeg? 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 18. 

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: Heer, leer mij de 
realiteit onder ogen te zien. Leer mij elke tijding 
met U te verwerken. Niet de sterke man te spelen, 
maar de echtheid van mijn gevoelens de ruimte te 
geven, zonder U uit het oog te verliezen. 

‘De dood van Absalom’ door Gustave Doré 
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ONMOGELIJKE MISSIE 
De Monarch koningsvlinder 

De Monarch koningsvlinder, Danaus Plexippus, is een 
grote, oranje- en zwartkleurige vlinder die vrij 
algemeen voorkomt in de meeste delen van Noord-
Amerika. Deze vlinder is bekend vanwege haar 
jaarlijkse trektochten naar en van de 
overwinteringsgebieden Mexico en Californië (zie ook 
National Geographic, vol. 150, no. 2, Augustus 1976).  

De koningsvlinder begint haar leven als een eitje, 
gelegd door een volwassen vrouwtje op een blad van 
de zijdeplant, Asclepias syriaca. Ze is dan ongeveer 
net zo groot als een speldenknop. Het eitje komt 3 tot 
12 dagen later uit en de piepkleine geel-, wit- en 
zwartgestreepte wormachtige larve of rups heeft acht 
paar korte en stevig gebouwde poten om rond te 
kruipen, en mondonderdelen ontworpen om bladeren 
te kauwen, hetgeen zij dan ook gretig doet. Maar 
alleen de bladeren van de zijdeplant; geen andere 
plant is goed genoeg. De zijdeplant heeft eigenlijk een 
witkleurig, kleverig sap dat zeer giftig is voor andere 
dieren, maar geen enkele gevolgen heeft voor deze 

rups, behalve dan dat het op diens beurt de rups zelf 
giftig maakt tegen aanvallers zoals vogels die de rups 
graag als ontbijt zouden willen eten. En de vogels zijn 
wel slim genoeg om die rups met rust te laten.  

Omdat de rups alsmaar eet en eet, groeit zij maar 
door. Spoedig wordt zij te groot voor haar vel en dan 
breekt het open; hieruit kruipt de rups met een nieuw 
en groter vel dat ruimte heeft om verder te groeien. 
Gedurende ongeveer twee weken is dit wat de rups 
doet: Zij eet bladeren, groeit, vervelt, eet meer 
bladeren, groeit meer, vervelt. Zij zal dit vijfmaal doen.  

Uiteindelijk stopt ze met eten, vindt een beschut plekje, 
hangt zichzelf ondersteboven, spint een zijden 
omhulsel en vervelt nog een laatste keer. Maar deze 
keer is het geen grotere rups die uit het oude vel 
tevoorschijn komt, maar een compact pakket zonder 
poten, zonder ogen en zonder zichtbare 
lichaamsgedeelten,  de vlinderpop met goudkleurige 
vlekken, oftewel chrysalide. → 

Ron Lyttle  
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“Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan in 
groten getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij 

geweldig van kracht is; er blijft niet een achter” (Jes. 40:26). 

→ Deze is niet veelgekleurd zoals de rups, maar 
felgroen met geel-gouden stippen. Aan de buitenkant is 
er geen beweging te zien, maar binnen is er veel actie. 
Het hart klopt nog, maar de rest van de interne 
organen lijkt op een groene gelei, terwijl de gehele 
massa zich vervormt tot een compleet ander schepsel. 
De groene kleur wordt donker en verandert in bruin. 
Voor een leek schijnt het pakketje dood te zijn. Maar 
geleidelijk verandert de kleur wanneer het omhulsel 
helder wordt, en oranje en zwarte oppervlakken 
zichtbaar worden, de kleuren van een volwassen 
vlinder.  

Eindelijk, na ongeveer twee weken, breekt het 
chrysalide open en een volwassen vlinder komt 
tevoorschijn. Hij heeft zes lange poten, een mond met 
een holle roltong, proboscis, die wordt gebruikt om 
nectar uit bloemen te drinken, en twee paar 
verschrompelde vleugels die zich snel uitzetten 
wanneer vloeistof van het lichaam naar de aderen van 
de vleugels wordt gepompt. Terwijl de vleugels 
uitzetten, wappert de vlinder ze langzaam heen en 
weer met de nieuw verkregen vliegspieren totdat ze 
droog zijn, opdat de volledig gestrekte vleugels stijf zijn 
en gereed om te vliegen. Spoedig vliegt de vlinder de 
lucht in en is hij te vinden in een bloementuin, nectar 
drinkend met zijn uitgerolde tong of vliegend terwijl hij 
een partner zoekt om de hele cyclus opnieuw te 
beginnen. 

Als u een evolutionist bent, moet u verklaren hoe de 
transformatie hierboven mogelijkerwijs toevallig 
ontstaan zou kunnen zijn door een verzameling van 
genetische fouten, zonder dat er een doel of 
intelligentie aan te pas kwam, alleen maar geleid door 
de ‘survival of the fittest’, zoals een primitief schepsel 
zonder vleugels geleidelijk zou evolueren tot een 
vliegende vlinder.  

Welke fases van het hierboven vermelde proces, 
genaamd complete metamorfose, kun je uitstellen, 
omdat die ongelukjes nog niet gebeurd zijn? Als er 
maar één enzym ontbreekt, hoe kan de ‘ei tot larve tot 
pop tot volwassen vlinder’ transformatie gebeuren? 
Alles moet aanwezig en functioneel zijn, op de juiste 
tijd en volgorde, of het schepsel gaat dood. Of àlles 
werkt, of niets werkt. Maar geef me geen vage 
verhalen. Ik verlang wetenschappelijk mogelijke 
verklaringen waarover een geneticus niet zou lachen. 
En noem het niet ‘een wonder der natuur’, tenzij u 
bereid bent een intelligent, creatief ontwerp te 
erkennen van de God die u ‘de natuur’ noemt.  

Bron:http://www.creationism.org/dutch/monarch_nl.htm 

http://www.creationism.org/dutch/monarch_nl.htm�


‘En de Engel des HEREN trof haar aan bij een waterbron in de woestijn,  
bij de bron aan de weg naar Sur’ (Gen. 16:7-14).  

‘Daarop ging zij heen en dwaalde door de woestijn van Berseba (...)  
Toen opende God haar ogen, en zij zag een waterput.’ (Gen. 21:8-21). 
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Op de vlucht 

Een onverwachte ontmoeting bij een bron: dat is een 
belangrijk thema in de Schrift. De waterbron is ook vaak 
de plek van ontmoeting en dat niet alleen tussen 
mensen onderling, maar ook tussen de mens en God 
Zélf. Misschien is dat wel het meest karakteristieke van 
deze geschiedenis: God zoekt de mens, zelfs wanneer 
die van Hem is afgedwaald. Wij zien hier in het Oude 
Testament reeds een God van liefde, die een arm en 
verloren mensenkind opzoekt en te hulp komt. Zijn 
Naam is El-Roï, d.i. ‘de God des aanziens’, de God die 
naar ons omziet nog vóórdat wij naar Hem vragen (vs. 
13; vgl. Rom. 5:8; Ef. 2:1-10). In het Nieuwe Testament 
zien wij deze opzoekende God in de gedaante van de 
Zoon des mensen, die gekomen is om het verlorene te 
zoeken en te behouden, te redden van de ondergang 
(Luc. 19:10).  

De Engel des HEREN trof Hagar aan bij een waterbron 
in de woestijn (Gen. 16:7). Hij nam het initiatief, want Hij 
is rijk aan erbarming (Ef. 2:4). Hagar zocht de HERE 
niet. Zij was namelijk op de vlucht voor haar meesteres 
Sarai; de naam Hagar betekent ook ‘vlucht’. Zij verliet 
de mensen aan wie God Zijn beloften had gedaan en 
aan wie Hij Zichzelf had bekendgemaakt, de kring van 
de mensen die Hij had gezegend. Zij ging haar eigen 
weg. Daarmee keerde zij echter ook Gód de rug toe. 
Hagar vertoont hier het beeld van de eerste mens, die 
God de rug had toegekeerd. Adam verborg zich voor de 
God tegen Wie hij had gezondigd, en zijn oudste zoon 
Kaïn werd later een zwerver en een vluchteling op de 
aarde. Dat is sindsdien typerend voor de mens van 
nature: hij is op de vlucht voor God, hij is vér verwijderd 
van het aangezicht des HEREN (Gen. 4:11-16). Er is een 
kloof gekomen tussen de mens en God, een kloof die 
wijzelf niet kunnen overbruggen. Als zondige en 
schuldige mensen zijn wij vér verwijderd van Gods 
aangezicht en van Zijn Vaderhart. Dat blijkt op velerlei 
manieren, want de zonde neemt vele gestalten aan in 
het leven van mensen.  

Maar ook een gelóvige kan voor God op de vlucht zijn. 
Dat zien wij bijvoorbeeld in het leven van Jona, toen hij 
wegging van het aangezicht des HEREN (Jona 1:3). Is 
dat misschien uw of mijn situatie? Ben ik op de vlucht 
voor God? Ben ik ongehoorzaam aan Zijn stem, aan de 
opdracht die Hij mij heeft gegeven? Dwaal ik misschien 
net zoals Hagar rond in de woestijn van dit leven, de 
doolhof van deze wereld?  

Gods interventie 

Precies zoals dat bij Hagar het geval was, hebben wij in 
onze situatie te maken met een genadig God, die ons 
opzoekt in onze ellende. Dat deed Hij al bij de eerste 
mens en Hij deed het ook bij Hagar. De Engel des 
HEREN trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij 
de bron aan de weg naar Sur (vs. 7). Later wordt de 
ligging van deze bron nog nader omschreven met de 
woorden: ‘Zie, hij is tussen Kades en Bered’ (vs. 14). 
Kades was een pleisterplaats in de woestijn ten zuiden 
van het land Kanaän. Vanuit Kades-Barnea (dat 
betekent: ‘heilige bron’) trokken de verspieders op om 
het land te bezien. Bered is een onbekende plaats, die 
alleen hier vermeld wordt. Sur was een versterkte 
woestijnstad in het oosten van Egypte. Hagar was dus 
op weg naar Egypte, het land waaruit zij door Abram als 
slavin was meegenomen. Egypte is in de Schrift een 
beeld van de wereld zonder God, de wereld waaruit wij 
moesten worden verlost. Het is niet best met ons 
gesteld, wanneer wij later daarheen wensen terug te 
keren. Het is alleen Gods goedheid dat Hij ons dan 
opzoekt en een einde maakt aan een dergelijke 
vluchtpoging. Dat kan alleen tot stand komen ‘bij de 
bron’, bij de plek waar wij ons laven aan het levende 
water van Gods Woord en Geest. Daar ontmoeten wij 
de levende God als de God die naar ons ziet en die al 
onze omstandigheden kent (vs. 13). Lachai-Roï = de 
Levende, die naar mij ziet (vs. 14). 

Natuurlijk heeft Hagar het heel moeilijk gehad. Wij 
mogen daar best begrip voor hebben. Zij was immers 
vernederd door Sarai, haar meesteres, en daarom was 
zij van haar weggevlucht (vs. 6). Wij weten niet precies 
wat de aard van die vernedering is geweest, maar het 
zal zeker pijnlijk voor Hagar zijn geweest. Sarai heeft 
haar Egyptische slavin, die zij een bevoorrechte plaats 
had gegeven in haar huis, ongetwijfeld de les gelezen 
(vs. 1-3). Het is echter duidelijk dat Hagar zich niet 
boven haar meesteres had mogen verheffen (vs. 4). Er 
was kennelijk een terechtwijzing nodig. De 
verhoudingen waren scheefgegroeid en moesten 
gecorrigeerd worden. De Engel des HEREN beaamde dit 
ook: ‘Keer naar uw meesteres terug en verneder u 
onder haar hand’ (vs. 9). Hagar moest de les leren die 
zij tot dan toe niet had willen leren. Het was ongetwijfeld 
pijnlijk, maar wel noodzakelijk dat zij de weg terúg zou 
gaan. Het was inderdaad de ónderste weg, de weg van 
vernedering en verootmoediging, maar wel de weg tot 
zegen.  

Hugo Bouter 
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Dit principe geldt nog steeds, ook voor ons: ‘Vernedert 
u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u 
verhoge te Zijner tijd’ (1 Petr. 5:6). Het kan moeilijk zijn 
om ons niet alleen voor God, maar ook voor de mensen 
te vernederen.  

De weg terug 

Het gesprek tussen Hagar en de Engel des HEREN, d.i. 
de HERE Zelf, zoals bevestigd wordt in vers 13, bestond 
eigenlijk uit drie onderdelen. Het bevatte (1) een vraag, 
(2) een opdracht, en (3) een belofte van zegen.  

(1) Het was een indringende vraag die de Engel haar 
stelde: ‘Hagar, slavin van Sarai, vanwaar komt gij en 
waarheen gaat gij?’ (vs. 8). De Engel wist wie zij was 
en Hij herinnerde haar ook aan haar eigenlijke positie, 
de positie van ondergeschiktheid die zij verlaten had. 
De vraag was in feite heel diepzinnig en ook 
toepasbaar op de mens in het algemeen. Vrij vertaald 
luidt zij als volgt: Mens, waar kom je vandaan en 
waarheen ben je op weg? Het is ook voor ons de 
moeite waard daarover na te denken. Wat is mijn 
oorsprong en wat is mijn bestemming? Ik ben een 
schepsel van God, voortgekomen uit Zijn hand en niet 
het product van een lange weg van evolutie. Wat is mijn 
bestemming? Ben ik op weg naar de hemel? Of naar 
Egypte, naar het verderf, de ondergang?  

Aan Adam stelde God de vraag: ‘Wáár zíjt gij?’ (Gen. 
3:9). Want de mens had zich voor God verborgen. Hij 
had tegen God gezondigd en was van God gescheiden. 
In feite was hij ver van God verwijderd en zonder hoop 
voor de toekomst (vgl. Ef. 2:12). Aan Kaïn stelde God 
echter de vraag: ‘Wát hebt gij gedáán?’ (Gen. 4:10). Hij 
was de eerste moordenaar en nog wel een 
broedermoordenaar: hij had niet alleen tegen God, 
maar ook tegen zijn naaste zwaar gezondigd. Zowel 
onze zondige staat als onze zondige daden houden ons 
van God gescheiden. De vraag van Genesis 16 sluit 
hierop aan. Als ik besef wat mijn toestand is en weet 
dat ik een zondaar ben, dan moet ik mij ook bezinnen 
op mijn toekomst. Ik moet de vraag onder ogen zien 
waarheen ik eigenlijk op weg ben. Wat zal mijn einde 
zijn?  

(2) Aan deze vraag is echter ook een opdracht 
verbonden. Die opdracht luidt: Bekeer u! Zo lezen we 
het in deze geschiedenis: ‘Keer terug (...) en verneder 
u’ (vs. 9). Bekering is niet zo moeilijk als het misschien 
wel lijkt. In wezen is het een eenvoudige opdracht: wij 
moeten ons omkeren en teruggaan naar God. 
Tegelijkertijd is het toch ook een moeilijke opdracht, 

want wij moeten ons diep voor Hem buigen en boete 
doen in stof en as (vgl. Job 42:6). In deze weg van 
vernedering blijft er niets van onszelf over. Maar in de 
weg van bekering en wedergeboorte wordt de 
gemeenschap met God hersteld. Daarom is dit de weg 
tot ware zegen, tot waarachtig geluk.  

(3) Dat was eigenlijk ook zo bij Hagar, want er werd een 
geweldige belofte gekoppeld aan het bevel tot bekering. 
De moeilijke opdracht die Hagar kreeg, mondde uit in 
een rijke zegen. Haar zoon kon alleen door haar 
terugkeer naar haar meesteres worden erkend als het 
nageslacht van de aartsvader. Dat blijkt wel uit het 
vervolg. Abram gaf namelijk aan de zoon die Hagar 
hem ná haar terugkeer baarde, de naam die haar reeds 
eerder door de Engel des HEREN was geopenbaard: 
Ismaël (dat betekent: ‘God hoort’). In die naam kwam 
tot uitdrukking dat de HERE naar haar ellende had 
gehoord. En zo werd haar talrijke nageslacht – want 
Ismaël kreeg maar liefst twaalf zonen – indirect ook het 
nageslacht van Abram, hoewel de lijn van de belofte via 
Isaak zou lopen (vs. 10-16; vgl. Gen. 17:20; 21:12-13; 
25:12-18).  

Tot de levende God gebracht 

Deze goddelijke openbaring leidde ertoe dat Hagar bij 
de bron Lachai-Roï de naam des HEREN aanriep. Het 
noemen van de naam des HEREN (vs. 13), is in feite 
een daad van aanbidding. Voor ons als christenen is 
het aanroepen van Gods naam onze redelijke eredienst 
(Rom. 12:1). Het is het erkennen en het uitspreken van 
alles wat God voor ons wil zijn, en Hem daarom ook 
onze dank bewijzen. Dat willen wij persoonlijk en 
gemeenschappelijk graag doen en daarom roepen wij 
Hem nu aan als onze Vader, in Jezus Christus onze 
Heer. Wij mogen Zijn grootheid uitspreken in onze 
liederen, gebeden en dankzeggingen. Daarom is het 
‘aanroepen’ van de naam des HEREN in feite het hart 
van de christelijke eredienst, zoals de apostel ook 
bevestigt: ‘Laten wij dan door Hem God voortdurend 
een lofoffer brengen, namelijk de vrucht van onze 
lippen, die Zijn naam belijden’ (Hebr. 13:15). De 
dankbare reactie op Gods openbaring aan ons in Jezus 
Christus, is dat wij onze God eren en verheerlijken, dat 
wij Zijn kostbare naam prijzen in onze liederen en 
gebeden. Evenals Hagar hebben wij Hem leren kennen 
als de Levende, die in Zijn verkiezende genade naar 
ons heeft omgezien. Als verlosten dienen wij nu de 
levende en waarachtige God en verwachten wij Zijn 
Zoon uit de hemelen (1 Tess. 1:9-10). Wij hebben 
immers een levende Heer, die dood en graf heeft 
overwonnen. 
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Mozes heeft over Mij 
geschreven 
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de Gemeente, Israël en de volken. 
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De vleeswording van Christus toont het grote verschil 
tussen deze twee plaatsen: tussen Babel en Betlehem. 
Babel spreekt van de hoogmoed van de mens, die tot God 
wilde opklimmen. Betlehem spreekt van de ootmoed van de 
Mens uit de hemel, die Zijn goddelijke heerlijkheid verhulde 
en in genade neerdaalde tot de mensen. 

Babel contra Jeruzalem 

Een soortgelijk contrast zien wij op de Pinksterdag, toen de 
Heilige Geest op aarde kwam en een ‘omgekeerd 
talenwonder’ bewerkte (Hand. 2:4vv.). Bij Babel werd de 
mensheid verstrooid, maar op het Pinksterfeest bewerkte 
God in Jeruzalem – de stad van de grote Koning – een 
geheel nieuwe eenheid van mensen uit elk geslacht en taal 
en volk en natie. Alle ware gelovigen zijn leden van het éne 
lichaam van Christus, leden van de éne Gemeente, die God 
nu bijeenvergadert over de gehele aarde om haar te 
verenigen met Zijn geliefde Zoon, die Hij heeft gesteld tot 
Hoofd boven alle dingen. Zo staat de nieuwe eenheid die 
God geeft sinds Pinksteren, tegenover de verstrooiing die 
plaatsvond bij Babel. 

Pinksteren staat trouwens ook in groot contrast met de 
bedeling van de wet, die door Paulus de bediening van de 
dood en de bediening van de veroordeling wordt genoemd 
(2 Kor. 3:7,9). Toen Mozes de wet had gegeven en die 
onmiddellijk door Israël was overtreden, stierven er 
ongeveer drieduizend man (Ex. 32:28). Maar op de 
Pinksterdag, toen de Heilige Geest werd uitgestort en God 
genade aanbood aan allen die geloofden, werden er 
ongeveer drieduizend zielen behouden (Hand. 2:41). 

Zoals reeds opgemerkt zal het Babel van de begintijd zijn 
tegenhanger vinden in het grote Babylon van de eindtijd, 
dat wordt beschreven in Openbaring 17 en 18. Het laatste 
bijbelboek tekent heel duidelijk het contrast tussen Babel, 
de stad van de mens, en de stad van God: het nieuwe 
Jeruzalem, de bruid van het Lam (Openb. 21 en 22). De 
stad van God, de hemelse hoofdstad van het toekomstige 
Vrederijk, daalt neer van God uit de hemel. Deze hemelstad 
is Gods gave aan de mensheid, de zetel van Zijn volmaakte 
regering (die zal worden uitgeoefend door middel van 
Christus en allen die met Hem zijn verbonden). God zal het 
hoogmoedige streven van de mens voorgoed tenietdoen en 
de stad van de mens vervangen door Zijn stad, die de 
aarde zal bestralen met goddelijk licht. Deze stad biedt 
werkelijk perspectief. 

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (...) En 
ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, uit de hemel 

neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man 
versierd is’ (Openb. 21:1-2). 

(Vervolg van pagina 4) 

http://www.uitgeverijdaniel.nl�
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Deze keer is het mij niet gelukt een rode draad te 
ontdekken die de artikelen van dit nummer van 
Rechtstreeks verbindt. Daarom wil ik op een 
andere manier uw aandacht vragen, en wel voor 
enkele bijzonderheden in het elfde hoofdstuk van 
het boek Daniël. In hoofdstuk 11 krijgt de profeet 
een zeldzaam gedetailleerd overzicht van 
toekomstige gebeurtenissen te horen. Zelfs zo 
gedetailleerd, dat moderne wetenschappers - te 
denken valt aan historici en theologen - zonder 
blikken of blozen verklaren dat Daniël na de 
desbetreffende gebeurtenissen heeft geleefd in 
plaats van ervoor. Voor de goede orde: veel van 
wat Daniël schrijft, is inmiddels vervuld. Maar 
voor Daniël was alles wat hij schreef, toekomstig. 
Even een paar gegevens op een rijtje: 

1. Daniël schreef dit hoofdstuk tijdens de 
regering van Kores (= Cyrus); zie 10:1. 
Deze regeerde van 559-530 v.C., dus in de 
6e eeuw voor Christus. 

2. In hoofdstuk 11:2 is sprake van nog drie 
Perzische koningen, en de vierde zal 
optrekken tegen Griekenland. Klopt precies: 
na Cyrus regeerden Cambyses (530-522), 
Pseudo-Smerdis († 522 v.C.) en Darius de 
Grote (522-486 v.C.). Daarna kwam Xerxes 
(486-465 v.C.), die inderdaad tegen 
Griekenland is opgetrokken. 

3. In vs. 3-4 wordt vervolgens geprofeteerd 
over een heldhaftige koning, die met grote 
heerschappij zal regeren. Maar nauwelijks is 
hij opgestaan, of zijn koninkrijk zal 

verbroken worden en 
verdeeld over de vier 
windstreken. De res-
tanten van zijn 
koninkrijk zullen niet 
aan zijn nakomelingen 
toebehoren, en niet 
bestuurd worden met de 
macht waarmee hij zelf 
heerste. Deze profetie 
is vervuld in de Griekse 
koning Alexander de 

Grote. In 336 v.C. volgde hij als twintig-
jarige jongeman zijn vader Filippus II van 
Macedonië op, maakte een eind aan het 

Perzische rijk en veroverde razendsnel de 
toenmalig bekende wereld tot aan de Indus 
toe. Plotseling overleed hij in Babylon in 323 
v.C., slechts drieëndertig jaar oud. Zijn rijk is 
verdeeld onder zijn vier generaals, die direct 
met elkaar op de vuist gingen. Ieder van 
hen zag zichzelf als de enige echte opvolger 
van Alexander de Grote. Ook hun nazaten 
zetten de strijd voort, met als resultaat dat 
het oude rijk van Alexander steeds meer 
verzwakte en in zijn geheel in handen van 
de Romeinen kwam. 

4. Deze langdurige strijd wordt in bijzonder-
heden beschreven in vs. 5-35. 

De bijzonderheden kloppen zo perfect met de 
buitenbijbelse bronnen, dat moderne 
wetenschappers doodleuk beweren dat Daniël 
de gebeurtenissen van vs. 2-35 achteraf heeft 
opgeschreven in de tijd van Antiochus IV 
Epiphanes (175-164 v.C.) - in plaats van enkele 
honderden jaren daaraan voorafgaand; zie 
bijvoorbeeld de inleiding van de NBV op het boek 
Daniël. Dat Daniël de gebeurtenissen echter 
beschrijft als toekomstig, gezien vanuit zijn eigen 
tijd - ach, dat is een kwestie van literaire vorm. 
Het is kennelijk erg moeilijk te geloven dat een 
man als Daniël van tevoren zicht kreeg op de 
toekomstige gebeurtenissen. De hele notie van 
goddelijke openbaring wordt niet eens genoemd, 
die moet men namelijk ontkennen als men het 
zojuist beschreven standpunt vertolkt. De Heer 
Jezus noemde Daniël echter niet een 
geschiedschrijver, maar een profeet. Veel van 
wat Daniël heeft geschreven, was in de tijd van 
de Heer al vervuld, maar lang niet alles. En 
Daniëls mededelingen over wat toen (en nu nog 
steeds!) onvervuld was, beschouwde de Heer 
niet als verkapte geschiedschrijving, maar als 
geopenbaarde toekomst! Lees Matteüs 24:15. 
 
Daniël maakt in hoofdstuk 11:32 melding van 
een groep getrouwen, die pal stonden voor de 
waarheid van Gods Woord. Hij noemt hen ‘het 
volk dat zijn God kent’; dat volk zou sterk zijn en 
daden doen. God werkelijk kennen als hun 
persoonlijke God – dat is het geheim van 
geestelijke kracht. Wat een voorbeeld, ook voor 
ons! Namens de redactie, Gerard Kramer. 

  VAN DE REDACTIE 
“Het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen” (Dan. 11:32). 
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Het Lam is voor mensen 

De eerste keer dat we in het Johannesevangelie, 
in beeldende taal, een voorafschaduwing vinden 
van het sterven van de Heer Jezus is de passage 
waarin Johannes de Doper Hem aanduidt als het 
Lam van God, dat de zonde van de wereld 
wegneemt (Joh. 1:29). De uitdrukking ‘het Lam 
van God’ doet denken aan de profetie van Jesaja: 
‘Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken 
en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter 
slachting geleid wordt, en als een schaap dat 
stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond 
niet open’ (Jes. 53:7). Johannes gebruikt voor 
‘lam’ het Gr. woord amnos dat ook voorkomt in 
Handelingen 8:32, waar Jesaja 53:7 wordt 
geciteerd.  

Het ‘Lam van God’ herinnert eveneens aan het 
paaslam, het eenjarig lam dat moest geslacht 
worden om het leven van de eerstgeborenen van 
het volk Israël te redden. Het Gr. woord amnos, 
d.i. lam, is het gebruikelijke woord voor een 
eenjarig schaap (zie Ex. 12:5). De Septuaginta 
(de Gr. vert. van het O.T.) gebruikt dit woord in 
Exodus 12 om te spreken over het paaslam. In die 
zin beschouwt Paulus de Heer Jezus Christus als 
het Lam: ’Want ook ons Paaslam [lett. Pascha] is 
geslacht: Christus’ (1 Kor. 5:7). In dezelfde zin 
gaat het voorts in de profetie van Jesaja om Hem: 
‘(...) terwijl Hij toch veler zonden gedragen en voor 
de overtreders gebeden heeft’ (Jes. 53:12). Ook 
Petrus spreekt over het kostbare bloed van 
Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos 
lam (1 Petr. 1:19-20), waarmee wij zijn vrijgekocht 
(vgl. Openb. 5:9). Het Lam van God neemt nu de 
zonden weg van ieder die achter zijn bloed schuilt 
(1 Joh. 3:5).  

Terecht is opgemerkt dat een lam niet het 
gebruikelijke offer is voor een schuldoffer. Maar bij 
het ‘Lam van God’ gaat het ook om veel meer dan 
enkel het schuldoffer, het gaat om het totale 
resultaat van het offer van de Heer Jezus, 
waarnaar het geheel – alle (soorten) offers – van 
de Joodse offerdienst zinnebeeldig verwijst. De 
offerdienst van Leviticus is vervuld in één 
Persoon, het Lam van God. 

Het Lam is voor de kosmos 

Het is het Lam van God, dat de zonden van 
boetvaardige zondaars gedragen heeft. Maar er is 
ook nog heel wat meer dan dat. Het gaat 
Johannes om een veel ruimer perspectief, het 
gaat niet enkel om het zondeprobleem van 
mensen. We moeten opmerken dat Johannes 
over ‘de zonde’ (enkelvoud) en niet over ‘de 
zonden’ (meervoud) van de wereld spreekt, dus 
niet allereerst over al de zonden die Christus op 
het kruis van Golgota gedragen heeft. ‘Zonde’ is 
ook niet maar het enkelvoud van ‘zonden’, de 
‘zonde’ is een smet die in deze kosmos gekomen 
is. De hele schepping zucht onder die smet (vgl. 
Rom. 8:19-22). De hele schepping is ‘vervuild’ 
door de zonde en verkeert in de ban ervan (Rom. 
5:12, 21). Want de zonde is ook een macht (vgl. 
Hebr. 12:4). De zonde als macht, smet, moet niet 
gedragen of vergeven worden. Die moet 
gewoonweg verbroken, veroordeeld en 
weggedaan worden.  

Het gaat er dus om hoe die macht uit de 
schepping, de hele kosmos, zal worden 
afgeschaft. Het is dan ook het Lam van God, dat 
op grond van zijn volbrachte werk op Golgota de 
zonde uit de hele kosmos zal wegdoen. Door het 
bloed van het Lam zal de hele schepping 
gereinigd en bevrijd worden en delen in ‘de 
vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van 
God’ (Rom. 8:21). Dat wil zeggen dat de 
zondemacht voor de kinderen van God verbroken 
is. Nu woont de zonde wel nog in ons vlees (Rom. 
7:23, 26), maar ook daarvan zullen wij verlost 
worden (Rom. 8:23). Ooit zal ook de schepping 
verlost, bevrijd en gereinigd worden van de 
zonde. In die zin lezen we in 1 Johannes 2 vers 2: 
‘Hij is het zoenoffer voor onze zonden; en niet 
voor onze zonden alleen, maar ook voor de hele 
wereld [kosmos]’.  

Dit geeft allereerst aan dat er geen verzoening 
mogelijk is buiten het bloed van Jezus Christus; er 
is geen ander zoenoffer. Dat geldt 
vanzelfsprekend voor mensen (Hij is het zoenoffer 
voor onze zonden), maar het geldt eveneens voor 
de kosmos. Het is niet voor de ‘zonden van de 

Kris Tavernier 

Johannes 1: 29, 36 
Agnus Dei c. 1635 Francisco de Zurburan 
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kosmos’, want de kosmos (bijv. een boom) doet 
geen zonden, maar de zonde is wel in de kosmos 
aanwezig. Daarom moet de kosmos ook weer 
verzoend worden met God, zoals Paulus zegt: 
‘(...) door Hem alle dingen tot Zichzelf te 
verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het 
bloed van zijn kruis, hetzij de dingen op aarde, 
hetzij de dingen in de hemel’ (Kol. 1:20). Het is 
dus ook het bloed van het Lam dat daartoe nodig 
was. Hij ‘die geen zonde gekend heeft’ (een 
onberispelijk en vlekkeloos Lam), werd door God 
‘tot zonde gemaakt’ (2 Kor. 5:21). Hij werd 
vereenzelvigd met de zonde die in de wereld 
gekomen is. En tot zonde gemaakt zijnde, heeft 
God in Hem de zonde als macht in beginsel 
veroordeeld. Dit zal pas de volledige vervulling 
kennen wanneer alle dingen met God verzoend 
zullen zijn. Dan zal de zonde als macht afgeschaft 
zijn. Het Lam dat overwonnen heeft, zal dat doen. 

Zie, het Lam van God 

Johannes de Doper wijst twee opeenvolgende 
dagen op Jezus als het Lam van God. De eerste 
keer zegt hij: ‘Zie, het Lam van God, dat de zonde 
van de wereld wegneemt’ (Joh. 
1:29). De tweede keer zegt hij 
slechts: ‘Zie, het Lam van 
God’ (vs. 36), zonder de 
eerdere toevoeging. Er is 
verschil tussen die twee 
verzen. De eerste keer gaat 
het om wat het Lam van God 
gedaan heeft, zijn werk op 
Golgota. De tweede keer gaat 
het om het Lam van God Zélf. 
Anders gezegd: de eerste keer 
gaat het over het werk, de 
tweede keer gaat het over 
Degene die het werk verricht heeft. Het gaat niet 
alleen over het offer van de Heer Jezus Christus, 
maar over de Persoon van de Heer Jezus 
Christus. De Heer Jezus is veel meer dan zijn 
werk alleen. 

Veel mensen zijn zo gericht op hun zonden en 
hun eigen zondeprobleem, dat ze daar blijven 
steken. Ze zijn terecht ontzettend dankbaar voor 
wat de Heer Jezus voor hen gedaan heeft, maar 
daar blijft het dan ook bij. Maar als je bij jezelf blijft 
steken, dan blijf je erg ik-gericht. Je gaat niet het 
grotere perspectief zien dat Johannes voor ogen 
had. En je komt er niet toe om naar het Lam van 
God Zélf te kijken. De naam ‘het Lam van God’ 
heeft alles te maken met zijn volbrachte werk op 
Golgota. Toch is Hij onze dank en aanbidding niet 
alleen waard voor wat Hij gedaan heeft, maar 
eveneens voor wie Hij is. Je ziet niet alleen maar 
een ‘wat’, de oplossing van je zondeprobleem, je 
ziet een ‘Wie’, een Persoon.  

De twee discipelen die bij Johannes de Doper 
stonden, zagen nu ook de Persoon Zelf – niet 
alleen maar zijn werk. Ze wilden Hem leren 
kennen, en ze volgden Hem ook (Joh. 1:37). De 
Heer Jezus richtte Zich tot hen met de vraag: ‘Wat 
zoekt u?’ Daarop antwoordden ze niet met zoiets 

als: wij zoeken de oplossing voor ons 
zondeprobleem. Ze zeiden: ‘Waar houdt U 
verblijf?’ Ze waren in Hem geïnteresseerd, ze 
wilden bij Hem zijn, ze wilden Hem leren kennen. 
Ze zagen niet alleen het werk dat Hij zou 
volbrengen, ze wilden Hemzélf zien. 

De aanbidding van het Lam 

In het boek Openbaring wordt meer dan twintig 
keer over het Lam (Gods) gesproken. Daar wordt 
niet het Gr. woord amnos gebruikt om over het 
Lam te spreken, maar het woord arnion. Dat 
woord doelt vooral op het lam als slachtdier. Toch 
zien we daar Christus niet meer in zijn 
vernedering, maar in zijn heerlijkheid. Hij wordt 
nog steeds gezien als het Lam, d.i. als geslacht 
geweest zijnde, als dragend de tekenen van zijn 
dood. Zo kon de Heer Jezus tegen Tomas zeggen 
dat hij zijn vinger in de wonden mocht steken 
(Joh. 20:26-27). Voor eeuwig en altijd blijft het 
Lam en zijn werk op Golgota zichtbaar, en het 
blijft het onderwerp van de aanbidding (Openb. 5). 
Het is opmerkelijk hoe vaak in dit boek verwezen 
wordt naar het kruis en het verlossingswerk 

(Openb. 1:5, 18; 5:12; 7:14; 
11:8; 12:11; 13:8; 14:4; 15:3). 
Maar nu hangt het Lam niet 
meer aan het kruis en is het 
niet meer in het graf. Nu is Hij 
opgestaan en verhoogd en 
heeft Hij de allerhoogste naam. 
Hij is in het midden van de 
troon (Openb. 5:6; 7:17; 
22:1,3). Het Lam is de grote 
Overwinnaar (Openb. 17:14). 

In Openbaring 5 vinden we drie 
keer de aanbidding/lofprijs van 

het Lam (vs. 9-10, 12, 14). Er is telkens een 
uitbreiding van degenen die aanbidden en een 
verdieping van de aanbidding. Bij de eerste 
aanbidding zijn het de vier levende wezens en de 
oudsten die aanbidden. De tweede keer zijn er 
daarenboven ook nog de vele engelen die 
aanbidden. De derde keer aanbidt elk schepsel in 
de hemel en op de aarde en onder de aarde en 
op de zee en alles wat daarin is. 

Ook de inhoud van de aanbidding verandert. De 
eerste keer ligt het accent nog op het werk dat het 
Lam verricht heeft: ‘U bent geslacht en hebt 
[ons?, hen?] voor God gekocht met uw bloed’ – 
en op de gezegende gevolgen daarvan voor hen 
die gekocht zijn. Bij de tweede lofprijzing wordt 
gesproken over ‘het Lam dat geslacht is’, en gaat 
het verder over alles wat Hij waard is te 
ontvangen. De aandacht valt niet op hen die 
begenadigd zijn door het werk van het Lam, het 
gaat nu alleen maar om Hem. Toch wordt hier nog 
gesproken over ‘het Lam dat geslacht is’, wat zijn 
werk voor de aandacht stelt. Maar bij de derde 
lofprijzing valt ook dat weg. Nog afgezien van het 
volbrachte werk is het Lam Zelf waard te 
ontvangen ‘de lof en de eer en de heerlijkheid en 
de macht tot in alle eeuwigheid’. 
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Inleiding 

Petrus was de apostel van de besnijdenis, van de 
Joden, terwijl Paulus de apostel van de volken 
was (Gal. 2:7-10). In zijn eerste brief richt Petrus 
zich tot Joodse christenen in de verstrooiing. Zijn 
onderwerp is met name de huidige tussentijd 
waarin wij als christenen leven, de tijd tussen 
Christus' verwerping op aarde en Zijn 
wederkomst in heerlijkheid. Wij moeten ons 
spiegelen aan onze Heer, delen in Zijn 
verwerping door de wereld. Daarom gaan wij een 
weg van smaadheid en lijden, terwijl wij uitzien 
naar Zijn komst, die alles anders zal maken voor 
ons en een rechtvaardig oordeel zal brengen over 
de wereld.  

Om echter met Christus te kunnen lijden, terwijl 
wij wachten op de heerlijkheid die komen zal, 
hebben wij Gods genade nodig. Het verband 
tussen lijden en genade zien wij herhaaldelijk in 
deze brief. Wij hebben genade nodig om het 
lijden te kunnen verdragen en naar het voorbeeld 
van Christus een gezindheid van genade tentoon 
te spreiden. Dezelfde principes gelden uiteraard 
voor gelovigen uit de volken, die geestelijk gezien 
ook bijwoners en vreemdelingen op aarde zijn en 
in de verwachting van Christus' komst leven. Het 
zou trouwens een misverstand zijn om de 
bediening van Petrus strikt te beperken tot de 
Joden. Het boek Handelingen leert ons wel 
anders: Petrus predikte ook aan Samaritanen en 
heidenen. Omgekeerd richtte Paulus zich altijd 
éérst tot de Joden en dan tot de volken (vgl. 
Rom. 1:16), hoewel aan hem speciaal het 
apostelschap van de volken was toevertrouwd.  

De genade die God aan ons heeft bewezen en 
nog steeds bewijst, kent verschillende gestalten. 
God is de God van alle genade (5:10). Hij heeft 
genade aan ons betoond in het verleden, Hij doet 
dat nog steeds in het heden (de periode die 
bekend staat als de 'genadetijd'), en Hij zal dat 
doen in de toekomst. Gods genade is in allerlei 
opzichten veelvoudig, veelvormig (4:10). Petrus 
gebruikt dan ook verschillende woorden om die 
genade nader te omschrijven en telkens een 
ander facet ervan te belichten: barmhartigheid 
(medelijden, mededogen), goedertierenheid 
(welgezind, gunstig gezind zijn), lankmoedigheid 
(lang, groot van gemoed en van geduld). Het 
woord genade betekent zoveel als 'gratie', 
'onverdiende gunst'.  

Wij konden als heidenen geen aanspraak maken 
op goedheid of gunst van de kant van God. Wij 
leefden ver van God in zonde en 
ongerechtigheid, wij verdienden slechts toorn van 
Godswege. En de Joden hadden de ene, ware 
God telkens de rug toegekeerd en zich ook 
gewend tot de afgoden, hoewel ze in naam God 
nabij waren gebracht. Zowel Joden als heidenen 
hebben gefaald en staan schuldig tegenover 
God. Gods genade plaatst evenwel Joden én 
heidenen op dezelfde grondslag, zowel wat onze 
zondige staat betreft als onze nieuwe positie in 
Christus. De brieven van Paulus laten dat 
duidelijk zien. 

Lijden tot loutering van het geloof 

Petrus plaatst in hoofdstuk 1 het heden waarin wij 
als gelovigen leven tegenover de heerlijke 
toekomst die ons wacht bij de openbaring van 
Jezus Christus. Die toekomst wordt aangeduid 
met uitdrukkingen als ‘een levende hoop’, ‘een 
onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke 
erfenis’, ‘de behoudenis [van zielen]’, ‘de 
heerlijkheden daarna’ (1:3-5,9-11). Daarin 
verheugen wij ons ook, hoewel ons geloof nu 
beproefd wordt door allerlei verzoekingen.  

Er zijn verzoekingen die uit ons eigen boze hart 
voortkomen, maar er zijn ook beproevingen die 
God toelaat in ons leven. Het ‘zo nodig’ geeft aan 
dat die soms een plek hebben in Zijn plan. Dit 
brengt droefheid met zich mee, hoewel het lijden 
maar ‘een korte tijd’ duurt (1:6). De vuurgloed van 
de beproeving zuivert ons echter, zoals goud 
gelouterd wordt in een smeltkroes, zodat de 
kwaliteit en kostbaarheid van het geloof aan het 
licht komt (vgl. Mal. 3:2-3). De goudsmid is net 
zolang bezig tot hij zijn gezicht weerspiegeld ziet 
in het verhitte materiaal. Christenen moeten aan 
hun Heer gelijkvormig worden.  

(Lees verder op pagina 10) 

VIJF VORMEN VAN LIJDEN  
VOOR DE CHRISTEN 

Hugo Bouter 
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“Maar al lijdt u ook ter wille van de gerechtigheid, gelukkig bent u”  
(1 Petr. 1:6-7,11; 2:19-21; 3:13-17; 4:1,12-19; 5:1,8-10). 

Omsmelten van 
‘oude’ gouden 
sieraden. 



VERSCHIJNEN, VERSCHIJNING  
EN LUISTERRIJK 

Gerard Kramer 

De woorden ‘verschijnen’, ‘verschijning’ en 
‘luisterrijk’ zijn in het Nederlands niet met elkaar 
verwant. Natuurlijk ziet iedereen het verband 
tussen de eerste twee woorden, maar de laatste 
van het drietal lijkt er met de haren bijgesleept te 
zijn. Dat is echter gezichtsbedrog: alle drie de 
woorden horen in het Grieks tot hetzelfde 
betekenisveld; ze hebben dezelfde stam. Er is 
dan ook een interessant verband tussen deze drie 
woorden. Ik hoop dat hieronder te laten zien. 

Verschijnen 

‘Verschijnen’ is de vertaling van Gr. epifainoo, dat 
voorkomt in Handelingen 27:20 (Telos + NBV: ‘te 
zien zijn’; SV: ‘verschijnen’; NBG + VH * ‘zich 
vertonen’) en dat in deze vorm ook ‘schijnen’ in de 
zin van ‘licht geven’ kan betekenen; zie Lucas 
1:79. Twee keer komt het als epifainomai voor in 
een andere vorm voor, eveneens in de betekenis 
‘verschijnen’, en wel in Titus 2:11 (‘Want de 
genade van God, heilbrengend voor alle mensen, 
is verschenen’) en 3:4 (‘Maar toen de 
goedertierenheid en de mensenliefde van God, 
onze Heiland, verschenen is’). Vooral deze laatste 
vorm en betekenis zijn belangrijk. Het gaat om iets 
dat eerst niet zichtbaar was, maar dat plotseling 
opdoemde / zichtbaar werd / verscheen. 

Verschijning 

‘Verschijning’ is de vertaling van Gr. epifaneia, dat 
uitsluitend door Paulus wordt gebruikt. In 2 
Timoteüs 1:10 duidt hij de komst van de Heer 
Jezus in het verleden aan als ‘de verschijning van 
onze Heiland Christus Jezus’. Hij was eerst niet 
zichtbaar, maar werd zichtbaar door als mens 
geboren te worden. Alle overige keren dat Paulus 
over de verschijning van de Heer spreekt, verwijst 
hij naar Zijn verschijning in de toekomst.  

In 2 Tessalonicenzen 2:8 is sprake van de 
toekomstige ‘verschijning van Zijn (= Christus’) 
komst’. In 1 Timoteüs 6:14 schrijft Paulus over ‘de 
verschijning van onze Heer Jezus Christus’. In 2 
Timoteüs 4:1, 8 spreekt hij kortweg over ‘Zijn 
verschijning’. In Titus 2:13 is de apostel het 
uitvoerigst. Daar schrijft hij over ‘de gelukkige 
hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze 
grote God en Heiland, Jezus Christus’. Als de 
Heer zal verschijnen, d.w.z. zichtbaar voor 
iedereen in heerlijkheid zal terugkeren, zal dat zijn 
om openlijk Zijn heerschappij over de hele 
schepping te aanvaarden. De mensen zullen ‘de 
Zoon des mensen zien komen op de wolken van 
de hemel met kracht en grote heerlijkheid’, zoals 
de Heer zelf gezegd heeft in Matteüs 24:30. 

Voorafgaand aan het Nieuwe Testament werd het 
Gr. woord epifaneia in heidense Griekse teksten 
gebruikt om een manifestatie van een heidense 
godheid aan te duiden. Men geloofde bijvoorbeeld 
een vijand overwonnen te hebben of van een 
ziekte te zijn genezen door de plotselinge 
verschijning van zo’n godheid in kracht. 

Luisterrijk 

‘Luisterrijk’ is de vertaling van Gr. epifanes. Het 
komt alleen voor in Handelingen 2:20, waar 
sprake is van ‘de grote en luisterrijke (SV, NBG en 
VH * vertalen ‘doorluchtige’) dag van de Heer’. De 
vertaling ‘stralende’ (NBV) is absoluut onjuist. Het 
gaat bij de komende dag van de Heer bepaald 
niet om een gewone zomerse dag, maar om de 
dag waarop de Heer Jezus met macht en 
majesteit zal verschijnen. Niet zomaar het 
schijnen van de zon, maar de Heer Jezus als de 
Zon der gerechtigheid zal die dag kenmerken. Het 
Gr. epifanes heeft namelijk de betekenis 
‘plotseling verschijnend’, ‘in het volle zicht’, 
‘prominent’, ‘opvallend’, ‘opmerkelijk’, ‘beroemd’, 
‘met distinctie’, ‘zich onderscheidend’.  

In het verleden zijn er wel koningen geweest die 
het wat hoog in de bol hadden en zichzelf daarom 
de bijnaam ‘Epifanes’ gaven – daarmee gaven ze 
aan dat zij zichzelf zagen als een onder de 
mensen verschijnende godheid. De bekendste is 
Antiochus IV Epifanes (175-164 v.C.), die zich in 
Jeruzalem tegenover de God van Israël en 
tegenover de Joden schandelijk heeft gedragen. 
Wat een contrast met onze Heer Jezus Christus, 
die eens zal verschijnen om op die luisterrijke, in 
alles door Hem gekenmerkte en naar Hem 
genoemde dag zal verschijnen ‘om op die dag 
verheerlijkt te worden in zijn heiligen en 
bewonderd te worden in allen die hebben 
geloofd’ (2 Tess.1:10). 

* (VH = Voorhoevevertaling 4e druk) 
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DAVIDS VERDRIET OVER ABSALOM; 
ZIJN TERUGKEER NAAR JERUZALEM 

2 Samuël 19 

Ger de Koning 
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“Ik weet immers dat ik heden weer koning over Israël ben” (2 Sam. 19:22). 

David is een vader met een bijzondere liefde voor 
een zoon, die een opstandeling was. Die liefde 
ging zover dat hij overstelpt werd door verdriet 
vanwege het verlies van Absalom, ten koste van 
de gevoelens van anderen. Joab wijst hem hierop. 
Daarop wijzigt David zijn houding.  

Hieruit is veel te leren over de omgang met onze 
kinderen. Het is begrijpelijk dat een zorgenkind, of 
het nu door ziekte is of door een zondige weg, 
veel van onze aandacht opeist. Toch moeten we 
proberen het evenwicht te bewaren of terug te 
brengen in het geven van aandacht aan onze 
kinderen. Het gebeurt wel dat het 'zorgenkind' 
zoveel aandacht krijgt, dat de anderen daardoor 
de aandacht die ook zij zo nodig hebben moeten 
missen. De verzuchting is wel eens gedaan: ik 
wilde dat ik ook eens iets geks durfde te doen, 
dan zou er voor mij ook aandacht zijn. In de 
plaatselijke gemeente kan het ook gebeuren dat 
sommige jongeren niet de aandacht krijgen die ze 
nodig hebben. Daardoor kunnen ook 
probleemsituaties ontstaan, die voorkomen 
hadden kunnen worden wanneer wij als ouderen 
de jongeren het belang hadden laten voelen dat 
we in elk van hen afzonderlijk stellen. Dan zijn we 
bezig zoals de Heer het wil, die ook belang stelt in 
elk van de kinderen van God persoonlijk. 

Nu Israël verslagen is, kan koning David weer 
terugkeren naar Jeruzalem. Er komt tweedracht 
onder het volk wie hem daarbij zal begeleiden. 
David spreekt zijn voorkeur uit voor Juda, zonder 
te zeggen dat Israël niet mee mag doen. Bij zijn 
terugkeer komen weer verschillende mensen op 
zijn pad, net zoals toen hij wegtrok uit Jeruzalem.  

De eerste die David tegemoet komt, is Simi, de 
man die hem zo vervloekte toen hij wegtrok. Hij 
belijdt zijn zonde en ontvangt vergeving. Het 
voorstel van Abisai, die ook bij de vlucht het 
voorstel deed Simi te doden, wordt opnieuw 
afgeslagen. Mefiboset is de volgende. Bij hem is 
er grote dankbaarheid dat David heelhuids is 
teruggekeerd. Hij was niet in staat mee te trekken 
door het verraad van zijn knecht Siba. Maar zijn 
liefde voor David was zo groot dat hij al die tijd in 
rouw heeft doorgebracht. Al zijn bezittingen 
kunnen hem niets schelen, die mag Siba houden. 
Het gaat hem om David zelf. Wat een liefde! 
Mefiboset is nooit vergeten hoe groot Davids 
ontferming geweest is, vandaar (zie hoofdstuk 9). 

De 80 jaar oude Barzillai is er ook bij als David 
weer naar Jeruzalem gaat. Hij was een zeer 
vermogend man en heeft zijn bezittingen gebruikt 
om in het onderhoud van de koning voorzien. 
Prachtig beeld van wat ouderen kunnen doen, de 
vaders in Christus. Zij hebben veel geestelijke 
rijkdom verzameld en zijn dan in staat om 
gelovigen die in ballingschap leven van die 
rijkdom mee te delen en hen weer op weg te 
helpen naar Jeruzalem. Hij is zelf te oud om de 
reis te maken, en in plaats van zelf mee te gaan 
laat hij zijn knecht Kimham meegaan. Een mooi 
voorbeeld hoe een oude gelovige een jonge 
gelovige zijn plaats laat innemen in de weg met 
de Heer. Davids waardering voor Barzillai is groot. 
Hij zal Kimham behandelen als was het Barzillai 
zelf. 

Dan komt er twist tussen Juda en een deel van 
Israël aan de ene kant, en de rest van Israël aan 
de andere kant. Wie heeft het meeste recht op 
David? Is het wel goed om zo te spreken? David 
is toch koning van het hele volk? 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 19. 

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, ook bij mij 
is het gevaar aanwezig dat één van onze kinderen 
niet die aandacht krijgt die het nodig heeft, zowel 
in het gezin als in de plaatselijke gemeente. 
Bewaart U mij ervoor om met mijn broeders en 
zusters, waar ze zich ook bevinden, over U te 
spreken in die zin dat ik een groter recht op U zou 
hebben dan de ander’. “En al het volk trok de Jordaan over. Ook de 

koning trok over” (vs. 39). 
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ZIEN OP HEM DIE ZIJ  
DOORSTOKEN HEBBEN 

Uit het commentaar bij het evangelie naar Johannes 

J.G. Bellett 
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Het water en het bloed stroomden om het getuigenis te 
geven dat God ons eeuwig leven gegeven heeft; en dit 
leven is in Zijn Zoon (1 Joh. 5:11). Het water en het 
bloed zijn de twee getuigen, die God gaf aan Zijn Zoon 
en aan het leven dat zondaars in Hem kunnen vinden. 
De zonde doorboorde de zijde van Jezus. De daad van 
de soldaat was het bewijs van de haat van de mens. 
Het was een daad van geweld, die door de overwonnen 
vijand werd bedreven na de strijd. Het was het op luide 
toon uitspreken van de diepe vijandschap die leeft in 
het hart van de mens tegen God en tegen Zijn Christus. 
Maar de rijkdom van Gods genade, die erin voorzien 
heeft en die meer dan overvloedig is, valt des te meer 
in het oog: want de liefde van God heeft op deze 
manier ook het antwoord gegeven. De punt van de lans 
van de soldaat raakte het bloed aan en de fontein die 
de zonde uitwist, werd geopend.  

Het bloed en het water kwamen uit de doorboorde zijde 
van de Zoon van God. De Grote Verzoendag was volle 
werkelijkheid geworden. Het water van de reiniging, de 
as van de rode koe, stonden nu ten volle beschikbaar 
voor de zondaar. Daar was het Lam! We kunnen 
denken aan het lam dat Abel had geofferd, en aan het 
bloed dat Noach had vergoten en dat de vrije loop gaf 
aan de pure genade van het hart van God tegenover 
zondaars. We kunnen denken aan de ram op de berg 
Moria, en aan het bloed dat dagelijks stroomde rond het 
koperen altaar in de tabernakel. Het wijst allemaal op 
het bloed van Christus, dat de enige losprijs is voor 
talloze miljoenen verlosten die voor de troon van God 
staan zullen. 

Toch werd het lichaam van de Heer niet verbroken, 
hoewel het doorstoken was om de bron te zijn van het 
bloed en het water, de middelen die ons redden en 
reinigen. Het Paaslam moest geslacht worden, maar 
niet één van zijn beenderen mocht gebroken worden. 
Christus zou het hele voornemen van Gods liefde 
volbrengen, doordat Hij de eerstgeborenen verloste van 
de macht van de verderver; maar buiten die grens is Hij 
heilig, geen onheilige hand mag Hem aanraken. Jezus 
moet kunnen zeggen, als Hij God prijst: “Al mijn 
beenderen zeggen: HERE, wie is als Gij, die de 
ellendige redt van wie sterker is dan hij, en de ellendige 
en de arme van wie hem berooft” (Ps. 35:10). Zo was 
het met de Heer, toen Hij aan het kruis hing. In elke 
bijzonderheid zien wij de Zoon van God. Als wij Hem 
vergezellen naar het graf, zien wij weer de Zoon van 
God. Toen werd hij niet meer aan de overtreders 
gelijkgesteld en was niet bij de goddelozen in Zijn dood. 
Zijn graf was onder de rijken. Twee eerbare zonen van 
Israël kwamen Hem huldigen: Jozef van Arimatea en 
Nikodemus namen het lichaam van Jezus, dat zij 
balsemden met welriekende specerijen en wikkelden in 
linnen windsels. Daarna begroeven zij Hem in het 
nieuwe graf van Jozef. Nog iets moeten we hier 
opmerken. Toen het lichaam van Jezus werd 
doorboord, gebeurde dit niet alleen opdat er getuigen 
zouden zijn van Godswege: het bloed en het water. 

Maar het vond ook plaats, opdat er gelegenheid 
gegeven zou worden om te vervullen wat geschreven 
staat: “Zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken 
hebben” (Zach. 12:10). En dit woord, dat profetisch het 
berouw van Israël aankondigt op de laatste dag, 
karakteriseert de daad van Jozef en Nikodemus en 
maakt hen tot vertegenwoordigers van het berouwvolle 
volk. Zij kwamen als laatsten in de orde van het geloof. 
Bang voor het ongelovige volk en de ban van de 
synagoge hadden zij niet volhard met de Heer in Zijn 
verzoekingen. Zij waren Zijn discipelen geweest in het 
verborgen, zij waren traag van hart. Aan het einde 
evenwel erkennen zij de Heer en komen ertoe te zien 
op Hem die zij doorstoken hebben. Zij nemen het 
lichaam van het kruis af, het lichaam dat door de 
soldaat beledigd en mishandeld was. Terwijl zij Hem 
van het kruishout afnemen, kunnen zij onmogelijk 
vermijden dit doorboorde lichaam te zien. Men kan zelfs 
zeggen dat zij rouw over Hem hebben gedragen, want 
hun harten waren liefdevol tot de Gekruisigde 
aangetrokken. Zo zal het met Israël zijn. Zij komen ook 
als de laatsten in de orde van het geloof en zijn traag 
van hart, maar aan het einde zullen zij Hem zien. Zij 
zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben en 
zullen rouw bedrijven zoals men treurt over een enige 
zoon (Zach. 12:10)). Zo was het met Jozef en 
Nikodemus, en zo zal het later met de inwoners van 
Jeruzalem gaan.  

Deze beide Israëlieten eisen, als echte kinderen van 
Abraham, het lichaam van de Heer op. Overeenkomstig 
het geloof van de aartsvader eren ze het, door het in 
een nieuw graf te leggen (vgl. Gen. 23:19). Zij, de ware 
onderdanen van de Koning van Israël, brengen Hem de 
eer die Hem als Zoon van David toekwam (vgl. 2 Kron. 
16:14). Zij overdekken het lichaam rijkelijk met kostbare 
specerijen en leggen het in de tuin in een rein graf, 
waarover de geur van de dood nog nooit was gegaan. 
Voor de wereld zijn alle dingen voorbij in deze tweede 
tuin, de tegenhanger van de hof van Eden. Om het zo 
eens te zeggen: hier rust de tweede Mens in de dood. 
In de eerste tuin was de eerste mens geplaatst, terwijl 
hij toegang had tot de boom van het leven, maar in de 
afdwaling van zijn weg verkoos hij de dood. Hier in de 
tweede tuin wordt de straf van deze afdwaling 
gedragen. Jezus smaakte de dood, zonder de boom 
van de kennis aangeraakt te hebben. In de eerste tuin 
stonden alle bomen die aangenaam waren om te zien 
en goed om van te eten. Hier ziet men alleen het graf 
van Jezus. Daar loopt, wat de mens betreft, de zonde 
van de mens op uit. Maar wacht eens! Door dit alles 
heen zal de Zoon des mensen weldra de dood van 
deze dood worden en de macht van de hel tenietdoen, 
om leven en onvergankelijkheid aan het licht te brengen 
en om opnieuw in de tuin de boom van het leven voor 
de mens te planten. Als de derde dag aanbreekt, zal de 
tuin, getuige van Jezus in de dood, de Zoon des 
mensen zien opstaan, triomferend in een 
overwinningsleven voor zondaars. 

“één van de soldaten doorstak zijn zijde met een speer  
en terstond kwam er bloed en water uit” (Joh. 19:34). 



‘En de Engel des HEREN trof haar aan bij een waterbron in de woestijn,  
bij de bron aan de weg naar Sur’ (Gen. 16:7-14).  

‘Daarop ging zij heen en dwaalde door de woestijn van Berseba (...)  
Toen opende God haar ogen, en zij zag een waterput’ (Gen. 21:8-21). 
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Typologische lessen 

De geschiedenis van Hagar in Genesis 21 vormt 
in meerdere opzichten de tegenhanger van het 
verhaal van Genesis 16. Beide verhalen speelden 
zich af in de woestijn, bij een waterput (resp. de 
bron van de levende God, de God des aanziens; 
en de put van de eed). In beide gevallen kreeg 
Hagar een goddelijke openbaring ten aanzien van 
haar zoon. In Genesis 16 was zij zwanger van 
Ismaël, maar in Genesis 21 moet haar zoon een 
jongen van een jaar of zeventien zijn geweest. In 
beide verhalen zag God naar haar om (Ismaël 
betekent dan ook: ‘God hoort’). Hij hoorde naar 
Hagars ellende, maar Hij hoorde evengoed naar 
de stem van de jongen (Gen. 16:11; 21:17). In 
Genesis 16 was Hagar op de vlucht voor haar 
meesteres Sarai. Die vlucht was voortijdig en 
daarom moest zij teruggaan. In Genesis 21 was 
haar vertrek definitief en in overeenstemming met 
Gods gedachten. De zoon van de slavin zou niet 
erven met Isaak, de zoon van de belofte.  

Hierin zijn diepe geestelijke lessen verborgen, 
zoals Paulus laat zien in Galaten 4. Het illustreert 
belangrijke beginselen, o.a. dat de Gemeente een 
ánder erfdeel heeft dan het aardse volk van God, 
het tegenwoordige Jeruzalem. Jodendom en 
christendom staan niet op één lijn met elkaar, 
zoals er ook een hemelsbreed verschil was 
tussen Ismaël en Isaak. Christenen zijn geen 
kinderen van een slavin. Het hémelse Jeruzalem 
is onze moeder en daarom zijn wij vrij van de 
slavernij van de wet. De bedeling van de wet is 
een ánder regime dan de heerschappij van de 
genade – die nu door rechtvaardigheid regeert tot 
het eeuwige leven door Jezus Christus, onze 
Heer (Rom. 5:21). Wij staan als christenen niet 
onder het regime van de wet, maar onder de 
heerschappij van de genade (Rom. 6:14-15). De 
conclusie moet dan ook zijn dat er voor judaïsme 
en wetticisme geen plaats is in de Gemeente. Ze 
dienen te worden veroordeeld en moeten worden 
weggedaan, evenals de slavin met haar zoon 
werd weggezonden uit het huis van Abraham 
(Gal. 4:21-31). Ismaël is een beeld van de 
natuurlijke mens, die zijn weg in eigen kracht 

gaat. Hij zou ‘een wilde ezel van een mens 
zijn’ (Gen. 16:12). Maar vlees en Geest kúnnen 
niet samengaan. Vlees en wereld gaan echter wel 
met elkaar samen (vgl. Gen. 21:21).  

Er is nog een belangrijke profetische les aan dit 
voorval te ontlenen. Dat Ismaël werd 
weggezonden, betekende niet dat er voor hem 
helemaal geen toekomst was weggelegd. Hij werd 
wel degelijk gezegend, omdat hij ook een 
nakomeling van Abraham was. Gods belofte was: 
‘Maar ook de zoon der slavin zal Ik tot een volk 
stellen, omdat hij uw nakomeling is’ (Gen. 21:13). 
Er is zelfs sprake van ‘een groot volk’ (Gen. 
21:18). Zoals reeds eerder door God was 
aangekondigd, kwamen er twaalf vorsten uit hem 
voort (Gen. 17:20; 25:16). Het is frappant dat de 
stammen van Israël ook twaalf in getal waren. 
Daarom is de zoon van de slavin een beeld van 
Israël als het aardse volk van God onder de 
slavernij van de wet, het huidige Jeruzalem (Gal. 
4:25), dat straks in de eindtijd onder het nieuwe 
verbond toch een rijke zegen zal wegdragen.  

De lijn van de belofte, de lijn van Gods verbond 
liep echter via Isaak. Met hem sloot de Eeuwige 
‘een eeuwig verbond’ (Gen. 17:19). Isaak, de 
zoon die werd geofferd en later bij wijze van 
spreken weer opstond uit de doden, is een type 
van Christus (Hebr. 11:17-19). Door Christus, het 
beloofde Zaad, behoren wij als gelovigen uit de 
volken nu ook tot Abrahams nageslacht. Wij zijn 
vast met Hem verbonden en in Hem zijn wij 
gezegend met allerlei geestelijke zegen in de 
hemelse gewesten. De hemelse Gemeente heeft 
dan ook een uniek erfdeel. Als kinderen van de 
belofte en kinderen van de vrije zijn wij 
erfgenamen van God en mede-erfgenamen van 
Christus (Rom. 4:9-25; Gal. 3:16-29).  

Water in de woestijn 

Deze geschiedenis bevat ook veel práktische 
lessen voor ons geloofsleven. Als wij de Heer 
aanroepen in de dag der benauwdheid, zorgt Hij 
voor uitredding. Hij zorgt voor water in de woes-
tijn, zelfs voor ‘geestelijke drank’ (1 Kor. 10:4).  

Hugo Bouter 
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Wij mogen telkens weer kracht putten uit Gods 
beloften en dan onze reis vervolgen. Hij kent onze 
zorgen en behoeften, ook die van 
eenoudergezinnen – zoals Hagar en haar zoon in 
feite waren.  

Nadat Hagar de tent van Abraham had verlaten, 
dwaalde zij een tijd lang rond door de woestijn 
van Berseba (Gen. 21:14). Als wij ervan uitgaan 
dat Abraham toen nog in het Zuiderland (de 
Negev) woonde, in de buurt van Kades (Gen. 
20:1), dan is Hagar eerst in noordelijke richting 
getrokken. Berseba lag aan de zuidgrens van 
Israël. Later is ze weer teruggegaan naar de 
omgeving van Kades, in de woestijn Paran (Gen. 
21:21). Daar is Ismaël gaan wonen. Dit gebied 
speelde bij de uittocht ook een belangrijke rol 
(Num. 10:12; 12:16; 13:3,26). De kleine 
voedselvoorraad die ze had meegekregen, raakte 
snel uitgeput. Toen het water op was, legde ze 
haar zoon onder één van de struiken. Hagar ging 
huilend op een afstand zitten; zij kon het sterven 
van het kind niet aanzien. Toch was de redding 
nabij. God was niet ver en Hij zou haar tranen 
drogen.  

Er was ook een waterbron in de buurt, een bron 
die getuigde van de trouw van God aan Zijn 
beloften. De naam Berseba (d.i. put van de eed) 
wordt hier vermoedelijk genoemd als een teken 
van hoop (Gen. 21:14). Het zou al gauw blijken 
dat God Zijn woord gestand deed. Hij zag niet 
slechts het moederleed van Hagar, maar hoorde 
in deze uitzichtloze situatie ook naar de stem van 
de jongen (‘dáár waar hij was’). Hagar hoefde niet 
bevreesd te zijn. God zou voor hen beiden 
zorgen. Zij moest opstaan en, samen met haar 
zoon, een nieuw begin maken. Toen opende God 
haar ogen en zij zag een waterput in de woestijn 
van Berseba; zij ging de zak met water vullen en 
liet de jongen drinken. God was met hem en hij 
groeide op; hij bleef in de woestijn wonen en werd 
een boogschutter. Hij woonde in de woestijn 
Paran en zijn moeder nam voor hem een vrouw 
uit het land Egypte (vs. 20-21). Zo bewees God 
op deze plaats Zijn trouw aan Hagar en aan haar 
zoon Ismaël. Hagar had zeker niet tevergeefs 
water geschept uit de ‘put van de eed’!  

Leven bij de bron 

Genesis 24 en 25 voegen nog iets hieraan toe. De 
bron Lachai-Roï werd later namelijk Isaaks 
woonplaats in het Zuiderland (Gen. 24:62; 25:11). 
Wij zien deze bron in het leven van Isaak dus als 
een permanente verblijfplaats, een vaste 
woonplaats. Zo zou het ook met ons moeten zijn. 
Wij komen niet alleen maar ‘toevallig’ bij de bron 
die God ons aanwijst op onze pelgrimsreis. Nee, 
wij mogen daar woning maken. Dat is ook Gods 
bedoeling. Hij wil ons daar zegenen, zoals Hij ook 
Isaak zegende. Daarom zegt de psalmdichter: 
‘Welzalig zij die in Uw huis wonen, zij loven U 
gestadig’ (Ps. 84:5). Zo wordt een rondtrekkende 
pelgrim die naar water smacht, een priester in 
Gods huis. Hij heeft daar in het huis van God dan 
zijn vaste woon- en verblijfplaats gevonden, een 
plaats van voortdurende gemeenschap met de 
God die leeft, een plaats van ononderbroken 
zegen (Gen. 25:11). Het is duidelijk dat te leven, 
te wonen bij de Bron méér is dan het hebben van 
een incidentele ontmoeting met Hem.  

Waterstromen zal Ik gieten, 
op het dorre, droge land; 

koele bronnen zullen vlieten, 
in ’t verschroeiend oosterzand; 

waar nu pelgrims smachtend gaan, 
zal een hof des Heren staan. 

Woestijn bij Moshav Paran - Israel  

Waterzak van 
geitenhuid. Water dat 
in zo’n zak wordt 
bewaard blijft wat 
koeler, doordat een 
klein beetje 
verdamping optreedt 
door de huid. 
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Colofon 

De beproefdheid van het geloof zal uiteindelijk tot lof 
en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij Christus’ 
komst (1:7; 4:12-13). Volgens Jakobus bewerkt het 
nu al volharding (1:2-4,12). 

Zoals gezegd hebben wij genade nodig om het lijden 
te kunnen verdragen. Als christenen delen wij in 
diverse opzichten in het lijden van Christus (1:11; 
4:13; 5:1). Het woord ‘lijden’ is een meervoud en 
duidt op de vele vormen van lijden die Christus heeft 
ondergaan. Er is lijden ter wille van het geweten en 
ter wille van de gerechtigheid, maar ook lijden om de 
eer van Gods naam (zie onder). Al dit lijden komt 
van de kant van de mensen en van de kant van de 
boze. Het trof Christus, maar het kan ook ons 
overkomen: smaad, schande, bedreiging, laster, 
vervolging e.d. (Matt. 5:10-12; Hebr. 12:2-3). Het 
lijden van de godverlatenheid was echter uniek, 
hierin kunnen wij dan ook niet delen (het zou onze 
eeuwige ondergang betekenen). Dit lijden kwam 
rechtstreeks van de kant van God en beperkte zich 
tot het oordeel dat over Christus kwam tijdens de 
drie uren van duisternis op het kruis. Dit oordeel 
heeft Hij plaatsvervangend voor ons ondergaan: 
Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de 
Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij 
ons tot God zou brengen (3:18). 

Lijden om het geweten 

De vorm van lijden die in hoofdstuk 2 naar voren 
komt, houdt verband met het verdragen van droeve 
dingen ter wille van het geweten (2:19). Het gaat om 
langdurig lijden dat een huisknecht kon ondergaan 
van de kant van een meester die hem slecht en 
onrechtvaardig behandelde. Natuurlijk kon een slaaf 
zich ook misdragen en dan kreeg hij terecht slaag 
(2:20). Lijden om het geweten doet zich voor als de 
geëiste onderdanigheid leidt tot ongehoorzaamheid 
aan Gods geboden. De christen die zich houdt aan 
de normen van Gods Woord kan bijvoorbeeld in 
conflict komen met een ongelovige werkgever. Dan 
is het genade om te volharden, terwijl wij goed doen 
en moeten lijden. In dit verband wordt het voorbeeld 
van de Heer ons voor ogen gesteld: ‘Want hiertoe 
bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden 
en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u Zijn 
voetstappen navolgt’ (2:21). Wanneer Hij leed en 
werd uitgescholden, uitte Hij geen dreigende taal 
aan het adres van Zijn tegenstanders. Hij nam het 
lijden uit Gods hand aan en gaf alles over aan Hem 
die rechtvaardig oordeelt (2:23). De lijdens-
geschiedenis in de evangeliën bevestigt dit ook. 
Christus werd als een lam ter slachting geleid. Wij 
moeten in Zijn voetsporen wandelen in deze wereld 
die Hem heeft verworpen. 

(Vervolg van pagina 4) 
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Van de redactie 

Veranderingen 

1 

Schets van het 
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Schriften 
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Het is nog november als ik begin aan dit 
redactionele stukje. De voorkant van ons 
huis ligt op het zuiden en door het voorraam 
van de woonkamer schijnt de zon en 
verwarmt het huis. De achtertuin ligt in de 
schaduw, de zon zal daar de komende 
maanden niet meer komen. Maar de 
esdoorn die erin staat is net hoog 
genoeg. Hij staat met zijn prachtig gele 
herfstbladeren nog vol in de zon.  

Dat feit is samen met de oliebollen van dit 
seizoen de reden, dat ik deze maand voor 
de kleuren op deze pagina heb gekozen. De 
prachtige herfstkleuren waarvan we 
vanwege het mooie en rustige najaar zolang 
konden genieten, zullen wanneer u dit leest 
wel verdwenen zijn. Het ene seizoen gaat 
over in het andere. Weer is er bijna een 
jaar voorbij. Dag aan dag heeft Hij ons 
gedragen (Ps. 68:19). En Hij zal dat blijven 
doen, want God is een God van 
uitreddingen.  
We mogen dat steeds bedenken, ook als we 
deze maand weer lezen over de 
verschillende vormen van lijden voor de 
christen (het slot van dit artikel). Waar de 
omstandigheden veranderen, blijft Hij 
Dezelfde (Hebr. 1:12; 13:8). De discipelen in 
Marcus 4:36 namen Hem ‘zoals Hij was’ in 
het schip mee. In alles kunnen we genieten 
van de vrede, waarmee de Heer ook ons 
begroet (zie pag. 9). In dit nummer vindt u 
ook een schets van het leven van Maria. Het 
is een wat langer artikel, maar ik wilde het 
niet in tweeën splitsen. Hierdoor heeft deze 
Rechtstreeks twee bladzijden meer dan u 
gewend bent. 

Ik heb als titel boven dit stukje ‘veran-
deringen’ gezet. Want we zijn van plan 
enkele veranderingen door te voeren. Een 
van die wijzigingen is een nieuwe webhost 
voor de site Oude Sporen. De server waarop 
de website stond, haperde nogal eens. Dus 
zijn we op zoek gegaan naar een andere 
webhost. Als u dit leest. is dit inmiddels 
gebeurd. 
Rechtstreeks bestaat inmiddels vijf jaar. We 
zijn dankbaar voor de mogelijkheden die we 
de afgelopen jaren hebben gekregen via 
internet (website) en e-mail. Maar het 
typewerk, het beantwoorden van vragen en 
e-mail, de wekelijkse en maandelijkse 
verzendingen, het correctiewerk en het 
onderhouden van de site vergt veel van de 
beschikbare tijd. Het is beter een paar 
dingen te veranderen. Het gaat om de 
volgende wijzigingen: 
• In het nieuwe jaar wordt er een extra 

rubriek toegevoegd aan Rechtstreeks, 
met de bekende titel ‘Oude Sporen’. 

• De artikelen die u wekelijks ontving via de 
verzendlijst van ‘Oude Sporen’, vervallen 
in het nieuwe jaar. In plaats daarvan komt 
dus deze extra rubriek in Rechtstreeks. 

• De twee verzendlijsten van resp. ’Oude 
Sporen’ en ‘Rechtstreeks’ worden 
samengevoegd tot één nieuwe 
verzendlijst. 

• Aan het eind van de maand wordt via 
deze nieuwe lijst het blad ’Rechtstreeks’ 
verzonden, en ongeveer halverwege de 
maand een overzicht van nieuw 
geplaatste artikelen op de site. 

Wij hopen ook in het komende jaar, als de 
Heer het geeft, door te gaan met het 
aanreiken van overdenkingen uit Gods 
Woord. Wij wensen u gezegende dagen. 
Een hartelijke groet namens de redactie,  
Jan Paul Spoor 

  VAN DE REDACTIE 
Veranderingen 
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Als een kleine en hulpeloze baby kwam je op de wereld 
en je moeder nam je in haar armen. Je groeide op en 
altijd was je moeder ergens in de buurt en ze zorgde 
voor je. Als je viel, pakte ze je op. Je kreeg een pleister 
op je zere knie en een kusje als troost. Als je als kind 
iets wilde weten, was je eerste vraag altijd: ‘Waar is 
mama?’ Van haar leerden we meestal ook de dingen 
over God en de Heer Jezus; onze eerste liedjes en hoe 
we Hem kunnen danken en bidden. Als we volwassen 
geworden zijn en aan onze kindertijd terug denken, 
danken we God voor de inzet van onze moeders. 

De meest begunstigde moeder die de wereld ooit 
gekend heeft, was de moeder van onze Heer. Zij was 
even menselijk als iedere moeder die ooit geleefd had, 
maar toch zou het Heilige dat uit haar geboren zou 
worden de Zoon van God worden genoemd. 

Maria, het meisje uit Nazaret 
Hier leefde zij haar eenvoudige leven, onbekend voor 
iedereen buiten haar familiekring. Ze was verloofd met 
een arme timmerman en ze ging om met de andere 
meisjes uit het dorp. Ze deed de gewone dagelijkse 
dingen. Naar dit dorp in het door velen verachte Galilea 
zond God de engel Gabriël. Hij kwam in een 
eenvoudige woning en zei: “Gegroet, begenadigde, de 
Heer is met u, u bent gezegend onder de 
vrouwen” (Luc. 1:28).  

Het is niet verwonderlijk dat Maria schrok van deze 
groet en zich afvroeg wat dit betekende. Wat kon het 
betekenen dat God een engel naar haar huis zond? De 
engel zag dat ze schrok en zei: “Wees niet bang, Maria, 
want u hebt genade bij God gevonden”. Toen vertelde 
hij haar over de Zoon die ze ter wereld zou brengen en 
welke naam Hij moest krijgen: “U zult zwanger worden 
en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus 
geven. Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste 
worden genoemd, en de Heer, God, zal Hem de troon 
van zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van 
Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn 
koningschap zal geen einde zijn” (vs. 31-33).  

Ze hoorde de bood-
schap aan, maar 
vroeg zich ook meteen 
af hoe dat kon 
gebeuren, omdat ze 
nog maagd was. Het 
antwoord daarop was: 
“De Heilige Geest zal 
over u komen en de 
kracht van de  

Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal dat 
Heilige dat geboren zal worden, Gods Zoon worden 
genoemd” (vs. 35). Christus zou in de wereld komen en 
Maria zou Zijn moeder zijn. Zijn naam zou Jezus zijn, 
wat betekent: Jahweh redt. Hij zou werkelijk mens 
worden. Het Woord van God moest vlees worden. Hij 
zou waarachtig mens en ook waarachtig God zijn. Hij 
zou uit een vrouw worden geboren, maar toch de Zoon 
van de Allerhoogste worden genoemd. Hij was de 
eeuwige Zoon van de Vader, maar Hij kwam in de 
wereld als een Kind, geboren uit een vrouw. De troon 
van David was voor Hem bestemd, want Hij was de 
Erfgenaam van alle beloften die aan de familie van 
David waren gedaan. Hij zou over het huis van Jakob 
regeren tot in eeuwigheid en aan Zijn koninkrijk zou 
geen einde komen.  

Dit Kind zou aan Maria, het eenvoudige meisje uit 
Nazaret, geboren worden: “Zie, de maagd zal zwanger 
worden, en een Zoon baren, en men zal Hem de naam 
Immanuël geven, dat is vertaald: God met ons” (Jes. 
7:14; Matt. 1:23). God Zelf was de oorsprong van het 
leven van het Kind, dat Maria zou dragen in haar 
schoot: Immanuël. Hij werd geboren door goddelijke 
tussenkomst en daarom zou Hij Gods Zoon worden 
genoemd.  

Het is heel bijzonder hoe het meisje dan antwoord geeft 
aan de engel en aan God: “Zie, de slavin van de Heer, 
moge met mij gebeuren naar uw woord” (vs. 38). Als 
God mij in genade aanneemt in mijn eenvoud, dan is 
mijn antwoord: “(...) moge met mij gebeuren naar uw 
woord”. Als ik van alle meisjes te Nazaret ben 
uitgekozen om de wil van God te volbrengen, dan 
“moge met mij gebeuren naar uw woord.” Zelfs al kan ik 
de volheid van de wil van God niet begrijpen, maar als 
God mij nodig heeft voor de vervulling van Zijn plan, 
dan “moge met mij gebeuren naar uw woord”. Gabriël 
ging terug naar de hemel en Maria wachtte op de 
vervulling van Gods wil. 

De lofzang van Maria 
Maar Maria kon vanwege de bijzondere dingen die 
zouden gebeuren niet in Nazaret blijven. Ze vertrok snel 
naar haar nicht Elisabet. De engel had haar verteld dat 
God haar verwante had bezocht en dat zij eveneens 
zwanger was van een zoon, en dit gaf een nauwe band 
van Godswege tussen beide vrouwen. Zij moesten van 
hart tot hart met elkaar spreken. Toen de stem van 
Maria in het huis van Elisabet werd gehoord, sprong het 
kind in haar schoot op en de Heilige Geest vervulde de 
moeder en ze riep: “Gezegend ben jij onder de vrouwen 
en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan 
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dank ik dit dat de moeder van mijn Heer bij mij 
komt?” (vs. 42-43). Er was grote verwantschap tussen 
deze vrouwen. God had voor hen beiden een goede 
tijding. We zien hier twee moeders: de één van 
Johannes de Doper en de ander van de Heer Zelf. 
Beiden waren nog verborgen voor de wereld, maar 
stonden in verbinding met de hemel.  

De godsvrucht in het hart van Maria en haar 
nederigheid komen tot uitdrukking in haar lofzang. Er  
staat niets van haarzelf op de voorgrond, God alleen 
wordt verheerlijkt: “Mijn ziel maakt de Heer groot, en 
mijn geest verheugt zich over God, mijn Heiland, omdat 
Hij de geringheid van zijn slavin heeft aangezien. Want 
zie, van nu aan zullen alle geslachten mij gelukkig 
prijzen, omdat de Machtige grote dingen aan mij heeft 
gedaan; en heilig is zijn naam” (vs. 46-49). Ze prijst 
eerbiedig en nederig de Machtige, die te midden van 
onze zwakheid Zijn grote plannen met Israël en de hele 
wereld uitwerkt. 

Maria, de moeder van onze Heer 
“Het gebeurde nu in die dagen dat er een bevel uitging 
van keizer Augustus dat het hele aardrijk moest worden 
ingeschreven (Deze inschrijving vond voor het eerst 
plaats toen Quirinius stadhouder over Syrië was)” (Luc. 
2:1-2). Keizer Augustus heeft geen moment beseft dat 
hij slechts een instrument was in de hand van God om 

Zijn wondere plan uit te 
voeren, zodat de Heiland 
zou worden geboren in de 
plaats die in de Schriften 
werd genoemd. Jozef ging 
met Maria naar Betlehem, 
omdat hij uit het geslacht 
van David was en dit zijn 
eigen stad was. Daar werd 
Maria de moeder van onze 
Heer, de Zoon van God, 
het vleesgeworden Woord.  

God met ons, Immanuël, 
kwam in de wereld, maar 
er was geen plaats voor 
hen in de herberg. Daarom 

werd Hij in doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd. 
De herberg was vol met gasten en iedere plaats was 
bezet; de Zoon van God moest buiten blijven. Sindsdien 
heeft de wereld de Zoon van God steeds buiten 
gehouden. De kribbe was de hoogste plaats bij Zijn 
geboorte, en het kruis was dit aan het einde van Zijn 
leven. Tussen de kribbe en het kruis had Hij geen plek 
om het hoofd neer te leggen. En terwijl Maria naar het 
Kind keek, dacht ze misschien terug aan die dag in 
Nazaret, aan het bezoek van de engel en zijn 
wonderlijke boodschap. Het beloofde Kind was nu 
geboren, de Zoon van de Allerhoogste lag in een 
voerbak. En Maria kon zeggen: de Machtige heeft grote 
dingen aan mij gedaan, heilig is zijn naam. 

Buiten in de velden rondom Betlehem waakten herders 
‘s nachts over hun kudden. Het waren dezelfde velden 
waar David vroeger verbleef en zijn psalmen dichtte: 
“Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft u, gij 
aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga. Wie is 
toch de Koning der ere? De HERE, sterk en geweldig, 
de HERE, geweldig in de strijd. Heft, poorten, uw 
hoofden omhoog, en verheft ze, gij aloude ingangen, 
opdat de Koning der ere inga. Wie is Hij toch, de 
Koning der ere? De HERE der heerscharen, Hij is de 
Koning der ere” (Ps. 24:7-10). David zong reeds van de 
overwinningen die de Koning zal behalen aan het begin 
van het Vrederijk. Dan zal Hij als de Machtige heersen 

te Sion, en iedere poort die nu nog voor Hem gesloten 
is zal wijd open staan voor de intocht van de Koning. 
De heerlijke kracht van Zijn tegenwoordigheid zal de 
wereld vervullen. De Koning der ere van wie David 
zong, sliep in een kribbe, onbekend en veracht door de 
wereld die Hij kwam verlossen. 

Maar in een oogwenk kreeg het veld van Betlehem een 
andere aanblik. De engel van de Heer verscheen aan 
de herders en de heerlijkheid van de Heer omstraalde 
hen. De sterren verbleekten bij dit licht en de donkere 
nacht veranderde in een heldere dag: “En de engel zei 
tot hen: Weest niet bang, want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, die voor het hele volk zal zijn; want u is 
heden een Heiland geboren, die Christus de Heer is, in 
de stad van David. En dit zal voor u het teken zijn: u 
zult een kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend 
in een kribbe” (vs. 10-12). 

De hemel had het heilige Kind gezien, liggend in een 
kribbe, in nederigheid op aarde. De aarde had er geen 
nota van genomen, maar God maakte dit grote feit 
bekend aan Zijn engelen. Daarop vulden zij het 
luchtruim en zongen de jubelzang: “Heerlijkheid zij God 
in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen 
van zijn welbehagen” (vs. 14). Toen verdween de 
heerlijkheid weer en de engelen keerden terug naar de 
hemel. De herders bleven achter en zeiden tegen 
elkaar: “Laten wij toch naar Betlehem gaan en deze 
zaak zien die er is gebeurd, die de Heer ons heeft 
bekend gemaakt. En zij kwamen haastig en vonden 
Maria en Jozef, en het kindje, liggend in de kribbe. 
Toen zij het nu hadden gezien, maakten zij het woord 
bekend dat hun over dit kind gesproken was. En allen 
die het hoorden, verwonderden zich over de dingen 
waarover door de herders tot hen werd gesproken. 
Maria echter bewaarde al deze dingen en overwoog ze 
in haar hart” (vs. 15-19). 

Wat had Maria kunnen weten van alle plannen van 
Gods liefde voor de wereld door middel van dit Kind? 
Hij droeg geen kroon en toch kon Hij aanspraak maken 
op de kroon van de Koning der koningen en de Heer 
der heren. Hij trad binnen in de schepping, die Hij door 
Zijn woord in het aanzijn had geroepen: “Hij sprak en 
het was er, Hij gebood en het stond er” (Ps. 33:9). Zijn 
wieg was een kribbe en Hij lag daar in vernedering, 
maar de hemel de hemelen kon Hem niet bevatten; en 
Hij troont in eeuwigheid. Hij was het Kind van Maria en 
tevens de Zoon van de Allerhoogste. Hij zou Maria 
‘moeder’ noemen, maar toch was Hij de Schepper en 
Onderhouder. Hij zou als Kind onderdanig zijn, maar 
toch bedekten de engelen hun aangezicht als zij vóór 
Hem stonden. Maria mocht de gebeurtenissen van de 
voorbijgegane dagen overwegen. En ook als zij in de 
komende jaren de betekenis van veel dingen zou gaan 
begrijpen, zou haar lofzang steeds zijn: “De Machtige 
heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn 
naam”. 

Maria als moeder in Jeruzalem en Nazaret 
Acht dagen later werd het kind besneden en ontving Hij 
de naam ‘Jezus’. “En toen de dagen van hun reiniging 
naar de wet van Mozes waren vervuld, brachten zij 
Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer voor te 
stellen” (vs. 22). Aan het offer dat ze brachten, kon men 
zien hoe arm Jozef en Maria waren: “een paar 
tortelduiven of twee jonge duiven”. “Want u kent de 
genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl 
Hij rijk was, ter wille van u arm is geworden, opdat u 
door zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor. 8:9).  

In de tempel werden ze opgewacht door Simeon, die 
van God een openbaring had gekregen, “dat hij de 
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dood niet zou zien voordat hij de Christus van de Heer 
had gezien. En hij kwam door de Geest in de tempel. 
En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om 
volgens de gewoonte van de wet met Hem te doen,  
nam hij het in zijn armen en hij loofde God en zei: Nu 
laat U, Heer, uw slaaf in vrede heengaan naar uw 
woord, want mijn ogen hebben uw behoudenis gezien, 
die U bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: 
een licht tot openbaring voor de naties en tot 
heerlijkheid voor uw volk Israël” (vs. 26-32).  

Simeons beker vloeide 
over: hij had de Heiland 
in zijn armen en hij zag 
in Hem het heil dat God 
had bereid, licht tot 
openbaring voor de 
heidenen en heerlijkheid 
voor het volk Israël. Hij 
was zo blij dat hij dit 
moment mocht mee-
maken en kon nu in 
vrede heengaan. Hij zag 
in het Kind de vervulling 
van al Gods beloften 
voor Israël, maar hij zag 
ook de dag waarop de 

Messias de hele wereld zou verlichten met Zijn glorie 
en Israël, het volk van de levende God, tot heerlijkheid 
zou brengen. En Maria keek met liefde naar het Kind in 
de armen van Simeon. Ze hoorde de woorden die hij 
sprak en ze zag de aanbidding in zijn ogen. Ze luisterde 
naar zijn woorden, toen hij de God van Israël loofde en 
ze verwonderde zich over wat ze hoorde. Vergezichten 
openden zich voor haar ogen, waarvan ze de betekenis 
niet kon vatten. Maar één gedachte overheerste: “De 
Machtige heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig 
is zijn naam.” 

Simeon gaf het Kind weer terug aan Maria en zei: “Zie, 
Deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in 
Israel en tot een teken dat weersproken wordt” (vs. 34). 
Ja, de Heer zou een struikelblok voor velen zijn, want 
Hij zou de toetssteen worden voor vele harten. Hij zou 
de geringste plaats innemen en de woorden van Jesaja 
zouden vervuld worden: “Hij was veracht en van 
mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd 
met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat 
verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet 
geacht” (Jes. 53:3). Zijn volksgenoten zouden Zijn 
nederigheid niet begrijpen, die zou zelfs een belediging 
voor hen zijn. “Hij kwam tot het Zijne, en de Zijnen 
hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem 
hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen 
van God te worden, hun die in zijn naam geloven” (Joh. 
1:11-12). Zo zou nog menig verloren leven worden 
aangeraakt en tot nieuwe bloei komen door het geloof 
in de Messias. 

Maria zou echter veel verdriet moeten ondergaan 
vanwege haar heilige Kind. Een zwaard zou door haar 
eigen ziel gaan, wanneer ze zou zien hoe de Heer 
verworpen, veracht, verraden en gekruisigd zou 
worden. Op de terugreis van Jeruzalem naar Nazaret 
zullen vele gedachten haar hebben beziggehouden 
naar aanleiding van de wonderlijke geboorte, de 
boodschap van de engel, het bezoek van de herders, 
Simeons dankzegging en de lofzang van Hanna, en 
later de aanbidding van de wijzen in haar huis. Ze moet 
zich later regelmatig hebben afgevraagd welke grote 
dingen er nog zouden gebeuren. 

Twaalf jaren gingen er voorbij in de omgeving van het 
stadje Nazaret. Jezus groeide op en werd gesterkt en 
vervuld met wijsheid. Toen Hij twaalf jaar was 

geworden, trokken zij met het Paasfeest weer op naar 
Jeruzalem; maar het Kind Jezus bleef achter in de 
tempel. Na lang zoeken vonden zij Hem te midden van 
de leraars, terwijl Hij luisterde en hun vragen stelde. Zij 
waren verbaasd over het inzicht en de antwoorden van 
een jongen van twaalf jaar oud. Zijn moeder berispte 
Hem, maar Hij antwoordde: “Waarom hebt u Mij 
gezocht? Wist u niet dat Ik in de dingen van mijn Vader 
moet zijn?” (vs. 49). Hij kende Zijn relatie met de Vader 
en wist dat Hij, hoewel in het vlees, de Zoon van de 
Allerhoogste was. Terug in Nazaret was Hij onderdanig 
aan Maria en Jozef en nam toe in wijsheid, grootte en 
gunst bij God en mensen. 

Maria, moeder op de bruiloft te Kana 
Maria moet nu al veel ouder zijn geweest, want haar 
Zoon was thans ongeveer dertig jaar. Ze was niet meer 
het jonge meisje van Nazaret. Haar gezicht had 
mogelijk rimpels gekregen. Jozef was van het toneel 
verdwenen en ze had nog meer kinderen, van wie Jozef 
de vader was. Ze ging met Jezus en Zijn discipelen 
naar een bruiloft te Kana in Galilea. We krijgen de 
indruk dat zij daar helemaal thuis was, want ze kwam 
bij de Heer met de opmerking: “Zij hebben geen 
wijn” (Joh. 2:3). Waar Jezus is, daar kan geen gebrek 
zijn. Maar Maria moest leren dat Hij niet van haar 
afhankelijk was in Zijn dienstwerk. Daarom zei Hij: “Wat 
heb Ik met u te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet 
gekomen”.  

Dit was geen gebrek aan 
respect, maar Hij was op 
aarde gekomen om de wil 
van God te doen en 
mense l i j ke  re la t i es 
konden daarbij niet 
doorslaggevend zijn. Hij 
geeft inderdaad volle 
zegen, de beste wijn, 
maar dat doet Hij als de 
Zoon van God, die Zijn 
eigen heerlijkheid open-
baart. Wanneer Hij als 
Zoon van Maria volgens 
haar aanwijzingen had 

gehandeld, zou Hij nooit Zijn heerlijkheid hebben 
kunnen openbaren – zoals nu gebeurde. Als het Zijn 
bedoeling was geweest dat mensen Maria zouden 
vereren (zoals sommigen doen), dan zou Hij op haar 
verzoek zijn ingegaan en dit wonder in verbondenheid 
met haar en anderen hebben verricht. Maar zij had 
geen invloed op Zijn dienstwerk. Daarom is het dwaas 
en zondig om Maria te aanbidden, die uiteindelijk 
slechts een afstammeling van de eerste Adam was. De 
rooms-katholieke kerk zegt dat zonde en duivel haar 
nooit hebben verleid, dat ze zondeloos en onbevlekt 
was, maar daar vinden we geen bewijs van in het 
Woord van God. Maria wist dat ze een zondares was 
en daarom verheugde zij zich in God, haar Heiland. Ze 
was in zonde geboren zoals het hele menselijke 
geslacht en had dezelfde Heiland nodig als u en ik. 
Maar ze verlangde naar zegen van boven en God vulde 
haar met goede dingen; ze was van lage komaf, maar 
God verhoogde haar. 

Maria, moeder bij het kruis 
De trouwe moeder van onze Heer heeft haar heilige 
Zoon ongetwijfeld gesteund tijdens de jaren van Zijn 
dienst op aarde. Maar nu doorboorde het zwaard, 
waarover Simeon had gesproken, haar ziel. Zij zag hoe 
de Heer Jezus verworpen, gesmaad, verraden en 
gekruisigd werd. Wij weten niet in hoeverre zij het 
verdriet voelde, dat Zijn ziel overstroomde. Maar zij 

 



moet hebben gezien dat Hij weende, en zij kan Zijn 
klacht over het ongeloof van het volk hebben gehoord. 
Haar moederhart werd keer op keer verscheurd als zij 
zag dat Hij verkeerd beoordeeld en zonder oorzaak 
gehaat werd. Zij kende Zijn tederheid, zij had Zijn 
daden van medelijden gezien en Zijn woorden van 
liefde gehoord. Haar menselijk inzicht kon het doel van 
de onredelijke haat niet begrijpen en de reden dat Hij 
gekruisigd moest worden.  

Daar staat ze nu in de schaduw van het kruis. Boze 
handen hadden Hem erop uitgestrekt en Zijn handen en 
voeten doorboord. Zijn hoofd was gekroond met een 
doornenkroon, Zijn lichaam beschadigd door de ruwe 
handen van gevoelloze vijanden. Wat had Hij eigenlijk 
misdreven? Daar staat Maria samen met Maria, de 
vrouw van Klopas, Maria Magdalena en Johannes. De 
gekruisigde Verlosser zag haar en Zijn gedachten 
gingen even terug naar Zijn familiekring op aarde. 
Voordat Hij terugkeerde naar het huis van Zijn Vader in 
de hemel, bereidde Hij een thuis voor Maria met de 
woorden: “Vrouw, zie, uw zoon.” En tegen Johannes zei 
Hij: “Zie, uw moeder” (Joh. 19:26-27). Wat een mooie 
lichtstraal schijnt hier van de kruisheuvel Golgota. Wat 
een les voor ons! De Heer eert de familiebetrekkingen 
in ons aardse huis. Hij heiligt het huisgezin door Zijn 
goedkeuring en tegenwoordigheid. Een treurig moment 
was het voor Maria, toen Johannes haar wegleidde van 
de plaats des doods en haar opnam in zijn huis. Het 
zwaard was door haar ziel gegaan. 

 

Maria, moeder na de opstanding 
In de dagen die voorafgaan aan de hemelvaart van 
Christus, wordt Maria niet bij name genoemd. Wij horen 
niet over haar persoonlijke betrokkenheid bij de 
gebeurtenissen in verband met de opstanding van de 
Heer. Zij zal Hem vast wel met de anderen gezien 
hebben in de veertig dagen daarna, waarin Hij telkens 
aan Zijn apostelen verscheen. Zij zal hebben gehoord 
hoe Hij sprak over de dingen die het Koninkrijk van God 
betreffen (Hand. 1:3). Zij zal ook hebben gehoord hoe 
Hij werd opgenomen naar de hemel, terwijl de 
discipelen achterbleven op de Olijfberg en teruggingen 
naar Jeruzalem.  

Maria hoorde in ieder geval bij de volgelingen die in de 
bovenzaal te Jeruzalem volhardden in het gebed en die 
op de Pinksterdag vervuld werden met de Heilige Geest 
(Hand. 1:14; 2:1). Wij lezen niets over haar laatste 
dagen, maar we kunnen er zeker van zijn dat zij – 
zolang ze leefde – bezig was om samen met anderen 
de Heer te dienen. Zij was nog altijd “gezegend onder 
de vrouwen” en “begenadigd”, want zij had “genade bij 
God gevonden.” De godsvrucht van het meisje uit 
Nazaret was verdiept door de kracht van de Heilige 
Geest in haar en zij verheugde zich nog meer in God, 
haar Heiland: “De Machtige heeft grote dingen aan mij 
gedaan. Heilig is zijn naam”. 

Maria, moeder van onze Heer in de hemel 
Maria verkeert nu in het gezelschap van de ontslapen 
heiligen, niet omdat zij de moeder van onze Heer is 
geweest, maar omdat Hij haar Heiland was. Zij 
verheugde zich op aarde in God, haar Heiland, door het 
uitspreken van het Magnificat. Zij had toen gezegd: 
“Mijn ziel maakt de Heer groot, en mijn geest verheugt 
zich over God, mijn Heiland” (Luc. 1:46-47). Nu in de 
hemel verheugt zij zich ook en stemt zij in met het lied 
van de verlosten: “Hem die ons liefheeft en ons van 
onze zonden heeft verlost door zijn bloed, en ons 
gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn 
God en Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot 
in alle eeuwigheid! Amen” (Openb. 1:5-6).  

Haar zonden zijn weggewassen door het bloed van 
haar Zoon, die zij in Betlehem heeft gebaard, haar Heer 
en Heiland. Zij kreeg de grote eer de moeder van onze 
Heer te mogen zijn; dit maakte haar “begenadigd” en 
“gezegend onder de vrouwen”. Maar de gebedsstrijd 
van de Heiland in Getsemane toonde de bittere 
noodzaak van Zijn dood op Golgota, zowel voor haar 
als voor ons eigen heil. Zij zocht ook vergeving aan de 
voet van het kruis en werd door het geloof in Zijn 
verzoeningswerk gered. Zij deed inderdaad de wil van 
God in de dingen die haar werden toevertrouwd, en zij 
was de maagd die de moeder van de Heiland werd. 
Gods verkiezing kroonde haar leven met zegen. Tijdens 
haar leven op aarde heeft echter niemand voor haar 
geknield en niemand rekende haar in die tijd eer toe die 
haar niet toekwam. We lezen in de Bijbel niets over de 
koninklijke titels die haar later zijn gegeven, en evenmin 
dat er tot haar gebeden werd.  

We moeten nooit vergeten dat de Zoon die uit Maria 
geboren is, Degene is van Wie Johannes zegt: “In het 
begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het 
Woord was God. Dit was in het begin bij God (...) de 
eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader 
is” (Joh. 1:1, 2, 18). Hij was het die eens gesproken 
heeft: “Er zij licht; en er was licht” (Gen. 1:3). En Paulus 
zegt van Hem: “Hij is het beeld van de onzichtbare God, 
de eerstgeborene van de hele schepping (…) En Hij is 
voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in 
Hem” (Kol. 1:15, 17). Dit was Hij en nog zoveel méér, 
reeds voordat Hij geopenbaard werd in het vlees. 

In de lofzang ging het niet om Maria zelf. De wijzen 
brachten haar geen geschenken (Matt. 2:11); en de ster 
stond boven het Kind (Matt. 2:9). De Heer erkende haar 
aanspraken niet als het om Zijn werk ging, want de 
dingen van Zijn Vader waren belangrijker dan alle 
aardse banden. Een sluier van stilzwijgen verborg haar 
na de Pinksterdag. Haar toegewijde leven op aarde 
eindigde en zij ging naar de hemel, zonder dat we iets 
hierover in de Bijbel kunnen lezen.  

Het meisje uit Nazaret werd de moeder van onze Heer 
te Betlehem; en de vrouw van Jozef, de timmerman te 
Nazaret. Zij was vaak bij haar Zoon gedurende de 
dagen van Zijn dienst hier op aarde, en wij zien haar 
ook als de treurende moeder bij het kruis. Zij deelde in 
de resultaten van Christus’ werk en ontving de Heilige 
Geest op de Pinksterdag. In al die fasen van haar leven 
was zij gewoon menselijk. Dank God voor de 
geschiedenis van Maria van Nazaret. Dank God voor 
het zenden van Zijn Zoon in deze wereld. Hij is 
“geboren uit een vrouw” (Gal. 4:4), om Immanuël te zijn 
– God met ons. De Zoon van Maria, de mens Christus 
Jezus, de Zoon van God, is nu in de heerlijkheid. Als 
mens ontvangen uit de Heilige Geest, geboren uit de 
maagd Maria, leefde Hij op aarde tot eer van God en 
voleindigde het werk dat God Hem te doen gaf. 
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“Rechtstreeks” Jaargang 5, Nr. 12 december 2008 

Lijden om de gerechtigheid 

Het lijden ter wille van de gerechtigheid, dat in 
hoofdstuk 3 wordt genoemd, is een variant op het 
lijden ter wille van het geweten (hoofdstuk 2). Het 
accent ligt hier op het feit dat wij het goede doen 
en gerechtigheid najagen, een goed geweten en 
een goede wandel in Christus hebben 
(3:11,13,16,17). Het lijden vindt dus duidelijk niet 
zijn oorzaak in eigen verkeerd gedrag. Wanneer 
wij goeddoen, de vrede zoeken en rechtvaardig 
handelen ten opzichte van onze naaste en dan 
toch moeten lijden, bijvoorbeeld door 
kwaadsprekerij (3:16), is dat lijden om de 
gerechtigheid. De Heer noemt deze vorm van 
lijden ook in de bergrede en Hij prijst de discipelen 
die dit meemaken gelukkig (Matt. 5:10). Petrus 
doet hier hetzelfde (3:14). 

Het is beter, als de wil van God het wil, door 
goeddoen te lijden dan door kwaaddoen (3:17). 
Opnieuw worden wij dan gewezen op het 
voorbeeld van Christus, de volmaakt 
Rechtvaardige, die zoveel lijden van de kant van 
boze mensen heeft ondergaan. Ja, Hij heeft zelfs 
plaatsvervangend voor onrechtvaardigen geleden, 
opdat Hij ons tot God zou brengen (3:18). Daar 
Christus dus in het vlees heeft geleden, moeten 
wij ons wapenen met dezelfde gedachte dat wie in 
het vlees lijdt, heeft afgedaan met de zonde (4:1). 
De zonde voert geen heerschappij meer over ons 
en wij wensen voortaan te leven naar de wil van 
God.  

Lijden om de naam van Christus 

Het lijden om de naam van Christus gaat hier nog 
bovenuit, zien wij dan verder in hoofdstuk 4. Ook 
in de bergrede volgt het lijden om Christus’ wil op 
het lijden ter wille van de gerechtigheid (Matt. 
5:11-12). Dit is de hoogste vorm van lijden die een 
christen kan ondergaan en hij heeft hierin 
gemeenschap met Christus Zelf. Het deelhebben 
aan het lijden van Christus is een reden tot 
blijdschap (4:13). Als wij in de naam van Christus 
smaad lijden, zijn wij gelukkig of zalig (vgl. de 
laatste zaligspreking in de bergrede). In de 
afscheidsgesprekken met de discipelen had de 
Heiland al gezegd: ‘Als zij Mij hebben vervolgd, 
zullen zij ook u vervolgen (...) dit alles zullen zij u 
doen om Mijn naam’ (Joh. 15:20-21).  

 

Als iemand als christen lijdt, zo voegt Petrus nog 
eraan toe, laat hij zich dan niet schamen, maar 
God verheerlijken in deze naam (4:16). Wij 
dragen de kostbare naam van Christus met ons 
mee en willen Hem volgen en God eren vanwege 
deze naam. De discipelen werden het eerst in 
Antiochië christenen – d.w.z. volgelingen van 
Christus – genoemd (Hand. 11:26). Petrus 
spreekt hier opnieuw over de vuurgloed van de 
beproeving, die ons loutert en zuivert (4:12; vgl. 
1:7; 1 Kor. 3:13-15; 2 Petr. 3:10-12). Het einde 
van alle dingen is immers nabij en het is nu de tijd 
dat het oordeel begint bij het huis van God 
(4:7,17). De rechtvaardige bereikt de beloofde 
heerlijkheid slechts door strijd en lijden. Petrus 
kwalificeert dit ook nog als ‘lijden naar de wil van 
God’. Ondertussen mogen wij ons aan de trouwe 
Schepper toevertrouwen, terwijl wij in allerlei 
opzichten blijven goeddoen (4:18-19). 

Lijden vanwege de tegenstander 

De toekomstige heerlijkheid die ons wacht, vormt 
de keerzijde van het lijden in de tegenwoordige 
tijd (5:1; vgl. Rom. 8:17vv.). Petrus was een 
getuige van het lijden van Christus en wist zich 
ook deelgenoot van de heerlijkheid die 
geopenbaard zal worden. In het vijfde hoofdstuk 
van zijn brief noemt hij nog een bijzondere vorm 
van lijden, die het gevolg is van de directe 
tegenstand van de boze.  

De duivel gaat namelijk rond als een brullende 
leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden 
(5:8). Onze opdracht is hem te weerstaan en 
stand te houden door het geloof (5:9; vgl. Ef. 6:10-
16; Jak. 4:7). Maar soms kan hij zich ook 
voordoen als een engel van het licht (2 Kor. 
11:14). Daarbij mogen wij weten dat wij geen 
uitzondering vormen, want ook elders in de wereld 
voltrekt hetzelfde lijden zich aan de gelovigen. Als 
christenen vormen wij een wereldwijde 
‘broederschap’, het hemelse volk van God. En 
gelukkig hebben wij te maken met ‘de God van 
alle genade’, die ons na een korte tijd van lijden 
zal invoeren in Zijn eeuwige heerlijkheid. ‘Hem zij 
de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid! 
Amen’ (5:10-11).  

 

VIJF VORMEN VAN LIJDEN  
VOOR DE CHRISTEN 

Hugo Bouter 
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t 

“Maar al lijdt u ook ter wille van de gerechtigheid, gelukkig bent u”  
(1 Petr. 1:6-7,11; 2:19-21; 3:13-17; 4:1,12-19; 5:1,8-10). 



ZOALS HIJ WAS... Gerard Kramer 

Deze woorden staan in Marcus 4:36. In de 
Telosvertaling (of Herziene Voorhoevevert.) 
luidt deze tekst als volgt: ‘En met achterlating 
van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, 
in het schip mee’. Het zinnetje ‘zoals Hij was’ 
is intrigerend. Wat wordt ermee bedoeld? 
Hieronder volgen enkele studienotities. 

Wie andere vertalingen van bovenstaande tekst 
raadpleegt, ontdekt opmerkelijke verschillen. Ik 
geef hier een overzicht van de aangetroffen 
verschillen in chronologische volgorde: 

SV (Statenvertaling): namen Hem mede, gelijk Hij 
in het schip was; 

Vert. J.N. Darby (New Translation): they take Him 
with [them] as he was in the ship; 

NBG (Nederlands Bijbelgenootschap 1951): 
namen hem, zoals Hij was, in het schip mede;  

VH (4e druk Voorhoevevert.): namen zij hem, 
zoals hij was, in het schip mee; 

TE (Telosvertaling): namen zij Hem, zoals Hij was, 
in het schip mee; 

HSV (Herziene Statenvertaling): en namen Hem, 
Die al in het schip was, mee;  

NBV (Nieuwe Bijbelvertaling): namen hem mee in 
de boot waarin hij al zat; 

NaB (Naardense Bijbel): en nemen Hem zó met 
zich mee: hij is tóch al in die boot.  

Waarin  verschillen de vertalingen nu? 

(1) In de vertaling van het Gr. woord hoos. Dat is 
door SV, Darby, NBG, VH, TE m.i. terecht 
vertaald als 'zoals'. Het woord is wegvertaald door 
de HSV, de NBV en gedeeltelijk door de 
Naardense Bijbel, en dat is erg jammer. 

A.B. Bruce, in Robertson Nicoll's The Expositors 
Greek Testament, vertaalt 'as He was in the ship', 
en geeft met Latijnse aanduidingen aan dat dit 
betekent 'sine apparatu' (Bengel) en 'sine mora', 
dat betekent resp. 'zonder pracht of praal' en 
'zonder uitstel'. Bruce geeft als commentaar dat 
hiermee aangeduid wordt op welke manier de 
wens van de Heer om naar de overkant over te 
steken, vervuld werd en eigenlijk een soort vlucht 
was over zee, aangezien het strand gevuld was 
met de menigte - die men daarom achterliet. 

Blass-Debrunner-Rehkopf, in hun Grammatik des 
neutestamentlichen Griechisch, bespreken deze 
plaats niet. Zij geven echter voor Gr. hoos 
uitvoerig de bekende betekenis 'zoals'; de 
betekenis 'omdat' noemen zij slechts op enkele 

plaatsen als mogelijkheid, bijv. Romeinen 1:28; bij 
de paar andere plaatsen die zij geven vertaalt TE 
'zoals'. 

Ook Bauer bespreekt in zijn Wörterbuch zum 
Neuen Testament uitvoerig het Griekse 
voegwoord hoos. Met een overweldigende 
hoeveelheid voorbeelden laat hij zien dat de 
normale betekenis inderdaad 'zoals' is - en hij 
noemt daarbij ook Marcus 4:36! Slechts een 
enkele keer betekent het 'toen', bijv. in Lucas 1:23 
en Johannes 2:9. 

(2) In de plaatsing van de woorden 'in het schip'. 
Horen die nu bij 'zij namen Hem mee' of bij de 
woorden 'zoals Hij was'? Grammaticaal kan het 
allebei. Blijkens Matteüs 8:23 was de Heer eerder 
dan de discipelen in het schip; vgl. ook Lucas 
8:22. Dit is geen ingrijpend verschil: het gaat erom 
dat de discipelen Hem meenamen zoals (en niet: 
omdat) Hij [daar] was - in die hoedanigheid dus. 

Wat betekent nu dat merkwaardige zinnetje ‘zoals 
Hij was’? Wat de directe uitleg betreft, zou je, 
zoals Bruce lijkt te doen, kunnen denken aan iets 
als 'zonder Hem de kans te geven Zich op de 
overtocht voor te bereiden' – ze gaven Hem niet 
de gelegenheid zich te verkleden, voedsel mee te 
nemen o.i.d.; of 'vermoeid en al', 'ondanks Zijn 
vermoeidheid' – de Heer zal vermoeid geweest 
zijn na een lange dag prediken. Wat de 
toepassing betreft, zouden we ons kunnen 
afvragen hoe wij Hem meenemen in ons 
individuele of gemeentelijke levensschip. Paulus 
signaleert in 2 Korintiërs 11:4 het gevaar iemand 
die een andere Jezus predikt dan de apostel 
gepredikt heeft, zonder probleem te verdragen. 
Als we dat doen, nemen we Hem niet mee zoals 
Hij is. Om te weten of we de Heer Jezus 
meenemen 'zoals Hij was' (en is!), zullen we onze 
Bijbel moeten openen, wat we over Hem lezen in 
ons hart bewaren en ons leven naar Zijn wil 
inrichten – zodat Hij in alles de eerste plaats 
inneemt en door ons met liefde en dankbaarheid 
wordt gevolgd en gediend! 
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DE OPSTAND VAN SEBA 
2 Samuël 20 

Ger de Koning 
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“Maar de mannen van Juda bleven hun koning trouw volgen 
van de Jordaan af tot Jeruzalem” (2 Sam. 20:2). 

Seba, een nietswaardig man, maakt misbruik van 
de situatie van onenigheid tussen Juda en Israël 
om de mannen van Israël achter David weg te 
trekken. Alle mannen van Israël luisteren naar zijn 
oproep. Alleen Juda blijft David trouw. Zij volgen 
hem ‘van de Jordaan af tot Jeruzalem’. Als we dit 
geestelijk toepassen, zien we een belangrijke 
weg. De Jordaan is een beeld van de dood en de 
opstanding van Christus, en Jeruzalem is de 
plaats die de Heer verkoren heeft om zijn naam 
daar te doen wonen. Toen het volk door de 
Jordaan was heengegaan, kwamen ze in het 
beloofde land. Zo mag ik mij bewust zijn dat ik 
met Christus ben gestorven en opgestaan en 
daardoor gebracht ben in de hemelse gewesten, 
waarvan het beloofde land een beeld is. In 
aansluiting daarop zal ik willen zijn op de plaats 
die nu de woonplaats van God is. Jeruzalem is 
een beeld van de gemeente van God, wat in 
praktisch opzicht inhoudt dat ik de plaatselijke 
gemeente bezoek waar de waarheid van Gods 
Gemeente tot uitdrukking gebracht wordt (zie 
Matt. 18:15–20). 

Amasa, die door 
David tot krijgs-
overste was 
benoemd in 
plaats van Joab, 
krijgt de 
opdracht binnen 
drie dagen de 
mannen van 
Juda bij David te 
brengen. Maar 
het gaat allemaal 
erg stroef. Hij 
heeft meer tijd 
nodig. Waren de 
mannen van 
Juda zo moeilijk 
te mobiliseren? 
Hadden ze geen 
zin meer in de 
strijd? Zo zijn er ook helaas veel christenen die 
zich erop beroemen bij de Heer Jezus te horen, 
maar die niet-thuis geven, als het op strijd 
aankomt. Ze hechten te zeer aan rust en gemak 
om zich in een nieuw avontuur met Hem te 
storten. Uiteindelijk komt er toch een leger op de 
been. Als het leger op weg is naar Seba, doodt 
Joab op verraderlijke wijze Amasa. De manier 
waarop Joab te werk gaat, wordt uitvoerig 
beschreven om aan te geven dat hij koel en 

berekenend handelt. Het kan haast niet anders of 
Joab handelt uit jaloersheid. Hij is door David als 
generaal gepasseerd, mogelijk vanwege zijn 
moord op Abner of de moord op Absalom of 
beide. Maar hij kan zijn degradatie niet 
accepteren. Er kunnen dingen gebeuren in 
iemands leven, waardoor hij uitgeschakeld wordt 
om leiding te geven. Het kost vaak moeite dat te 
accepteren. Sommigen kunnen het nooit 
accepteren en zullen alles doen om de verloren 
gegane positie te heroveren, vaak ten koste van 
anderen. 

Direct na de moord op Amasa neemt Joab het 
bevel over. De dood van Amasa brengt vertraging 
in de achtervolging. Nadat hij van de weg is 
verwijderd, zetten de mannen van Joab de 
achtervolging voort. Seba blijkt zich in de stad 
Abel verschanst te hebben. Door de tussenkomst 
van een wijze vrouw wordt de schuldige gedood 
en blijft de stad gespaard. Mogelijk spreekt deze 
wijze vrouw van de wijsheid van de wereld, die 
inziet wat op een bepaald moment nuttig is, 
zonder daarvoor een beroep te doen op God. 
Joab ziet het nut van het voorstel van deze vrouw 
en aanvaardt de oplossing die zij aandraagt, 
eveneens zonder God te vragen wat hij moet 
doen. 

Aan het slot van het hoofdstuk worden de 
beambten van David genoemd. Voor een goed 
bestuur van het koninkrijk heeft David mensen om 
zich heen, die hem daarbij helpen. Ook worden 
enkele priesters genoemd, want het naderen tot 
God is van het grootste belang. God te eren en te 
raadplegen vormt de basis voor vrede in het rijk. 
De algemene les van dit hoofdstuk lijkt mij te zijn 
dat trouw aan David tot een zekere overwinning 
voert, al lijkt soms alles verloren. Ook is er wat te 
leren uit het gedrag van de onderdanen van 
David. Jaloersheid, ontevredenheid met de positie 
die wijzelf of anderen krijgen onder het volk en 
ook onder de leiders, brengt tot verkeerd 
handelen (Seba, Joab). 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 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, wilt U mij 
helpen tevreden te zijn met de wijze waarop U mij 
wilt gebruiken, en te accepteren hoe U anderen 
gebruikt.’ 
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REPLY 

Vrede zij u! 

Hugo Bouter 
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Waarom herhaalt de Heer, als Hij na Zijn opstanding uit 
de doden aan Zijn discipelen verschijnt, tot driemaal toe 
dezelfde vredegroet? 

(1) Vrede met God 

Nadat de Heer was opgestaan uit de doden, verscheen 
Hij onverwachts aan Zijn discipelen en zegende hen 
driemaal met de woorden: ‘Vrede zij u!’ Dat waren 
precies de juiste woorden op het juiste moment. Zij 
hadden Hem immers uit het oog verloren. Hij was 
gevangengenomen en gekruisigd. Zij hadden gezien 
hoe de haat en de boosheid van de mensen zich tegen 
Hem keerden. Zij hadden ook gehoord hoe Hij had 
geroepen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij 
verlaten?’ Zij waren getuige geweest van de 
indrukwekkende begeleidende verschijnselen van Zijn 
dood – de duisternis en de aardbeving. Zijn sterven 
betekende het einde van al hun verwachtingen. De 
discipelen waren de wanhoop nabij. Maar alle vrees en 
angst werd in één keer weggenomen door de 
zegengroet van de opgestane Heer: ‘Vrede zij u!’ Hoe 
welkom waren die woorden in hun situatie, hoe 
geruststellend. 

Die woorden waarmee de Heer Zijn discipelen 
begroette, worden nog tweemaal herhaald in deze 
passage (Joh. 20:19-29). Dit suggereert dat er een 
volheid van zegen ligt besloten in deze vredegroet, 
alles wat nodig is in onze omstandigheden hier 
beneden (het getal drie spreekt van volheid). Telkens 
opnieuw ontvangen wij Zijn zegen, Zijn vrede, en dat in 
overeenstemming met de mate van onze geestelijke 
groei. Deze eerste keer gaat het om de principiële kant 
van de zaak, de vrede met God en de grondslag 
daarvan. Er is vrede gemaakt door het bloed van Zijn 
kruis (Kol. 1:20). De Heer toonde de discipelen Zijn 
doorboorde handen en Zijn doorstoken zijde, terwijl Hij 
hun vrede toeriep (Joh. 20:19-20). Dat is het 
uitgangspunt: het volbrachte werk van Christus is de 
grondslag om vrede met God te vinden, vergeving van 
zonden, eeuwig leven. 

Wij kunnen het geheim van de Persóón van Christus en 
Zijn leven op aarde – Zijn woorden en werken vol zegen 
– pas goed begrijpen als wij oog hebben gekregen voor 
de betekenis van Zijn offerdood. De straf die ons de 
vrede aanbracht, was op Hem. Gods gerechtigheid is 
verheerlijkt, Zijn liefde onthuld. Het werk van de 
verzoening voor schuldige, verloren zondaars is 
volbracht. Het schuldeloze Lam is gestorven in onze 
plaats, en God heeft Hem opgewekt uit de doden. 
Daarvan spreken de tekenen in Christus’ handen en in 
Zijn zijde. Door Zijn striemen is ons genezing geworden 
(Jes. 53:5; 1 Petr. 2:24). De toorn van God kan ons niet 
meer treffen, doordat wij schuilen achter het bloed van 
het Lam. Ons geweten is ontlast, wij zijn van de straf 
ontheven. Satan kan ons niet meer aanklagen, hij is 
een overwonnen vijand en hij gaat zijn ondergang 
tegemoet. 

Bent u misschien bang uzelf een kind van God te 
noemen en Hem dankbaar als Vader aan te roepen? 
Kijk dan naar de Opgestane, zoals de discipelen dat 
ook deden. Let op die wonden, die tekenen in Zijn 
handen en in Zijn zijde! Luister naar Zijn stem, die nog 
steeds roept: ‘Vrede zij u!’ Alleen door het geloof in 
Hem en in Zijn volbrachte werk vinden wij vrede met 
God (Rom. 5:1). Onze gevoelens, onze werken, onze 
twijfels – daarop kunnen wij niet bouwen. Niets van 
onszelf kan ons redden, Christus alleen! Dat is het 
beginpunt van ons leven als christen en van de 
blijdschap van het geloof (Joh. 20:20). 

(2) Praktische vrede 

In de tweede zegenbede gaat het om kracht voor onze 
wandel als gelovigen (Joh. 20:21-22). De Heilige Geest 
is de Bron van kracht voor ons leven; wij dienen niet 
meer naar het vlees, maar naar de Geest te wandelen. 
Wij zien in deze verzen dat de opgestane Heer Zijn 
Geest en Zijn leven meedeelt. Hij blaast het nieuwe 
leven in Zijn discipelen en geeft hun op die manier een 
voorsmaak van Pinksteren. Christus is de láátste Adam, 
het Hoofd van een nieuw mensengeslacht – een 
levendmakende geest die levend maakt wie Hij wil (vgl. 
Gen. 2:7; 1 Kor. 15:45).  

In Romeinen 8 wordt dit meer leerstellig uitgewerkt: wij 
hebben (1) zowel het nieuwe leven als (2) de 
persoonlijke en blijvende inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen. De wet van de Geest van het leven in 
Christus Jezus, dus de Geest als leidend principe, als 
levensbeginsel (het is het leven van de opgestane 
Heer) heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde 
en de dood (d.i. het principe, de macht die ons 
gevangen hield) (Rom. 8:2). Een tweede zegen is dat 
de Geest Zélf woning in ons gemaakt heeft, ons leidt in 
ons leven, met ons getuigt dat wij kinderen van God 
zijn, in ons sterfelijk lichaam woont, in onze harten bidt, 
etc. (zie het vervolg van Romeinen 8). Wij mogen deze 
beide zaken wel onderscheiden, maar niet van elkaar 
scheiden. Daarom heeft het ook geen zin om te 
speculeren over verschillende stadia waarin gelovigen 
eerst het nieuwe leven van de wedergeboorte en 
vervolgens de persoonlijke inwoning van de Geest 
ontvangen, een aparte ‘doop met de Geest’. Paulus 
leert ons juist dat deze geestelijke zegeningen nauw 
met elkaar verbonden en verweven zijn. God geeft in 
deze bedeling de Geest niet met mate (zie Joh. 3:34). 

Zo zijn wij in staat als getuigen van Christus hier 
beneden op te treden, Hem te dienen en Hem te 
vertegenwoordigen in deze wereld waar Hij verworpen 
is. De inwonende Geest geeft ons namelijk alles wat wij 
nodig hebben: 
(1) Praktische vrede als gezanten van de Heer Zelf, die 

door Zijn Vader in de wereld was gezonden (Joh. 
20:21). 

(Vervolg op pagina 12) 

“Toen (...) kwam Jezus, ging in het midden staan  
en zei tot hen: Vrede zij u!” (Joh. 20:19-29). 
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In Exodus 3 en 4 lezen we hoe Mozes door de 
HERE werd geroepen om het volk Israël uit Egypte 
te leiden. Mozes voelde er echter niet zo veel voor 
om deze taak op zich te nemen. Met allerlei 
argumenten probeerde hij de HERE ervan te 
overtuigen dat hij niet de geschikte persoon 
daartoe was: ‘Wie ben ik, dat ik naar Farao zou 
gaan?’ (Ex. 3:11vv). Nadat de HERE weer een van 
de twijfelvragen van Mozes had aangehoord, 
stelde Hij een tegenvraag: ‘Wat hebt u daar in uw 
hand?’  

Deze vraag die tot Mozes gericht was, mogen we 
ons allemaal aantrekken. Wat hebben wij in onze 
hand? Waarmee kunnen wij God dienen? Wat zijn 
onze gaven? Als wij de Heer Jezus toebehoren, 
heeft Hij ook een taak voor ons. In het koninkrijk 
der hemelen kunnen we niet de hele dag met 
onze handen in de broekzakken blijven staan 
(Matt. 20:1-7). De zweetdoek is niet bedoeld om 
het pond van de Heer weg te stoppen, maar om 
het zweet mee af te vegen! (Luc. 19:20). 
Werkloosheid mag dan een van de problemen zijn 
in ons land, maar in het koninkrijk van God is 
geen sprake van werkloosheid. Integendeel, er is 
zelfs een tekort aan arbeiders (Luc. 10:2). We 
kunnen, als we willen, zo aan de slag. Maar net 
zoals Mozes dragen we het ene argument na het 
andere aan om maar niet aan de slag te hoeven 
gaan. Een veel gehoord argument is: ‘Ik heb geen 
gave(n); een spreker ben ik niet, leiding geven 
kan ik niet  (...) Ik zou niet weten welke gave(n) ik 
heb?’ 

Gaventest 

Is een gaventest misschien de oplossing? Nu 
moet ik bekennen dat ik me nooit heb verdiept in 
een gaventest, dus kan ik niet zoveel erover 
zeggen. Eerlijk gezegd heb ik daar ook geen 
behoefte aan. Dit soort tests horen bij het 
pragmatische denken van de wereld, dat men in 
het koninkrijk van God heeft ingevoerd. 
Tevergeefs zoeken we in de Bijbel naar een 

gaventest. Gaventests zijn overgewaaid uit het 
bedrijfsleven, alleen heeft men er een christelijk 
sausje overheen gegoten. In de wereld mogen 
deze tests werken, in het koninkrijk van God zijn 
ze echter van weinig of geen nut.  

Maar heb ik echt een gaventest nodig om erachter 
te komen wat mijn gaven zijn? We hebben van 
God toch oren gekregen om te horen. Nog nooit is 
er zoveel gesproken en geschreven over de 
Heilige Geest als in onze dagen. Maar schijnbaar 
hebben we er erg veel moeite mee om te horen 
wat de Geest tot ons te zeggen heeft. Zeker, een 
aantal vragen beantwoorden en wat hokjes 
invullen om erachter te komen wat mijn kwaliteiten 
en sterke punten zijn, is een stuk gemakkelijker 
dan mij te oefenen in het luisteren naar de stem 
van Gods Geest. Als iemand zijn mond goed kan 
roeren, wil dit echter nog niet zeggen dat hij met 
deze ‘gave’ door God gebruikt kan worden als 
prediker. In het koninkrijk van God gelden heel 
andere regels en wetten dan in de wereld. Van 
John Wesley en George Whitefield dachten de 
bisschoppen dat zij niet genoeg in hun mars 
hadden om voor mensen te preken. Moody was 
niet eens geschikt om tijdens een 
gebedssamenkomst te spreken en te bidden, en 
zijn voorganger zei hem dit ook heel vriendelijk. In 
de ogen van de ‘kenners’ waren ze ongeschikt. 
God had echter een taak voor hen. Als zij zich 
door een gaventest hadden laten leiden, hadden 
we waarschijnlijk nooit iets van Wesley, Whitefield 
en Moody gehoord. Hecht daarom niet al te veel 
waarde aan zo’n test. Zorg eenvoudig dat je 
beschikbaar bent op de arbeidsmarkt in het 
koninkrijk van God.  

Je gave ligt in je hand 

‘Ja, dàt is makkelijk praten, dan weet ik nog niet 
wat mijn gave is.’ Je gave ligt in je hand! ‘Wat 
hebt u daar in uw hand?’ Mozes was een herder; 
hij had een staf in zijn hand. Zijn gave lag in het 
leiding geven (vgl. Ps. 77:21). Ehud, in het boek 

Peter Cuijpers   
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Richteren, had een klein tweesnijdend zwaard in 
zijn hand. Hij was linkshandig (Richt. 3:15). 
Letterlijk vertaald staat er: ‘afgesloten van zijn 
rechterhand.’ Hij kon zijn rechterhand niet 
gebruiken. Een handicap is voor God echter geen 
belemmering om iemand tot een bruikbaar vat te 
maken.  

Joni Eareckson Tada, die als gevolg van een 
wervelbreuk in haar nek een dwarslaesie heeft 
opgelopen, vertelt in haar boek Joni hoe ze heeft 
ontdekt dat God een mens kan en wil gebruiken, 
zelfs als het lichaam grotendeels is uitgeschakeld. 
Ehud kon zijn rechterhand niet gebruiken, maar 
des te meer zijn linkerhand. Hij maakte voor 
zichzelf een klein tweesnijdend zwaard en 
rekende rigoureus af met de koning van Moab 
(Richt. 3:12-22). Mozes had een staf in zijn hand, 
hij moest het volk leiden. Ehud had een 
tweesnijdend zwaard in zijn hand, hij moest de 
vijand bestrijden.  

David hield de slinger in zijn hand, toen hij Goliat 
tegemoet ging (1 Sam. 17:40). David was net als 
Mozes een herder. De taak van een herder 
bestaat niet alleen uit leiding geven (de staf). Een 
herder heeft ook een hoedende en beschermende 
taak. Om de kudde te beschermen werd o.a. de 
slinger gebruikt (zie 1 Sam. 17:34-35). Hierin was 
David van jongs af aan geoefend. Dáár lagen zijn 
kwaliteiten - zijn gaven.  

Mozes twijfelde aan zijn leiderskwaliteiten en de 
HERE wees hem op de staf in zijn hand. David 
was een man van geloof, hij twijfelde op geen 

enkele wijze. Hij was zich van zijn kwaliteiten 
bewust, maar hij beroemde zich er niet op! Hij gaf 
alle eer aan de HERE (1 Sam. 17:37).  

Ieder heeft zijn eigen gave 

In 1 Samuël 17 staat dat David zich niet kon 
bewegen in het harnas van Saul. Probeer nooit 
het ‘harnas’ van iemand anders aan te trekken als 
je het nog nooit hebt beproefd (1 Sam. 17:39). 
Ieder heeft zijn eigen gave(n). David was 
‘beproefd’ met de staf en de slinger. Saul had zijn 
harnas! Lydia, een purperverkoopster, gebruikte 
haar huissleutel. Zij opende de deur van haar huis 
voor Paulus en zijn reisgenoten (Hand. 16:14-15). 
Dorkas was ‘geoefend’ met naald en draad (Hand. 
10:36-40). Petrus had een vissersnet in zijn hand. 
Hij werd een visser van mensen (Luc. 5:10). 

Het is bijzonder interessant om voor onszelf in de 
Schrift na te gaan wat gelovigen zoal in hun hand 
hadden, en hoe ze daarmee omgingen. Of anders 
gezegd: hoe God hen gebruikte met hetgeen ze in 
hun hand hadden. De één had een staf of een 
slinger, de ander een klein tweesnijdend zwaard, 
en weer iemand anders een sleutel of een naald. 
Zo heeft ieder wel iets in zijn hand. ‘Wat hebt u 
daar in de hand?’ Een vraag waar we allemaal 
over mogen nadenken! 
 

“Het einde van alles nu is nabij (…) Naarmate 
ieder een genadegave heeft ontvangen, dient 

elkaar daarmee als goede rentmeesters van de 
veelvoudige genade van God” (1 Petr. 4:7-10). 

Vragen  

 

1. Welke schrijver zei dat hij 'een metgezel van 
de struisvogels' was geworden? 

2. Welke richter had zeventig zonen? 

3. Welke evangelist vermeldt de genezing in de 
vijver Betesda? 

Antwoorden 

 

1. Job (Job 30:29). 

2. Gideon (Richt. 8:30). 

3. Johannes (Joh. 5:2). 
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Colofon 
(2) Deze vrede is ten diepste de vrede van God en van 

Christus Zelf (vgl. Matt. 11:29; Joh. 14:27; Fil. 4:7). 
(3) Geestelijke kracht door de levensadem die Christus in 

ons heeft geblazen. Want de inwoning van de Heilige 
Geest leidt tot een heilig leven; zo worden wij tot 
beelddragers gemaakt van de opgestane Heer, het 
Hoofd van de Gemeente, het Hoofd van een nieuwe 
generatie van mensen (Joh. 20:22). 

(4) Onderscheidingsvermogen als gave van de Geest, nl. 
wijsheid om de blijde boodschap van de vergeving der 
zonden toe te passen op mensenharten (Joh. 20:23). 

Laten wij ons bewust zijn van onze waardigheid als 
gezanten van Christus en van de verhevenheid van onze 
opdracht. De kleinste stap, de nederigste dienst – niets is 
onbelangrijk en in alles zijn wij van Hem afhankelijk. In 
onszelf is geen kracht, maar wij worden door Zijn Geest 
met kracht gesterkt naar de innerlijke mens. Wij zien dat 
ook in het leven van de apostelen. Hoe waren deze 
eenvoudige Galileeërs in staat de godsdienstige trots van 
de Joden en de wijsheid van de Grieken het hoofd te 
bieden? Het was alleen in de kracht van de Geest, dat zij 
de Gekruisigde konden prediken aan Joden en heidenen. 
Zij predikten Christus, de kracht van God en de wijsheid 
van God. Dat is ook het geheim van onze kracht: Gods 
Heilige Geest die in ons woont, die onze zwakheid te hulp 
komt, die ons leidt in ons gebed en in onze aanbidding, 
die ons Christus doet navolgen. Laten wij de Geest dus 
niet weerstaan of bedroeven. 

(3) Herstellende vrede 

In de derde plaats vinden wij in het gesprek met Tomas 
een mooie illustratie van de zorg van de grote Herder van 
de schapen voor iemand die is afgedwaald en dus herstel 
nodig heeft. Het proces van herstel begint met dezélfde 
bekende vredegroet (Joh. 20:26). Daarna spreekt de Heer 
Jezus Tomas speciaal aan en vraagt hem Zijn doorboorde 
handen en doorstoken zijde te betasten. Tomas was er de 
eerste keer niet bij geweest; zijn ongeloof had hem 
daarvan weerhouden. Maar de Heer kwam hem tegemoet 
en Hij gaf hem het bewijs waarom hij had gevraagd. Hij 
confronteerde hem met de tekenen van Zijn lijden, zoals 
Hij dat een week geleden reeds bij de overige discipelen 
had gedaan. Tomas moest de waarde van Zijn werk leren 
verstaan en worden ingeleid in de betekenis van Zijn lijden 
en sterven. Gelukkig begreep hij het snel. Toen hij de 
doorboorde handen en de doorstoken zijde van de Heer 
had gezien, volgde direct zijn uitroep: ‘Mijn Heer en mijn 
God!’  

Als wij zijn afgedwaald van de Goede Herder, is er 
gelukkig een weg terug. Er is herstéllende genade en 
herstéllende vrede voor ons hart. Oprechte belijdenis leidt 
tot herstel van gemeenschap. Het moet echter wel gaan 
om een persóónlijke ontmoeting met de Heer. Zijn wij 
misschien werelds geworden, koud en onverschillig? Hij 
roept ons weer bij Zich en wij horen dan dezelfde woorden 
die ons hart in het begin voor Hem hadden ingenomen: 
‘Vrede zij u!’ 

(Vervolg van pagina 9) 

Detail:  
De ongelovige 
Tomas. 
Door: Caravaggio  
1573 – 1610. 
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7 WoordStudie; Zoals Hij was…; Marcus 4:36; G. Kramer
8 On line; Deel 20: De opstand van Seba; 2 Samuël 20; M.G. de Koning
9 Reply; Vrede zij u!; Joh. 20:19-29; H. Bouter

10 Wat hebt u daar in uw hand?; ; Exodus 4:2; P. Cuijpers
11 Bestudeert de Schriften; ; ; H. Bouter
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