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‘Op de eerste van de eerste maand namelijk was 
hij de tocht uit Babel begonnen, en op de eerste 
van de vijfde maand kwam hij te Jeruzalem aan, 
daar de goede hand van zijn God over hem was, 

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 7:9-10). 

Wij kunnen ons spiegelen aan Ezra, de priester-
schriftgeleerde uit de vijfde eeuw v. Chr., die het 
nieuwe jaar niet alleen met goede voornemens 
begon, maar ze op de eerste dag van de eerste 
maand direct al in praktijk bracht. Op die dag 
begon hij namelijk met de uitvoering van zijn 
reisplannen, samen met een grote delegatie van 
priesters en Levieten, om vanuit het afgodische 
Babel op te trekken naar Jeruzalem, naar de stad 
en het huis van de God van Israël. Het was een 
nieuw begin, niet alleen voor Ezra, maar voor het 
hele overblijfsel van het volk. Deze reis, deze 
opgang van Babel naar Jeruzalem, begon op de 
eerste dag van de eerste maand. Het was echt een 
keerpunt, het begin van een nieuwe episode in de 
geschiedenis van Gods volk. Deze tijdsaanduiding 
komt nog een paar keer voor in het Oude 
Testament. In Genesis 8:13 is dit de dag waarop 
de wateren van de grote vloed opdroogden, in 
Exodus 40:2 de dag waarop de tabernakel werd 
opgericht, en in 2 Kronieken 29:17 begon men op 
die dag met de heiliging van de tempel. Telkens 
een prachtig nieuw begin van het jaar, een begin 
met God! Hoe is dat met ons? 
Het principe van afzondering van Babel en de 
terugkeer daaruit, is de hele Bijbel door te vinden. 
Wij zien het vanaf de roeping van Abram uit Ur der 
Chaldeeën (Gen. 11 en 12), tot en met de oproep 
van Openbaring 18: ‘Gaat uit van haar, Mijn volk’. 
Het uitgaan uit dat wat niet naar Gods gedachten 
is, is het negatieve aspect. Afzondering tot en 
terugkeer naar God en Zijn Woord, is het positieve 
aspect. In de tijd van Ezra en Nehemia hield dat in: 
het optrekken naar het Beloofde Land en naar 
Jeruzalem als het door God gegeven centrum van 
de eredienst. Op de eerste van de vijfde maand 
kwam Ezra te Jeruzalem aan, en kon hij een begin 
maken met zijn werk om in Israël inzetting en 
verordening te onderwijzen, om het volk terug te 
voeren tot het Woord van God.  
Dit beginsel geldt ook voor ons als nieuw-
testamentische gelovigen; alleen moeten wij het 
gééstelijk toepassen. Het gaat om een geestelijk 

herstel, een terugkeer naar Gods gedachten. 
Meestal zal dat niet zonder gemeentelijke 
consequenties blijven. Reeds Luther sprak over de 
Babylonische gevangenschap van de kerk en riep 
op tot terugkeer naar de Schrift alleen. Alle Schrift 
is tot onze lering gegeven, ook deze gedeelten die 
de terugkeer beschrijven van het overblijfsel van 
Gods volk uit Babel. Ze passen alleen niet goed in 
het oecumenische en inclusieve denken van onze 
tijd! De oproep tot afscheiding die we in 2 Korintiërs 
6:17-18 vinden, is een citaat uit Jesaja 52:11 en 
een zinspeling op het vertrek van het overblijfsel uit 
Babel en de terugkeer met ‘de vaten des 
HEREN’ (het tempelgerei) naar Jeruzalem. In dit 
verband ligt de toepassing van Ezra en Nehemia 
op onszelf, en het vertrek van Gods volk uit alles 
wat Babel (= verwarring) genoemd moet worden, 
dus voor de hand. De waarheid van de Gemeente 
als het huis van God, de tempel van de levende 
God, moet weer in praktijk worden gebracht. 
Christus Zelf – de heilige voorwerpen uit de tempel 
spreken van Hem – moet weer centraal worden 
gesteld, want Hij is het Middelpunt van ons 
samenkomen. 
Zo zijn er nog andere Schriftplaatsen te noemen, 
die vergelijkbare gedachten naar voren brengen 
ten aanzien van het uitgaan tot Hem. Vergelijk in dit 
verband: 
(1) Het vergaderd worden in of tot Zijn naam 
(Matt. 18). Daar is Hij te midden van de Zijnen en 
roept Hij hen bij Zich. 
(2) Het uitgaan van de maagden in de gelijkenis 
van Matteüs 25. Zo gaan wij met brandende 
lampen de Heer tegemoet, in antwoord op de 
roepstem: ‘Zie, de Bruidegom! Gaat uit, Hem 
tegemoet!’ 
(3) Het naar buiten leiden door de Goede Herder 
van de schapen uit de joodse schaapsstal (Joh. 
10). Bij Hem vinden wij veiligheid, voedsel, vrijheid 
en het eeuwige leven in al zijn volheid. 
(4) Het uitgaan tot Hem buiten de joodse 
legerplaats (Hebr. 13). Christus is het ware Offer 
en het ware Altaar, het Centrum van de christelijke 
eredienst. Vandaar de oproep: ‘Laten wij daarom 
tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, terwijl wij 
Zijn smaad dragen’.  
Namens de redactie van Rechtstreeks wens ik u 
een goed begin toe en Gods zegen bij het lezen 
van het eerste nummer van deze nieuwe jaargang, 
Hugo Bouter 
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Deel 1 

1. Inleiding 
De Bijbel is een bijzonder boek. Het is een boek 
voor iedereen. Zondaars leert het de weg van de 
zaligheid. Vermoeiden en belasten leidt het tot de 
ware rust, hongerigen tot het waarachtige Manna, 
dorstigen tot de fontein van levend water. De 
kinderen, jongelingen en vaders in Christus vinden 
hier allemaal lering, vertroosting en leiding. 
Niemand, in wat voor toestand, in wat voor 
omstandigheden, of op wat voor hoogte van 
geestelijk leven hij ook mag zijn, zal zich met dit 
boek bezighouden en het onbevredigd ter zijde 
leggen. Iedereen vindt het gepaste antwoord op al 
zijn vragen.  

Deze opmerkingen kwamen als het ware vanzelf uit 
mijn pen, toen ik iets wilde schrijven over het 
huisgezin te Betanië. De Bijbel, het is een boek voor 
iedereen en voor alle omstandigheden, dat leert 
deze geschiedenis. Een gelovig gezin, waar Jezus 
vertoeft. Wat een mooi tafereel! Het is uniek in zijn 
soort. Vele vrouwen dienden de Heer Jezus met 
hun goederen; en veel discipelen volgden Hem; vele 
zieken en lijdenden en onwetenden kwamen tot 
Hem. Sommigen nodigden Hem op de maaltijd; 
maar nergens elders verbleef Hij, zoals in het 
huisgezin te Betanië. Hier werd Hij niet alleen aan 
de maaltijd genodigd, maar in huis opgenomen. In 
dit huis werd Hij met een liefde ontvangen en 
hartelijkheid bediend en met achting behandeld. 

De drie personen waaruit dat huisgezin bestond, 
verschilden aanmerkelijk in karakter en geestelijk 
leven. Maar allen hadden zij Jezus hartelijk lief, en 
zij werden door Jezus ook vurig bemind. Marta 
ontving Hem in haar huis; Maria zat aan zijn voeten 
(Luc. 10). Lazarus zat aan zijn zijde (Joh. 12). ‘Heer, 
zie, hij die U liefhebt is ziek’, was de boodschap van 
de zusters aan Jezus, toen Lazarus op het ziekbed 
lag. ‘Onze vriend Lazarus slaapt’, zei Jezus tegen 
de discipelen. ‘Jezus nu had Marta en haar zuster 
en Lazarus lief’, zegt ons de Heilige Geest (Joh. 
11:1-11). 

De Heer verbleef heel graag in dat gezin. Hij was 
daar op zijn gemak en voelde zich er thuis. Hij koos 
er voor om daar te zijn gedurende de laatste dagen 
van zijn leven hier op aarde. Jeruzalem had Hem 
verworpen, daarom wilde Hij daar niet overnachten. 
‘s Avonds ging Hij naar Betanië en sliep daar, en 
keerde morgens weer naar Jeruzalem terug om in 
de tempel te leren (Joh. 12; Matt. 21:17). In Betanië 
rustte Hij uit van de vermoeienissen van de dag. 
Daar in die huiselijke kring vond Hij compensatie 
voor het leed dat Hem elders werd aangedaan. En 
daar was ook iemand die zijn gedachten kende en 
die met Hem meeleefde, terwijl niemand van de 
discipelen Hem echt begreep. 

Wat een eer, wat een voorrecht zo’n Gast te mogen 
ontvangen! Wat zullen die drie genoten hebben! 
Onvergetelijk zijn die uren en dagen voor hen 
geweest. Op een heel bijzondere wijze hebben zij 
met de Heer Jezus kennis gemaakt. Hij was niet 
alleen hun Verlosser en Leraar maar Hij was ook 
hun Huisvriend. Zij hadden een bijzondere relatie 
met Hem. Wij vinden geen ander voorbeeld van 
zoveel vertrouwelijkheid met de Heer Jezus in het 
Nieuwe Testament. Zij hadden in de Heer een 
Vriend gevonden, trouwer dan een broer, die zich in 
al hun omstandigheden verplaatste, die belang 
stelde in alles wat er bij hen gebeurde, die met 
innige sympathie aan hen verbonden was.  

Johannes 11 laat dit op bijzondere wijze zien. 
Lazarus was ziek, en Jezus was ver van Betanië 
verwijderd. Wat zouden de zusters doen? Een 
boodschap tot Jezus zenden? Goed! Maar wat 
zouden ze vragen? Een dringend verzoek om toch 
snel te komen? Nee, dat zou wantrouwen in Jezus’ 
liefde verraden hebben. ‘Heer, zie, hij die U liefhebt 
is ziek’. Dat was de boodschap. Meer niet. Het was 
voldoende. Aandringen was overbodig. Zij kenden 
het hart van de Heer Jezus. Meer dan eens hadden 
zij het ondervonden hoe vol meegevoel Hij was. Zij 
wisten dat Hij Lazarus liefhad – zó lief dat Hij slechts 
hoefde te weten dat zijn vriend ziek was, om direct 
naar hem toe te komen en Hem te genezen. En zij 
hadden zich niet vergist. Weliswaar bleef de Heer 
weg, totdat Lazarus gestorven was. Weliswaar deed 
Hij de zusters door een weg van diep en zwaar 
lijden gaan, maar het was slechts om hen 
naderhand des te meer te verblijden. Het was 
slechts, opdat zij Hem nog beter zouden leren 
kennen, zijn goddelijke sympathie nog meer zouden 
ondervinden en de heerlijkheid van God zouden 
aanschouwen.  

En het vertrouwen in Jezus’ liefde leefde zó sterk bij 
deze vrouwen, dat zij ook na zo’n grote teleurstelling 
helemaal niet geschokt waren in het geloof aan zijn 
liefde en trouw. ‘Heer, als U hier was geweest, zou 
mijn broer niet gestorven zijn’, riepen zij allebei uit. 
En terwijl Marta er bijvoegde: ‘Maar ook nu weet ik, 
dat God U al wat U van God zult bidden, zal geven’, 
viel Maria aan zijn voeten neer om haar smart bij 
Hem uit te huilen en zijn meegevoel te ondervinden. 

In Betanië werd Jezus een woning, een thuis bereid. 
De harten waren Hem toegewijd. Dit huis stond voor 
Hem open en alles stond Hem ten dienste. Staat uw 
huis open voor de Heer? Ontvangt u Hem graag? 
Doet u alles om het Hem daar aangenaam te 
maken? Is het u een grote eer, een onschatbaar 
voorrecht, als Hij bij u komen wil?  
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Er is een uitnodigen en een ontvangen van de Heer, 
dat zijn hart koud laat. Een uitnodigen uit 
nieuwsgierigheid; een uitnodigen uit noodzaak, 
omdat men het niet durft laten. Simon de farizeeër 
nodigde Jezus aan de maaltijd, maar liet alles 
achterwege dat zijn blijdschap over de komst van 
Jezus tot uitdrukking had moeten brengen. Geen 
water voor de voeten, geen zalf op het hoofd, geen 
kus ter begroeting. De Heer kwam, maar Hij voelde 
zich daar niet thuis. Simons hart stond niet voor 
Hem open, daarom had Simons huis geen 
aantrekkelijkheid voor Hem.  

De Heer Jezus komt liever daar waar alles van 
armoede getuigt, maar waar een hart is dat klopt 
voor Hem en waar men het een eer vindt Hem te 
mogen ontvangen, dan in een prachtig paleis waar 
men Hem wel met veel formele plichtpleging 
tegemoet komt, maar waar men Hem niet in liefde 
ontvangt. Hoe ontvangt u de Heer Jezus? Met de 
hartelijkheid van Marta en Maria, of met de formele 
koudheid van Simon? Hebt u alles voor Hem over, 
of geeft u alleen wat strikt nodig is? En bovenal, wat 
u doet en geeft, geeft en doet u dat uit liefde voor 
Hem? 

De Heer is niet meer hier op aarde. Persoonlijk kan 
Hij niet meer bij ons aan tafel zitten en in ons huis 
overnachten. Maar is ons huis een huis waar Hij 
gediend en geëerd wordt, waar zijn Naam op de 
lippen zweeft, waar men Hem tracht te behagen? 
Een huis waar de zijnen met vreugde, met 
hartelijkheid, met liefde ontvangen en gehuisvest 
worden? ‘Wie u ontvangt, ontvangt Mij’, heeft de 
Heer gezegd. ‘Voorwaar, Ik zeg u: voor zoveel u dit 
één van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt 
u het Mij gedaan’. ‘Legt u toe op de gastvrijheid’, 
roept de apostel de gelovigen toe, en ‘vergeet de 
gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen 
onwetend engelen gehuisvest’. Zo kunnen ook wij 
de Heer ontvangen. Staat ons huis voor de broeders 
en zusters open, dan staat het open voor de Heer 
Jezus. Maar dan moet het ook echt omwille van 
Hem zijn, niet om zelf geprezen te worden; niet om 
een goede naam te hebben onder de gelovigen; ook 
niet om de eer te hebben de een of andere 
begaafde broeder onder ons dak te huisvesten; veel 
minder nog om onze nieuwsgierigheid te 
bevredigen, of ons geweten gerust te stellen. 

Deze gastvrijheid kan iedereen beoefenen. Aan veel 
of weinig ligt het niet. Wie weinig heeft, kan niet veel 
geven. Maar zelfs een beker koud water, om Jezus’ 
wil gegeven, wordt door Hem aangenomen. Maar 
wie veel heeft, en slechts weinig geeft, hoeft niet op 
goedkeuring van de Heer te rekenen. Als ons hart 
maar klopt voor de Heer Jezus, dan is er altijd een 
gelegenheid tot weldoen te vinden. Want de liefde is 
vindingrijk. Denk aan de Sunamitische in                  
2 Koningen 4. ‘Laat ons dan nu een kleine 
gemetselde bovenkamer maken’, zei zij tegen haar 
man, ‘en daar voor hem een bed, een tafel, een 
stoel en een kandelaar plaatsen, opdat hij, wanneer 
hij bij ons komt, daar zijn intrek kan nemen’. Dat 
was voortreffelijk. En zij werd ervoor beloond!  

Ook Marta en Maria en Lazarus werden gezegend! 
Ja, als wij de Heer Jezus ontvangen, dan zullen wij 
altijd weten dat Hij er geweest is. De heerlijkheid 
van zijn tegenwoordigheid vervult het huis. Maar 

zou de Heer in ieders huis kunnen wonen? Zeer 
zeker niet. Dat zouden wij niet eens doen. Zou u 
graag wonen in een slordig, twistziek gezin? Zou u 
graag daar verblijven waar men u koel en 
afgemeten ontvangt? Natuurlijk niet. Welnu, de Heer 
nog veel minder. Natuurlijk, Hij heeft al de zijnen lief; 
Hij draagt ze allen op zijn hart; Hij wil ze allen zijn 
zegeningen te genieten geven. Maar wanneer zij 
niet in zijn wegen wandelen, dan kan Hij onmogelijk 
met hen omgaan, alsof er niets in de weg stond. De 
Heer heeft gezegd: ‘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). Zijn wonen bij ons is 
dus afhankelijk van onze liefde tot Hem en van het 
bewaren van zijn woord. 

Zeker, de Heer bezoekt ook die huizen van de 
zijnen, waar het ongeregeld toegaat; maar wonen is 
heel wat anders. Als Hij ze bezoekt, dan komt Hij 
om te vermanen, om zo mogelijk orde en regel te 
doen ontstaan. Maar woont Hij in een huis, dan is 
Hij daar als Vriend om aan alles deel te nemen en 
door zijn bijzijn de vreugde te vermeerderen. ‘t Is 
treurig, en toch helaas maar al te waar, dat er 
gezinnen van gelovigen zijn, waar de Heer Jezus 
zijn intrek niet nemen kan. Zou Hij daar wonen, 
waar wereldsgezindheid heerst? Onmogelijk! Denk 
aan Abraham en Lot. Bij Abraham verbleef de Heer; 
daar nam Hij deel aan de maaltijd; daar verkeerde 
Hij als een Vriend. Bij Lot ging Hij niet eens zelf op 
bezoek, maar zond zijn engelen; en die wilden liever 
op straat, dan in Lots huis overnachten. 

Zou de Heer Jezus zijn intrek nemen in een huis, 
waar het slordig is en vuil, en waar het ongeregeld 
toegaat? Denk aan de woorden van de apostel 
Paulus: ‘Al wat waar, al wat eerzaam, al wat 
rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat 
welluidend is, als er enige deugd en als er enige lof 
is, bedenkt dat. Wat u geleerd, ontvangen, gehoord 
en gezien hebt in mij, doet dat; en de God van de 
vrede zal met u zijn’ (Fil. 4:8-9). Zou Jezus graag 
daar wonen, waar twist en tweedracht heersen, 
waar man en vrouw niet samen stemmen, waar de 
kinderen opstaan tegen de ouders? Beslist niet, 
want ‘waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen; 
daar woont Hijzelf, daar wordt zijn heil verkregen, en 
‘t leven tot in eeuwigheid.’ 

Het zijn praktische maar ernstige dingen om over na 
te denken. Stelt u er prijs op dat de Heer zijn intrek 
bij u neemt? Dan moet u uw huis zó inrichten dat Hij 
er graag verblijft. Velen denken dat men het 
allemaal niet zo nauw moet nemen. Als het hart 
maar goed staat voor de Heer, dan moet men op 
het overige niet zo letten, zeggen zij. Alsof de 
toestand in huis niet een gevolg is van de toestand 
van het hart! Alsof in huis alles in wanorde, en toch 
het hart volkomen in orde kan zijn! Wie zo denkt, 
bedriegt zichzelf. Wij moeten als lichten schijnen in 
de wereld; en dat niet alleen door te spreken in de 
gemeente, door het evangelie te verkondigen, door 
christelijk werk te doen, door ons uiterlijk van de 
wereld af te zonderen, maar ook door ons als 
christenen te gedragen in onze huizen, door in liefde 
met onze gezinsleden om te gaan, orde en regel na 
te leven, de kinderen op te voeden in de vrees en 
vermaning van de Heer. Mochten allen dit leren 
verstaan en ter harte nemen! 
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Gods orde in de schepping 

Het gaat in dit bijbelhoofdstuk vooral om het onderwerp 
van de hoofdbedekking van de vrouw, en wel in 
verband met haar plaats in Gods scheppingsorde. Er is 
een goddelijke rangorde in de schepping, een 
gezagsorde van boven naar beneden, die schematisch 
als volgt kan worden aangegeven: God - Christus - man 
- vrouw (zie 1 Kor. 11:3).  

(1) God is de Oorsprong van alles en het Hoofd 
van Christus, die het beeld van de onzichtbare God is 
en de eerste plaats inneemt in de hele schepping (Kol. 
1:15). Als Mens heeft Christus hier op aarde de plaats 
van onderworpenheid aan Zijn God en Vader 
ingenomen; 

(2) Christus is Degene door Wie alle dingen 
geworden zijn, het Hoofd van alles en daarom ook het 
Hoofd van iedere man;  

(3) De man representeert nu Christus op aarde. 
Hij vertegenwoordigt zijn hemelse Hoofd en spreidt 
Gods heerlijkheid tentoon met ongedekt hoofd;  

(4) De man is het hoofd van de vrouw. Dat laatste 
heeft te maken met de orde bij de schepping. De man is 
eerst geschapen, daarna de vrouw (1 Tim. 2:13). De 
vrouw is bovendien uít de man genomen. De vrouw 
completeert de man en vertoont zijn heerlijkheid, die bij 
het bidden en profeteren niet mag worden gezien, 
omdat daarbij alleen de heerlijkheid van God en van 
Christus zichtbaar moet zijn. Daarom bedekt de vrouw 
haar hoofd, het is een les in symboliek. En er zijn 
toeschouwers vanuit de onzichtbare wereld, de 
engelen, die opmerken of de goddelijke orde wordt 
gerespecteerd door de gelovigen (1 Kor. 11:4-10). 

Bidden en profeteren 

Welnu, het is duidelijk dat het terrein van de 
scheppingswerkelijkheid een wijdere kring is dan de 
sfeer van de gemeente, het verloste volk van God. Het 
bidden en profeteren vindt in beide kringen plaats, ook 
door zusters (zij het niet altijd op dezelfde manier). 
Bidden is een activiteit waarin men zich tot God richt, 
profeteren is juist omgekeerd: dan richt men zich 
namens God tot mensen. De man neemt met ongedekt 
hoofd deel aan deze activiteiten, de vrouw juist met 
gedekt hoofd (vs. 3-7). Pas later volgen in 1 Korintiërs 
14:34-37 verdere instructies ten aanzien van de 
vrouwen, namelijk dat zij dienen te zwijgen in de 
gemeenten. In dit gedeelte is ook uitsluitend sprake van 
profeten, niet van profetessen. Dit is dus een nadere 
precisering, een aanscherping van 1 Korintiërs 11, dat 
meer in algemene zin de plaats van de vrouw in de 
goddelijke rang- en gezagsorde behandelt. Buiten de 
gemeentelijke bijeenkomsten is er voor zusters zeker 
de mogelijkheid om te bidden en te profeteren. Denk 
aan de vier profeterende dochters van de evangelist 

Filippus (Hand. 21:9); zij worden overigens geen 
‘profetessen’ genoemd, en in dit hoofdstuk valt verder 
de nadruk op het optreden van de profeet Agabus. 

De reikwijdte van het zwijggebod 

Dit zwijggebod ‘in de gemeenten’ geldt voor al die 
aspecten van het samenkomen waarbij men optreedt 
als de ‘mond’ van de vergaderde gelovigen. Dat is 
iedere activiteit die leiding geeft aan de aanbidding. 
Dan gaat het uiteraard niet om aanbiddingsleiders of 
iets dergelijks, zoals men die in vele gemeenten kent. 
De opgestane Heer is Zélf de Leider van de aanbidding, 
want Hij is Degene die de lofzang aanheft te midden 
van de Gemeente (Hebr. 2:12). De broeders (1 Kor. 
14:26 HV) geven gestalte, vorm, uitdrukking, of zo men 
wil leiding aan de eredienst in afhankelijkheid van de 
Heer Zelf, die de Gastheer is. 

Wanneer men het hardop bidden en het opgeven van 
liederen door zusters tijdens de ‘onderlinge 
bijeenkomst’ (Hebr. 10:25) verdedigt, moet men ook het 
profeteren en het leren door zusters toestaan. Er is wat 
dit betreft geen wezenlijk verschil tussen de activiteiten 
‘bidden’ en ‘profeteren’, alléén een verschil in richting – 
namelijk naar God of naar de mensen toe. Maar geen 
van beide activiteiten is geoorloofd voor de vrouw 
binnen het kader van openbare, gemeentelijke 
samenkomsten, zoals 1 Timoteüs 2 bevestigt. Dat 
hoofdstuk spreekt immers over het bidden in elke 
plaats, dat alleen door mannen dient te gebeuren, en 
tevens over de tooi van de vrouw en het gebod dat zij 
zich stil, in alle onderdanigheid, moet laten leren. De 
scheppingsorde alsmede de rangorde in de zondeval 
vormen voor de geïnspireerde apostel de argumenten 
waarmee hij zijn voorschriften onderbouwt. 

In 1 Korintiërs 14:26 worden met name de broeders 
aangesproken als degenen die verantwoordelijk zijn 
voor de gang van zaken tijdens de samenkomst (de 
NBV parafraseert hier en ook elders ten onrechte 
‘broeders en zusters’). Het opgeven van een lied, een 
psalm, ligt op hetzélfde vlak als het uitspreken van een 
gebed. De Gemeente richt zich hierin tot God. Daarna 
volgt een leer en een openbaring – wat met onderwijs 
van Godswege te maken heeft aan de Gemeente. Al 
deze activiteiten vallen onder de verzamelnaam ‘bidden 
en profeteren’ in hoofdstuk 11. Het zwijggebod van        
1 Korintiërs 14:34vv. beperkt zich zeker niet tot het 
beoordelen van eerder uitgesproken profetieën in de 
gemeentelijke bijeenkomst. Er wordt hier een ander, 
heel algemeen gesteld onderwerp aangesneden. De 
zusters dienen te zwijgen ‘in de gemeenten’. Dat is dus 
een zeer algeméén voorschrift. Maar stel nu dat ze met 
vragen zitten en iets willen leren. In dat geval moeten zij 
dat thuis doen, zegt de apostel. Als het vragen stellen 
door zusters reeds wordt verboden in de gemeentelijke 
samenkomst, is het volkomen duidelijk dat dit óók geldt 
voor alle andere activiteiten die openlijk uitdrukking 

 
OVER HET BIDDEN EN PROFETEREN 

Hugo Bouter 

‘Oordeelt bij uzelf: Is het gepast dat een vrouw ongedekt tot God bidt?’ (1 Kor. 11:13). 



geven aan de gemeenschappelijke gevoelens of 
gedachten, alle bijdragen die leiding of vorm geven aan 
het verloop van de bijeenkomst. 

Het voorbeeld van Hanna in de tempel 

Eli, de priester, vond het vreemd dat Hanna’s stem niet 
te horen was terwijl zij bad in Gods huis. Hanna had 
inderdaad niet slechts zwijgend maar ook hardop 
kunnen bidden in de tempel (1 Sam. 1:9vv.). Maar hier 
gaat het om zuiver persóónlijk gebed, niet om een 
vergadering van het hele volk van God bij de tent der 
samenkomst. Aan dat laatste gebeuren – op het ‘uur 
van het gebed’ bij het brengen van het avondoffer – 
gaven de priesters en de Levieten leiding. Zo kan een 
zuster ook nu met alle vrijmoedigheid tot God naderen 
en zich hardop uitspreken in het gebed (Hebr. 10:19). 
Zij wordt daarbij niet zoals de Israëliet eertijds 
belemmerd door de beperkingen van een aards 
heiligdom. Zij behoeft zich niet eerst naar een 
‘Godshuis’ of een ‘huis van gebed’ te begeven. De 
enige beperking in de nieuwtestamentische bedeling is 
dat het (1) niet plaatsvindt tijdens het samenkomen van 
de gemeente, en dat (2) in andere situaties de zuster bij 
het hardop bidden of profeteren een hoofdbedekking 
draagt als het teken, het symbool van het gezag 
waaronder zij staat.  

Bovendien zingen de zusters hardop mee in de 
samenkomsten en spreken zij bij het bidden met de 
hele gemeente het ‘Amen’ uit. De hoofdbedekking is 
ook dan een bijbelse vereiste voor zusters, omdat ze 
deelnemen aan het ‘bidden en profeteren’ (hoewel ze 
niet apart op de voorgrond treden). Het samen zingen 
kan als een vorm van gezamenlijk profeteren worden 
beschouwd: het elkaar leren en vermanen met 
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen (Kol. 3:16; 
vgl. het profeteren van de zangers in 1 Kron. 25:1-3). 
Het gevaar van heersen over de man, of leiding geven 
aan de bijeenkomst is hierbij totaal niet aan de orde. 
Ook de kinderen doen mee aan deze gezamenlijke 
activiteiten, zelfs als zij nog niet bekeerd zijn. Het 
zingen van de kinderen heeft trouwens een belangrijk 
opvoedkundig element; veel kinderen zijn gelukkig wel 
bekeerd en zij kunnen de liederen dus van harte 
meezingen in de samenkomsten. 

Het aanbidden in geest en waarheid, zoals dat in 
Johannes 4 genoemd wordt, geldt natuurlijk ook voor 
de zusters. Zij aanbidden ook, zij brengen ook een 
lofoffer. Maar de vraag is hoe, op welke wijze dit in het 
samenkomen gestalte moet krijgen. Wat is het aandeel 

van mannen, en wat is de bijdrage van zusters? Hiertoe 
hebben wij de voorschriften van Paulus, zoals boven 
geschetst. God ziet het hart aan en de stille aanbidding 
in het hart van al Zijn kinderen, van broeders én 
zusters, is voor Hem van het hoogste belang. 

Andere voorbeelden van bidden en profeteren 

(a) De Samaritaanse vrouw gaf een persoonlijk 
getuigenis aan haar volksgenoten (Joh. 4), dat is heel 
wat anders dan dat zij op haar beurt als lerares ging 
optreden. Zij verwees de mensen slechts naar Christus. 
Uiteraard mag (moet) een zuster in haar omgeving een 
persoonlijk getuigenis afleggen van de Heiland. Dit 
heeft niet betrekking op de samenkomsten van de 
gelovigen. 

(b) De kromgebogen vrouw verheerlijkte God in 
de synagoge (Luc. 13). In de eerste plaats is dit niet 
hetzelfde als ‘te midden van de gemeente’. Voor de 
gemeente van God gelden ándere voorschriften dan 
voor de synagoge. In de synagoge zaten mannen en 
vrouwen strikt gescheiden. De vrouw kon niet het woord 
nemen. De Heer Jezus richtte Zich echter tot haar en 
riep haar bij Zich. Het was een uitzonderlijke situatie, en 
heel begrijpelijk dat zij God dank bracht voor haar 
genezing. Uitzonderlijke situaties kunnen niet normatief 
gemaakt worden voor het normale leven van de 
Gemeente van God. 

(c) Handelingen 1:14 zegt dat de elven 
eendrachtig volhardden in het gebed, met enige 
vrouwen en Maria. Dit vers zegt echter totaal niets over 
het hardop deelnemen van deze zusters aan het 
gemeenschappelijk gebed. De broeders zijn steeds in 
de Schrift de ‘mond’ van de vergaderde gelovigen. Nog 
veel minder gewettigd is de stelling dat de vrouwen 
participeerden in de verkiezing van Mattias. Dit wordt 
door de context ook weerlegd: in de verzen 15 en 16 is 
uitsluitend sprake van mannen broeders. 

(d) Dat van Febe verondersteld mag worden dat 
zij in het openbaar een leidende positie innam, omdat 
zij een ‘voorstandster’ was (SV), is slechts ‘wishful 
thinking’. Het Gr. woord ‘prostates’ komt niet voor in het 
Nieuwe Testament, de vrouwelijke vorm ‘prostatis’ 
uitsluitend deze ene keer (Rom. 16:2). De betekenis is 
patrones of beschermster. Volgens de woordenboeken 
gaat het niet om een leidende functie in de technische 
zin van het woord, maar om ondersteunen, zorg 
dragen, bijstand verlenen. Daarom wordt zij ook een 
‘dienares’ van de plaatselijke gemeente genoemd – en 
voor zo’n spontane dienst is géén ambtelijke aanstelling 
nodig! 

(e) De genoemde voorbeelden verdienen nog 
steeds navolging, zonder daarbij in speculatieve 
gedachten of onjuiste praktijken te vervallen. Soms 
worden die door vrije vertalingen ook in de hand 
gewerkt. Zo wordt in Filippenzen 4:3, althans in de 
NBG-vertaling, de suggestie gewekt dat Euodia en 
Syntyche samen met Paulus in de prediking van het 
evangelie zouden hebben gestreden. In de grondtekst 
staat alleen dat zij met hem ‘in het evangelie’ hebben 
gestreden, wat geen woordverkondiging hoeft in te 
houden.  

(f) Ook de veronderstelling die soms geuit wordt, 
dat Priscilla en Aquila ‘leiders van een huisgemeente’ 
zouden zijn geweest, valt onder dezelfde categorie van 
menselijke bespiegelingen. Laten wij ons houden aan 
de Schrift alléén en ons niet door tendensen in de 
westerse cultuur laten beïnvloeden (1 Kor. 11:2; Kol. 
4:12). 
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“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 1 - januari 2009 

Onder de boeken van het Oude Testament die voor 
onze tijd actueel zijn, behoort ook het boek Ezra. Alles 
wat tevoren geschreven is, is tot onze lering 
geschreven en in het boek Ezra vinden wij een 
voorbeeld voor de Gemeente in een tijd van verval. 

Het volk van Israël was weggevoerd naar Babel, en na 
een zeventigjarige ballingschap wilde God het weer 
terugvoeren naar het Beloofde Land. Slechts een klein 
aantal luisterde echter naar de oproep om Babel te 
verlaten. Dit overblijfsel ondervond de goedkeuring 
van de HERE, en keerde terug tot hetgeen van het 
begin was. Ze voelden diep de gevolgen van de 
afwijking van het hele volk, richtte op de puinhopen 
een altaar op en legden de fundamenten van de 
tempel van God. 

Helaas is ook dit overblijfsel niet trouw gebleven, 
zodat God de profeten Haggai en Zacharia moest 
zenden om tegen hen te getuigen dat zij hun eigen 
huizen hadden gebouwd en het huis van de HERE niet 
hadden voltooid. Door hun aansporing echter verrees 
de tempel, en onder Ezra werd de dienst van God 
hersteld. Later, onder Nehemia, werd ook de stad 
Jeruzalem met de muren en poorten herbouwd, terwijl 
Ezra en Nehemia allebei het kwaad bestraften en het 
volk met Gods wil en wet bekend maakten. Maar ook 
dit baatte niet, zodat we in de tijd van Maleachi, die 
profeteerde in de tijd van Nehemia en daarna, het volk 
in zo’n toestand vinden dat het de liefde van God had 
verworpen en zelfs de priesters de God van Israël 
verachtten. 

Maar hiermee willen wij ons nu niet bezighouden. 
Want het boek Ezra laat ons zien hoe een deel van 
het volk door Gods trouw uitgevoerd, geleid en 
bewaard, terugkeerde naar het land en naar hetgeen 
in het begin was: het altaar; en hoe het Gods 
bemoedigingen ontving, maar ook vermaand werd bij 
ontrouw en in zwakheid. En dit geeft ons vele heerlijke 
lessen met het oog op de toestand van de Gemeente. 
Net zoals Israël is de kerk in verval geraakt en voelt zij 
zich thuis in het godsdienstige Babylon. Ze heeft zich 
met de wereld één gemaakt. Maar de Heer wil in het 
hart van velen trouw bewerken om voor Zijn eer op te 
komen. Zij houden de waarheid vast te midden van de 
aanslagen van de vijand. Zij verootmoedigen zich over 
het diepe verval van de Gemeente en keren terug tot 
hetgeen van het begin af is. 

Onze tijd is de tijd waarvan geschreven staat: "Ik weet 
uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u 
gegeven, die niemand kan sluiten; want u hebt kleine 
kracht en hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet 
verloochend" (Openb. 3:8). In het boek Ezra vinden wij 
in de teruggekeerde Joden een treffend beeld van 
zwakheid en afhankelijkheid. En in de gelovigen van 
onze dagen wordt hetzelfde gezien. De Heer moet de 
deuren openen, zij zelf hebben geen kracht. En vooral, 
waar zij de plaats innemen die gelovigen moeten 
innemen – "in de wereld, maar niet van de wereld", 
dus afgezonderd van de ongelovigen –, ondervinden 
zij dit dag aan dag. 

Hoe bemoedigend is daartegenover de trouw van 
God! Hij dacht aan Zijn volk, ook toen het in zo’n 
toestand van verval was. Hij leidde een overblijfsel uit 
met een sterke hand en deed het Zijn hulp 
ondervinden. Ja, Hij was Zelf met hen. In Haggai 2:5-6 
lezen we: “Wees sterk, al gij volk des lands, luidt het 
woord des HEREN en gaat aan het werk, want Ik ben 
met u, luidt het woord van de HERE der heerscharen, 
overeenkomstig het woord dat Ik u beloofd heb, toen u 
uit Egypte uittrok en mijn Geest in uw midden stond: 
vreest niet". Zó is Hij ook nu nog met gelovigen, die 
luisteren naar hetgeen Hij zegt in Zijn Woord: 
“Daarom, gaat weg uit hun midden en scheidt u af, 
zegt de Heer, en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal 
u aannemen; en Ik zal u tot Vader zijn, en u zult Mij tot 
zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de 
Almachtige" (2 Kor. 6:17-18). Hij doet hen Zijn hulp en 
Zijn nabijheid ondervinden. 

Het is bij de beschouwing van het boek Ezra nodig in 
het oog te houden dat het hier niet gaat om het herstel 
van het gehele volk. In de profetie van Zacharia wordt 
gesproken over het herstel van geheel Juda en de 
stad Jeruzalem, en in de profetie van Haggai over de 
heerlijke toekomst van het huis des Heren te 
Jeruzalem. De kostbaarheden van alle volken zullen 
daar gebracht worden, want alle volken zullen tot Hem 
komen om zich voor Hem neer te buigen. En Maleachi 
profeteert over geheel Israël, tot welk volk de HERE zal 
komen in de dag van Zijn toekomst. Maar het boek 
Ezra houdt zich uitsluitend bezig, niet met de 
toekomst, ook niet met het gehele volk, maar met dat 
deel van het volk dat op het woord van Kores de 
terugkeer naar het vaderland ondernam. Het is van 
belang dit te bedenken, want in de toekomst ontvangt 
het volk rijke aardse zegen, terwijl hier in het boek 
Ezra de aardse macht in de persoon van 
Nebukadnessar aan de volken is gegeven. Als volk is 
Israël niet hersteld; dit zal ook wat betreft het herstel 
van de betrekking tussen Jahweh en Zijn volk, pas in 
de toekomst gebeuren. 

Zo is het ook met de Gemeente. Ze verkeert in groot 
verval en de eenheid wordt nooit meer volkomen 
hersteld hier op aarde. Pas in de toekomst zal dit 
gebeuren. Maar intussen kent de Heer de Zijnen en 
toont Hij Zijn trouw en genade aan allen die de naam 
van de Heer aanroepen en afstaan van 

ongerechtigheid. Moge de 
Heer ons bij de overdenking 
van dit boek zegenen en 
leiden door Zijn Geest, opdat 
wij onze ware plaats mogen 
kennen en zullen innemen te 
midden van het verval van de 
Gemeente, en – door de 
trouw van onze God 
bemoedigd – in deze tijd 
trouwe getuigen voor Hem 
bevonden worden! 

EZRA 
Woord vooraf 

J.A. Vellekoop 
D
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TEVREDEN GENOEG,  
OF MET GENOEG TEVREDEN? 

Gerard Kramer 

Bovenstaande titel is niet alleen maar bedoeld als 
doordenkertje tijdens de economische recessie. 
Het is tevens een woordspeling die alvast 
aandacht vraagt voor de relatie die er in het 
Grieks is tussen de woorden ‘genoeg’ en 
‘tevreden’.  

Genoeg zijn, tevreden zijn 

Het Griekse werkwoord arkeoo betekent allereerst 
‘genoeg zijn’. Het komt in die betekenis voor in 
Matteüs 25:9 (‘opdat er niet misschien voor ons 
en voor u helemaal niet genoeg is’); Johannes 6:7 
(‘Voor tweehonderd denaren broden is voor hen 
niet genoeg dat ieder een klein beetje krijgt’); 
Johannes 14:8 (‘Heer, toon ons de Vader en het 
is ons genoeg’). Beroemd is verder de door 
Paulus in 2 Korintiërs 12:9 geciteerde uitspraak 
van de Heer: ‘Mijn genade is u genoeg; want de 
kracht wordt in zwakheid volbracht’. 

Daarnaast kan de mediale vorm van dit 
werkwoord (Gr. arkeomai) betekenen: ‘tevreden 
zijn’, zoals in Lucas 3:14 (‘weest tevreden met uw 
soldij’); 3 Johannes:10 (‘en hiermee niet tevreden 
[zijnde]’). In twee aan christenen gerichte 
Schriftplaatsen is tevredenheid uitdrukkelijk een 
opdracht, nl. 1 Timoteüs 6:8 (‘Hebben wij echter 
voedsel en kleding, dan zullen wij daarmee 
tevreden zijn’) en Hebreeën 13:5 (‘Laat uw wandel 
zonder geldzucht zijn en weest tevreden met wat 
u hebt’). 

Ook treffen we een met dezelfde stam gevormde 
uitdrukking aan (Gr. arketon en arketos) in 
Matteüs 6:34 (‘voor elke [dag] is zijn eigen kwaad 
genoeg’), Matteüs 10:25 (‘Het is de discipel 
genoeg dat hij wordt als zijn meester’), en             
1 Petrus 4:3 (‘De voorbijgegane tijd is genoeg 
geweest om de wil van de volken te volbrengen’). 

Tevreden, tevredenheid, zichzelf genoeg 

Het Griekse woord voor ‘tevreden’ is autarkès. In 
het Nieuwe Testament komt het alleen in 
Filippenzen 4:11 voor: ‘Ik heb geleerd tevreden te 
zijn met de omstandigheden waarin ik mij bevind’. 
Het is samengesteld uit de stam van het zojuist 
besproken werkwoord arkeoo, voorafgegaan door 
autos, dat ‘zelf’ betekent. Iemand die autarkès is, 
is dus in die zin tevreden dat hij aan of voor 
zichzelf genoeg is. Er hoeft niets meer bij. De 
Nederlandse woorden ‘autarkisch’ en ‘autarkie’ 
zijn hiervan afgeleid. Ze duiden op het (al dan niet 
economisch) streven zo min mogelijk afhankelijk 
te zijn van anderen. En dat is precies wat het 
geval is met iemand die tevreden is: hij is niet 

ongelukkig als een ander meer heeft, en is ook 
niet uit op dat meerdere. Hij heeft zelf genoeg. 
Toch is tevredenheid iets dat zelfs een man als 
Paulus heeft moeten leren! En juist daarom mag 
hij anderen ertoe oproepen tevreden te zijn. 
Daarbij tilt hij echter het begrip ‘tevredenheid’ naar 
een hoger, specifiek christelijk plan, zoals 
hieronder blijkt. 

Het Griekse woord autarkeia, ‘tevredenheid’, komt 
voor in 2 Korintiërs 9:8. Daar staat letterlijk: ‘opdat 
u in alles, altijd alle tevredenheid hebbend, 
overvloedig bent tot alle goed werk’. De 
gecursiveerde woorden zijn in de Telosvertaling 
weergegeven als: ‘altijd in bezit van al het nodige’. 
Dit is echter een tevredenheid die laat zien dat het 
‘zelf genoeg hebben’ geen doel is, maar resulteert 
in vrijgevigheid naar anderen toe! Het ‘zelf’ van de 
christen is niet geïsoleerd en ik-gericht, maar richt 
zich op de ander!  

Ten slotte komt het woord autarkeia voor in          
1 Timoteüs 6:6, waar Paulus schrijft: ‘Nu is de 
godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote 
winst’. Daar zien we het geheim van de ware 
christelijke tevredenheid: die is gekoppeld aan de 
godsvrucht, d.i. aan de verering van God! Deze 
‘godsvrucht met tevredenheid’ zien we prachtig 
uitgedrukt in Filippenzen 4:12-13, waar de apostel 
schrijft: ‘Ik weet vernederd te worden, ik weet ook 
overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben 
ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in honger 
lijden, zowel in overvloed hebben als in gebrek 
lijden. Ik vermag alles door Hem die mij kracht 
geeft’. 
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GOD GEDENKT DE GIBEONIETEN;  
DE STRIJD MET DE FILISTIJNSE REUZEN 

2 Samuël 21 

Ger de Koning 
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'En David zocht het aangezicht des HEREN' (2 Sam. 21:1). 

Drie jaar is er hongersnood. David begrijpt dat dit 
de stem van God is en hij vraagt Hem naar de 
reden. Hongersnood in het land waar God 
overvloed had beloofd, geeft aan dat er ontrouw 
bij het volk is. Als wij geestelijk niet meer 
ontvangen waaraan onze ziel behoefte heeft, dan 
moeten wij de Heer vragen hoe dat komt. 
Misschien is er in ons leven iets dat niet goed is. 
Het kan ook zijn dat wij nalatig zijn om iets te 
doen wat nog moet gebeuren, zoals hier het geval 
is. Er moet nog een zonde worden geoordeeld, 
die eerder door een voorganger van het volk was 
begaan. Bij God verjaart misdaad niet. Saul was 
in zijn ijver verder gegaan dan de Here hem had 
opgedragen en had daarmee een groep personen 
onrecht aangedaan. Dat is een waarschuwing 
voor mij. Ik moet de opdracht van de Heer 
uitvoeren en meer niet. 

De negatieve gevolgen van het geven van een 
eigen invulling aan een werk voor de Heer blijven 
nooit uit. Bij wat Saul deed, was zijn aandacht niet 
op God maar op mensen gericht. Het is altijd 
gevaarlijk voor een dienstknecht als niet de Heer, 
maar de mensen voor zijn aandacht staan. Daar 
komen brokken van. De Here komt daar nu op 
terug en David gaat de Gibeonieten vragen wat hij 
kan doen. Daarbij staan hem twee dingen voor 
ogen: hij wil verzoening bewerken en hij wenst 
dat de Gibeonieten het erfdeel van de Here weer 
gaan zegenen. Als iemand van Gods volk een 
ander, die geen lid is van Gods volk, onrecht 
aandoet, zal dat een negatief effect hebben op de 
visie van zo iemand op het erfdeel van de Here. 
Hij zal daartoe niet aangetrokken worden. Daarom 
moet ik het kwaad dat in de naam van de Heer 
wordt gedaan, niet goedpraten als ongelovigen 
daarop wijzen. Mijn opdracht is te kijken op welke 
wijze ik verzoening in het geweten van zo iemand 
kan bewerken. 

Het is opmerkelijk dat David niet aan de Here 
vraagt hoe hij dit moet oplossen. Toch lijkt de 
oplossing Gods goedkeuring te hebben, want in 
vers 14 staat dat God Zich hierna over het land 
ontfermde. Het gaat om het land, niet zozeer om 
de mensen. Het land is van Mij, zegt God. De 
zeven zonen van Saul waren eerder niet op het 
aanbod van Davids genade ingegaan, terwijl 
Mefiboset wel deel hieraan had gekregen             
(zie 2 Sam. 9). Nu vielen ze alsnog onder het 
oordeel dat het huis van Saul moest treffen. Dat 
zal het uiteindelijk lot zijn van allen die niet ingaan 
op het aanbod van genade, dat God in Jezus 

Christus nog steeds doet. Belangrijk voor mij in 
deze geschiedenis is dat dingen die vroeger door 
anderen verkeerd zijn gedaan, gevolgen hebben 
voor het volk van God nu. Dat betekent dat ik 
dingen kan doen, waarvan het volk van God later 
de wrange vruchten zal plukken. 

De oude vijanden, de Filistijnen, leven nog steeds. 
Maar David en zijn mannen strijden tegen hen en 
verslaan de reuzen onder hen. Hun 
indrukwekkende gestalte en bewapening maken 
David en zijn dienaren niet bang. Zij verslaan 
deze grote mannen in de kracht van de Here, 
zoals David Goliat versloeg. David is hier oud en 
zijn kracht is verminderd door alles wat hij heeft 
meegemaakt. Zijn mannen komen hem te hulp als 
hij gevaar loopt gedood te worden. Hieruit blijkt 
hun liefde voor David. In type kan ik hier zien hoe 
er aanvallen worden gedaan op het aloude 
evangelie en op Hem, die daarin centraal staat. Ik 
mag mijzelf ter beschikking van de Heer Jezus 
stellen om te 'strijden voor het geloof dat eenmaal 
aan de heiligen is overgeleverd' (Jud.:3). 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 21. 

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 
mijn leven vruchten voortbrengt die zegen 
uitwerken, nu en later. Dank U dat ik voor U mag 
strijden; het is ook fijn te weten dat er gelovigen 
zijn die mij te hulp komen als ik zelf geen kracht 
heb om te strijden.’ 

 

 

...in de eerste 
dagen van de 
oogst, in het 
begin van de 
gersteoogst    
(vs. 10). 
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VAN DE WERKVLOER 

Hoe groot zijt Gij! 
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Dag beste Jacob!  

Ik heb al lang geleden een pakje van u 
ontvangen, maar nog niet geantwoord omdat ik 
wachtte op een brief. Hoe gaat het met u? Ik 
verlies me in raadsels. Enorm bedankt voor het 
pakje, voor de boeken. Helaas kwam het zoals 
altijd stukgescheurd aan. Maar dat zijn 
kleinigheden. Het belangrijkste is dat u van zich 
heeft laten horen. Ik had niet gereageerd, maar 
bedacht later dat het misschien financieel moeilijk 
is en u niet, zoals eerder, gebruik kunt maken van 
de diensten van een vertaler. Ik weet immers per 
slot van rekening bijna niets over u en uw leven. U 
schrijft heel weinig over uzelf en heel veel over 
Hem, die de zin en het doel van ons leven is. 
Misschien hebt u wel veel verdriet na het 
heengaan van uw vrouw, maar ik ken helaas geen 
Nederlands en kan u niet bemoedigen door de 
telefoon. Ik kan alleen samen met u het lied 
zingen dat u eerder hebt voorgesteld, maar dat 
we nog niet gezongen hebben: "Hoe groot zijt Gij!”  

God is nog altijd groot, ook al verliezen wij hen die 
met ons door dit leven gingen. Dit leven is 
onvolmaakt vanwege de zonde, maar van binnen 
heeft de mens een onsterfelijke geest die 
voortdurend naar volmaaktheid streeft. Zelfs bij 
mensen die niet in God geloven, leeft het besef 
van de aanwezigheid van iets hoogs, moois en 
volmaakts. Dikwijls zoekt een mens echter niet 
daar waar het moet, en vindt hij daardoor geen 
bevrediging in zijn leven. Wat jammer is het dat 
veel mensen datgene afwijzen wat echt gelukkig 
maakt.  

Ervaart u dat ook? En zelfs de smart die in ons 
leven voorkomt, dient tot ons welzijn. Ik weet dat 
niet alleen uit Gods Woord, maar ook uit mijn 
persoonlijke ervaring. Wij moeten deze aardse 
school doorlopen. Wij moeten goed leren en 
examen afleggen. Is het niet zo? Wij hebben de 
allerbeste Leraar en wij behoren Hem in alles 
gelijk te worden. Hij heeft zoveel voor ons gedaan 
en Hij blijft dat doen! Hij heeft ook naasten 
moeten verliezen en Hij weet wat pijn is om 
degenen die zijn heengegaan. En Hij zal beter 
dan ik voor u de nodige woorden kiezen!  

Ik mis uw brieven. Ik weet niet hoe het u vergaat 
zonder de mijne. Ik schiet tekort in de 
vriendschappelijke steun, die u voortdurend 
verleende met uw woorden van troost en 
medelijden. Ik vergeet nooit uw raad om twee 
emmers te dragen – één emmer in elke hand -– 

voor een goede houding. En die raad pas ik niet 
alleen in de rechtstreekse betekenis toe, maar 
ook in overdrachtelijke zin. Wanneer ik het 
moeilijk heb, kijk ik naar hen die het veel zwaarder 
hebben dan ik. Dan wordt mijn houding weer recht 
en blijf ik net als voorheen doorgaan, zonder op 
de moeilijkheden te zien. Dan ben ik monter en 
blij, omdat ik het doel ken en weet waarvoor ik 
leef. Ik weet voor Wie ik leef. Ik wil zo graag dat 
elke zucht, elke blik, elke beweging van mij tot lof 
zal zijn van Hem die mij heeft geschapen en ook 
heeft vrijgekocht, tot lof van Hem die trouw en 
eindeloos liefheeft. En die liefde is echt, want Hij 
heeft Zichzelf gegeven.  

Vandaag heb ik vogels geobserveerd. 
Spreeuwen. Hoe zij snoepten van de kersen, die 
wij speciaal voor hen aan de boom hebben laten 
zitten. God voedt de vogels, die wonderlijke 
schepsels. Zo klein en zo teer, maar zo prachtig in 
hun zang en hun vermogen om te vliegen. Alles 
wat naar boven gaat, roept bij ons een gevoel van 
vervoering op, nietwaar? Hebt u daar wel eens 
over nagedacht? Over de vlucht van een vogel en 
de klank van zijn stem, zijn klim naar omhoog, 
naar de blauwe hemel! En wij streven ook naar de 
hemel, naar ons eeuwig en prachtig Vaderland!  

Beste Jacob, mijn moeder en andere familieleden 
laten u groeten, ook de leden van onze 
plaatselijke kerk. Ik had deze brief nog niet 
verstuurd, terwijl u kaarten gestuurd had naar het 
dorp. Schrijf alstublieft naar het adres in de stad, 
aangezien wij hier meer tijd doorbrengen. Als u 
kunt, schrijf dan alstublieft. God zegene u!  

Svetlana  
 

Een brief uit Wit-Rusland 



Een studie over het werk van de God van alle genade 
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“Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en 
nagevorst die van de voor u bestemde genade 
geprofeteerd hebben, terwijl zij navorsten welke of wat 
voor een tijd de Geest van Christus die in hen was, 
aanduidde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat 
over Christus zou komen, en van de heerlijkheden 
daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet voor 
zichzelf, maar voor u de dingen bedienden die u nu zijn 
aangekondigd door hen die u het evangelie hebben 
verkondigd door de Heilige Geest die van de hemel is 
gezonden; dingen waarin engelen begerig zijn een blik 
te werpen” (1 Petr. 1:10-12). 

“Omgordt daarom de lendenen van uw verstand, wees 
nuchter en hoopt volkomen op de genade die u 
gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus” (1 
Petr. 1:13). 

“De God nu van alle genade, die u heeft geroepen tot 
zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus (...)” (1 Petr. 
5:10). 

“Groeit op 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). 

Woord vooraf 
In Lucas 15 vinden we drie gelijkenissen: de 
gelijkenis van het verloren schaap, die van de 
verloren munt en ten slotte die van de verloren 
zoon (of is het ‘zonen’? Dat laat ik nog even 
rusten). Het zijn drie van de meest bekende 
gelijkenissen. De Heer Jezus gebruikte heel vaak 
gelijkenissen, sommigen spreken van een derde 
deel van alles wat opgetekend is in de evangeliën. 
Wanneer de Heer gelijkenissen vertelde, dan was 
dat steeds in een bepaald verband of met een 
bepaald doel. Hij vertelde een verhaal aan de 
hand van zaken of gebeurtenissen uit het 
dagelijks leven van toen. Daarin ontvouwde Hij 
diepe geestelijke lessen en waarheden. Hij 
verpakte zijn boodschap in een beeldend, 
sprekend verhaal. Doordat zijn verhalen gingen 
over elementen uit het alledaagse leven, werd het 
voor de toehoorders zeer begrijpelijk.  

Veelal worden deze drie gelijkenissen in hun 

verband met elkaar gelezen, en zo hoort het ook 
als we deze gelijkenissen willen begrijpen. De drie 
gelijkenissen hebben immers hetzelfde centrale 
thema: ‘verloren … gevonden … vreugde’ (vs. 6, 
9, 32). 

De eerste twee verzen van Lucas 15 tonen de 
aanleiding voor het vertellen van deze drie 
gelijkenissen. De tollenaars en de zondaars 
kwamen naar Hem toe om naar Hem te luisteren 
(vs. 1). Het gaat hier over mensen die algemeen 
bekend stonden als grove zondaren. De 
tollenaars worden in het bijzonder genoemd. Het 
waren Joden die belastingen inden voor de 
Romeinse bezetter en daarbij ook nog 
woekerprijzen rekenden voor hun eigen profijt 
(vgl. Luc. 3:12-13, 19:8). Ze waren daardoor 
veracht bij het volk (vgl. Luc. 18:11), en werden 
als collaborateurs gezien (vgl. Matt. 18:17). Deze 
twee benamingen, tollenaars en zondaars (zie 
bijv. Matt. 9:10,11, 11:19; Marc. 2:15,16; Luc. 
5:30, 7:34), duiden op mensen die als onwaardige 
Joden beschouwd werden. De farizeeën en 
schriftgeleerden mopperden daarover, 
verontwaardigd als ze waren. Ze namen het niet 
dat Hij zondaars ontving en met hen at (vs. 2, zie 
ook Luc. 5:30). Samen een maaltijd nuttigen gold 
immers als een blijk van vriendschap of zelfs van 
broederlijke genegenheid. Dat kon toch niet goed 
zijn. Voor hen leek het alsof hun immoraliteit Hem 
niet deerde. Een later rabbijns gezegde luidt: 
“Laat iemand geen omgang hebben met een 
zondig, goddeloos, slecht mens, zelfs niet om 
hem dichter bij de wet te brengen”. Maar was het 
samen aan tafel gaan met zondaars niet het 
meest sprekende beeld dat de Heer kon noemen 
van de genade die Hij wilde aanbieden? 

In zo’n setting vertelde de Heer Jezus de drie 
gelijkenissen. Ze vormen een antwoord op de 
overleggingen van de farizeeën en de 
schriftgeleerden. Ze zijn een verklaring voor het 
feit dat Hij Zich onderhield met de zondaars. Het 
gebeuren geeft de Heer Jezus een aanleiding om 
de genade van God bekend te maken. 

Kris Tavernier 

Lucas 15  
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Twee van de drie gelijkenissen in Lucas 15 
komen uitsluitend hier voor. Het zijn de 
gelijkenissen van de verloren munt en die van de 
verloren zoon. De gelijkenis van het verloren 
schaap komt ook in Matteüs voor (Matt. 18:12-14). 
Elk evangelie brengt de boodschap van Gods 
liefde en genade. Zo staat er dan ook in Matteüs 
18:14 geschreven: ‘Zó bestaat bij uw Vader, die in 
de hemelen is, de wil niet, dat één dezer kleinen 
verloren gaat’. Maar het is het Lucas-evangelie 
dat wellicht meer dan de andere evangeliën de 
genade van God voor het verlorene belicht. Dit 
hoofdstuk vormt een (misschien wel beter: hét) 
hoogtepunt in het Lucas-evangelie. Het toont het 
hart van de God van alle genade (1 Petr. 5:10). 
Hét centrale thema van dit evangelie is dat God 
liefdevol en genadig is en dat Hij er diepe vreugde 
in schept om zijn liefde te geven en zijn genade te 
bewijzen aan verloren mensen. De drie 
gelijkenissen in Lucas 15 illustreren dan ook Gods 
arbeid om het verlorene te zoeken. In de Herder 
mogen we de Heer Jezus Christus, de Zoon van 
God, herkennen, die gekomen is om het verlorene 
te zoeken. In de vrouw die op zoek gaat naar de 
verloren munt, mogen we de arbeid van de 
Heilige Geest ontdekken. In de Vader zien we hoe 
de liefdevolle hemelse Vader verlangend wacht 
op de zondaar. De nood van de zondaar brengt 
God in beweging. 

We beginnen bij de zondaar ver weg, en we 
komen uit bij de zoon in het huis van de Vader. 
 

1. De rijkdom van de genade van God 

Zoekende genade 

In de gelijkenis van het verloren schaap zien we 
de Zoon van God, die als de goede Herder op 
zoek gaat naar een verloren schaap (vgl. Joh. 
10:11vv.). De Zoon, die gekomen is om het 
verlorene te zoeken en te redden (Luc. 19:10). 
Zoals de herder bereid is de moeilijkheden van de 
wildernis te trotseren, was de Heer Jezus bereid 
om in deze wereld te komen en een weg van 
lijden, tot de dood toe (Rom. 5:8), te gaan. Het 
kostte Hem alles om het verlorene te redden. Het 
verloren gaan van een schaap dwingt de herder 
ertoe een weg te gaan door de wildernis, althans 
indien hij om het schaap geeft. Zo werd de Heer 
Jezus gedrongen, uit liefde voor het verlorene. De 
Heer Jezus ging niet tussen zondaars zitten, 
omdat Hij dat plezierig vond en met hen wilde 
meedoen (zoals de farizeeën eigenlijk 
suggereerden). Hij deed het vanwege hun 
verloren toestand, waaruit Hij hen wilde redden. 
Daar had Hij alles voor over. Hij haat de zonde, 
maar heeft de zondaar lief. En zo gaat Hij op zoek 
naar elke verlorene. Ieder mens kent Hij en ieder 
mens zoekt Hij. De herder in de gelijkenis zou 
misschien liever thuis zijn gebleven dan op weg te 
gaan door de wildernis. Zo zou de Heer, menselijk 
gesproken, ook beter af zijn geweest als Hij in de 
hemel was gebleven. Maar zijn liefde voor het 
verlorene drong Hem. 

In de gelijkenis van de verloren munt zien we de 
Heilige Geest, die met onverdroten ijver op zoek 
gaat naar het verlorene. Zoals de vrouw er alles 
voor over heeft om het muntstuk te vinden, zo had 
en heeft God er ook alles voor over om de 
zondaar te redden. De Heilige Geest is zo 
ongeveer de ‘drijvende kracht’ achter de 
schermen, ijverig, koortsachtig. Zo spaart ook Hij 
Zich geen moeite bij het zoeken naar het 
verlorene. 

In deze twee gelijkenissen zien we dus het 
zoekende werk van God in zijn genade. De 
genade van God komt voort uit zijn liefdevolle 
hart. De herder gaat op zoek, de vrouw gaat op 
zoek. Het principe hier is dat de genade van God 
onvoorwaardelijk is en van Hemzelf uitgaat. Uit 
genade zijn wij gered (Ef. 2:5, 8). Alle aandacht in 
deze twee gelijkenissen valt op de 
overweldigende rijkdom van zijn genade (Ef. 2:7). 
De vraag wat ons deel is, het antwoord op die 
genade, komt pas in de volgende gelijkenis aan 
bod. In deze twee gelijkenissen wordt dat buiten 
beschouwing gelaten. De drie gelijkenissen zijn 
geen theologische uiteenzettingen, maar vormen 
samen een openbaring van de genade die in 
Gods hart woont – daar gaan deze gelijkenissen 
over. De passiviteit en de onmacht van het 
schaap en van de munt onderstrepen dit nog 
eens. 

In het schaap en in de munt zien we dan ook de 
toestand van de zondaar. Hij is ver van God, 
dwalend en ronddolend (vgl. Jes. 53:6a, 1Petr. 
2:25), verloren en hulpeloos, ver van God en 
onmachtig om die zelf terug te vinden (het 
schaap). Een ongelovige is voor God eigenlijk als 
een dood ding (Ef. 2:1); hij is dood in zijn zonden, 
in de vuiligheid waarin hij zich bevindt (zoals het 
levenloze muntstuk). En ook in de derde gelijkenis 
zien we een aspect van de toestand van de 
zondaar. De verloren zoon is blut, vuil en onrein 

Domenico Feti, De gelijkenis van de verloren drachme, 
Gemäldegalerie, Dresden, 1618-20  
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Colofon (varkens zijn onreine dieren), maar God heeft hem 
lief. Hij wil hem verlossen uit de varkensstal en 
brengen in zijn huis. Juist vanwege de verloren 
toestand van de zondaar wendt God Zich in genade 
tot hem. Het is voor God nooit een hopeloze zaak. 
Het schaap en de munt kúnnen gevonden worden. 
En de weggelopen zoon kán terugkeren. 

Ook zien we in deze twee gelijkenissen wat de 
zondaar nodig heeft. Hij moet de Heer Jezus 
ontdekken als Redder – het is de herder die het 
schaap gaat redden en op zijn schouders neemt. 
Daarom is het nodig voor de zondaar, dat de Heilige 
Geest werkzaam is in zijn hart. Hij moet zijn licht 
laten schijnen, zoals de vrouw een lamp aansteekt 
om zorgvuldig te zoeken tussen de stenen met 
spleten die de vloer vormen. Misschien wordt met de 
lamp wel gedoeld op het Woord van God (Ps. 
119:105). Hoe het ook zij, het is de Geest van God, 
die de waarheid van het evangelie aan 
mensenharten openbaart. De tweede gelijkenis 
toont dat de Heilige Geest daar voortdurend mee 
bezig is. Hij probeert het licht van God in de harten 
van zondaars te laten schijnen. Wanneer dat 
gebeurt, is God aan het werk in het innerlijk van de 
mens. Wat dat teweegbrengt, vinden we in de derde 
gelijkenis. 

Verwelkomende genade 

In de gelijkenis van de verloren zoon zien we de 
liefdevolle Vader, die op de uitkijk staat en wacht op 
de verloren zoon. In de eerste twee gelijkenissen 
gaat het om een ‘ijverig zoeken’ van Godswege, in 
de derde gelijkenis vinden we een ‘hartelijk welkom’ 
door God. In deze gelijkenis mogen we de bekering 
van de zondaar zien, en tegelijkertijd het antwoord 
daarop van God.  

Terwijl in de eerste twee gelijkenissen alle aandacht 
alleen ging naar het genadige zoeken van God naar 
de zondaar, vinden we in deze derde gelijkenis de 
noodzaak van bekering bij de zondaar. We komen 
daar later op terug. Maar eerst richten we onze 
aandacht op de liefde en de genade van de Vader, 
wanneer  een zondaar  tot  Hem komt.  Ook  daar 
komen we later nog op terug. Want de zondaar mag 
ook  de  Vader  ontdekken.  Hij  mag  de  Vader 
ontdekken  als  een  verlangend  wachtende  en 
uitziende Vader,  die  naar  hem uitkijkt.  Hij  staat 
gedurig op de uitkijk, niet passief maar actief. En als 
Hij de verlorene ziet komen, dan rent Hij naar hem 
toe en overlaadt hem met de liefde van zijn hart. Er 
is daarbij in deze gelijkenis geen aandacht voor het 
berouw van de zondaar (hoewel dat noodzakelijk is); 
de schuldbelijdenis van de zoon wordt uitgesproken, 
maar krijgt geen verdere aandacht. Want ook hier 
gaat het erom de rijkdom van Gods genade en liefde 
voor te stellen. 
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Het advies om gevarieerd te eten kunnen we 
niet ongestraft negeren. Wie altijd hetzelfde 
voedsel nuttigt, zal problemen met zijn 
gezondheid krijgen en over weinig energie 
beschikken. Dat geldt voor het voedsel voor 
ons lichaam. Het geldt ook voor het voedsel 
voor onze geest. We hebben als redactie 
ons best gedaan u in dit nummer van 
Rechtstreeks een rijk gevarieerd menu voor 
te schotelen: een veelheid van gerechten - 
artikelen - staat klaar om genuttigd te 
worden: 

Het eerste artikel gaat over de vraag 
waarom de Heer destijds Marta vermaande 
en Maria niet. Nog steeds is dat een actueel 
onderwerp, want wij lopen hetzelfde gevaar 
als Marta, maar hebben anderzijds hetzelfde 
voorrecht als Maria. 

Het artikel over Enos richt onze aandacht 
dan ook op de aanbidding. Wanneer werd er 
voor het eerst aanbeden, en welke richtlijnen 
vinden we in de Schrift voor aanbidders in 
onze tijd? 

In het inleidend artikel over Ezra wordt 
iemand genoemd die met een mes het 
profetisch woord aan stukken sneed. Niet 
bepaald het voorbeeld van een arbeider die 
het woord van de waarheid recht snijdt! 

Wat we als gelovigen wél mogen doen, is 
een hele reeks activiteiten. Naar het Woord 
luisteren, maar ook de Heer aanbidden. En 
dat samen met anderen, eendrachtig! 
Daarover meer in de woordstudie. 

Het artikel over het danklied van David laat 
zien welke aanleiding David had om God te 
danken en te loven, en welke persoonlijke 
ervaringen hij met de Here en Zijn Gezalfde 
had. Ook de beloften die God ons, die 
zoveel jaren na David leven, gedaan heeft, 
zijn in Christus, de Gezalfde, ja en amen. 

Verhelderend is ook het artikel over het 
zogenaamde ‘vallen in de Geest’. Daar 
horen we tegenwoordig veel over, maar is 
het wel bijbels?  

Tot besluit ook ditmaal een artikel over de 
genade van God. Van zondaar tot zoon: het 
zijn beide misschien heel bekende woorden 
voor ons als lezers van de Bijbel. Maar 
beseffen we wel hoe ver we als zondaar van 
God verwijderd waren, en hoe 
onvoorstelbaar dichtbij we zijn gebracht door 
het werk van de Heer Jezus? Zo dichtbij dat 
we zelfs zonen van de Vader zijn geworden? 

Al dit voedsel is bereid en wordt u 
geserveerd door dienstknechten, die van 
zichzelf weten dat ze niet volmaakt zijn. Die 
hun voedsel misschien niet altijd op de 
smaak brengen die helemaal met de uwe 
overeenkomt. Of die hun gerechten te heet 
of te koud serveren. Het kan zijn dat u vindt 
dat we te ‘zoet’ schrijven, of dat er artikelen 
bij zijn die u te ‘pittig’ vindt. Een goed idee is 
dat u dit dan aan de keuken meldt - oftewel 
aan de redactie! Dan kunnen we nog 
gerichter zoeken naar ingrediënten voor een 
goede, geestelijk gezonde maaltijd, die u en 
ons de geestelijke kracht aanreikt die we 
nodig hebben. Maar vooralsnog ... eet u 
smakelijk! Gerard Kramer. 

  VVANAN  DEDE  REDACTIEREDACTIE 
Eet gevarieerd!Eet gevarieerd!  
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Deel 2 

2. Marta (1) 

Wat een mooie indruk krijgen wij van het 
huisgezin te Betanië! De Heer werd daar met 
liefde ontvangen en hij verbleef er graag! Als we 
nader kennis maken met de verschillende 
personen waaruit dat gezin bestond, dan is dat 
aangenaam en nuttig. Want hoewel ieder van hen 
Jezus hartelijk liefhad, was er toch een groot 
onderscheid van karakter en geestelijk leven 
tussen deze drie gezinsleden. Op een wijze zoals 
alleen God dit kan doen, wordt het karakter en de 
geestelijke toestand van ieder van hen 
geschilderd. 

Marta lijkt de hoofdpersoon in huis geweest te 
zijn. Zij verzorgde en leidde de huishouding. Het 
wordt haar huis genoemd. ‘Een vrouw genaamd 
Marta ontving Hem in haar huis’ (Luc. 10:38). 
Hierdoor leren wij Marta al dadelijk kennen. Zij 
voelde zich tot Jezus aangetrokken. Zij had Hem 
lief, zij stelde prijs op zijn gezelschap en zette 
haar huis elke keer voor Hem open. Zij ontving 
Hem met grote hartelijkheid. Alles wat zij in haar 
huis had, stond in dienst van de Heer. ‘Marta was 
zeer bezig met veel dienen’, lezen wij. Daarin was 
ze zo enthousiast dat zij niet kon begrijpen, dat 
Maria zo rustig aan Jezus’ voeten kon zitten, 
zonder haar te helpen. Laten wij haar hierover niet 
te hard vallen. Wel was het een bewijs dat zij niet 
hetzelfde in Jezus had gevonden, wat Maria in 
Hem vond. Zij vond het verzorgen van de Heer 
belangrijker dan het luisteren naar zijn onderwijs. 
Maar haar dienen was een treffend bewijs van 
haar liefde voor Jezus. De Heer Zelf stelde dit op 
prijs. Had zij geen aanmerking gemaakt op 
Maria’s handelwijze, dan zou Hij haar zeker rustig 
hebben laten werken en dienen. Want natuurlijk 
moesten er dingen in orde worden gemaakt. Er 
moesten maaltijden en verfrissingen gereed 
worden gemaakt. Zeker. En omdat zij dit zo ijverig 
deed, toonde dit haar betrokkenheid. De Heer had 
het goed in haar huis, en Hij verbleef er graag. 

Dit is allemaal positief. De Heer Jezus is het 
waard dat wij alles voor Hem over hebben. Voor 
Hem is geen moeite te veel, geen arbeid te zwaar, 
geen drukte te groot. Wij kunnen dus veel van 
Marta leren. Wij zijn hierin zo karig. Iets voor Hem 
te doen, valt ons vaak moeilijk. Voor ons eigen 
genot doen wij dikwijls zoveel, maar voor Hem? 
Moeten wij ons eigenlijk niet schamen in dit 
opzicht? 

Inderdaad, Marta had veel op met haar dienen. Zij 
vond haar dienst belangrijker dan Maria’s 

luisteren en dit was niet goed van haar. Maar 
soms gebeurt het dat gelovigen deze fout van 
Marta gebruiken om zich aan het dienen te 
onttrekken. Men wacht dan rustig af en doet niets. 
Of men zegt, als er om hulp wordt gevraagd, dat 
het niet in het dienen en werken zit. Maar men 
vergeet dat de liefde tot de Heer ons nooit tot 
nietsdoen, maar integendeel tot werkzaamheid zal 
aansporen. Bang te zijn om zichzelf te zoeken in 
de arbeid is goed. Maar te arbeiden, zonder 
zichzelf te zoeken, uit waarachtige liefde tot de 
Heer, is beter. Bezig zijn met veel dienen is echter 
te verkiezen boven iemand die in werkeloos 
toeziet. Bij de eerste is liefde tot de Heer de 
drijfveer, al kunnen er soms ook andere belangen 
bij betrokken zijn; bij de laatste is het te vrezen 
dat veeleer eigenliefde dan liefde tot Jezus het 
hart bestuurt. 

Marta was een gelovige vrouw. Dit is vaak 
betwijfeld. Men heeft de woorden van de Heer 
Jezus, over de keuze van het goede deel door 
Maria, soms nogal negatief opgevat. Alsof de 
Heer wilde zeggen: ‘Marta, jij bent alleen maar 
met de uiterlijke dingen bezig’. Maar dat is een 
grote vergissing. Het onderscheid tussen Maria en 
Marta bestond niet hierin, dat de een geloofde en 
de ander niet, dat de een de Heer Jezus liefhad 
en de ander niet. Nee, beiden geloofden in de 
Heer. Beiden hadden de Heer lief en hadden alles 
voor Hem over. De Heilige Geest heeft ervoor 
gezorgd dat daarover geen twijfel zou zijn. Lees 
de geschiedenis van Lazarus’ opwekking in 
Johannes 11, en u zult er volledig van overtuigd 
zijn. Het waren beide zusters, die de ontroerende 
en van een vast vertrouwen op Jezus’ liefde 
getuigende boodschap stuurden: ‘Heer, zie, hij die 
U liefhebt is ziek’. Ging Marta niet snel de Heer 
tegemoet, zodra zij hoorde dat Hij het dorp 
naderde? Horen wij niet uit haar mond die 
prachtige belijdenis van haar geloof in Jezus: ‘Ja 
Heer, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon 
van God, die in de wereld zou komen’? De Heilige 
Geest heeft willen voorkomen dat wij ons een 
onjuiste voorstelling van Marta zouden maken, 
want er staat zo treffend bij: ‘Jezus nu had Marta 
en haar zuster en Lazarus lief’ (Joh. 11:5). Marta 
staat hierbij nadrukkelijk vóórop. 

Het onderscheid bestond hierin, dat Maria het 
onderwijs van de Heer Jezus boven alles op prijs 
stelde, terwijl Marta meer waarde hechtte aan 
haar dienst. Het goede deel dat Maria had 
uitgekozen, was het zitten aan Jezus’ voeten en 
het luisteren naar zijn onderwijs. Marta was een 
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gelovige vrouw en zij had de Heer lief. Maar ze 
was een gelovige die meer met zichzelf en haar 
dienst dan met de Heer bezig was. Misschien kon 
zij daarom Maria’s handelwijze niet zo goed 
verdragen. Want zij vond haar werk belangrijker 
en meende zich daardoor verdienstelijk te maken. 
Terwijl Maria haar niet kwam helpen, en daardoor 
liet merken dat ze het werk van Marta niet zo 
belangrijk vond. Dan is het begrijpelijk dat Marta 
zich niet kon inhouden en aan haar 
ontevredenheid uiting gaf. Want zij meende het 
toch zo goed? Zij dacht toch immers niet aan 
zichzelf? Alles wat zij deed, deed zij voor de Heer! 
Maar zij kende zichzelf niet; zij wist niet wat er in 
haar hart was. De omstandigheden maakten dit 
openbaar. Had zij werkelijk alléén om Jezus’ wil 
gediend, dan zou er geen aanmerking over haar 
lippen zijn gekomen. Zij zou gelukkig zijn geweest 
in het vervullen van haar roeping en zich om 
Maria niet hebben bekommerd. Maar de dingen 
lagen anders en daarom kon zij het niet verdragen 
dat al haar moeite en zorg als het ware 
onopgemerkt bleven. 

Er zijn veel gelovigen die lijken op Marta. Zij zijn 
bezig met veel dienen, prediken, bezoeken 
maken, schrijven, traktaten uitdelen, hebben 
zondagsscholen en zijn heel ijverig aan het werk. 
Zij gunnen zichzelf geen rust en zijn altijd druk en 
bezorgd. Zij bedoelen het goed en hebben de 
Heer hartelijk lief. En wat zij doen, doen zij 
volgens henzelf uit pure liefde tot de Heer. Maar 
zij kennen zichzelf niet. Zij weten niet dat zij hun 
eigen dienst belangrijker vinden dan de Heer; dat 
zij veel meer denken aan wat zij doen dan aan 
hetgeen Hij gedaan heeft. Als u met hen spreekt 
over hun werk voor de Heer, dan zijn zij vol vuur. 
Maar over de Bijbel en de heerlijke waarheden die 
daarin staan, of over de heerlijkheid van Jezus en 
de gemeenschap met Hem, kunnen zij weinig 
zeggen; zij worden ongeduldig; zij trachten ervan 
af te stappen en het gesprek weer op hun 
stokpaardje te brengen. In die dingen zijn zij niet 
thuis. 

Ook wordt dit soms openbaar door de 
omstandigheden. Ik heb gelovigen gekend, die 
heel ijverig aan het werk waren en zich daar zeer 
gelukkig in voelden, die altijd opgewekt en 
opgeruimd waren. Maar toen de Heer hen op het 
ziekbed legde en zij geruime tijd hun werk 
moesten loslaten, verloren ze al hun geluk, al hun 

opgeruimdheid. Ze vielen in een enorme leegte. 
Wat was hiervan de oorzaak? Eenvoudig deze: zij 
hadden zich meer in hun werk dan in de Heer 
verblijd; meer aan zichzelf dan aan Hem gedacht; 
zich meer beziggehouden met hun dienst dan met 
zijn heerlijkheid en waarheid. Anders zouden zij 
even gelukkig gebleven zijn, nu zij hun werk 
moesten staken, als toen zij er nog middenin 
waren. Het spreekt vanzelf, als men van zijn werk 
hoofdzaak gemaakt heeft, dat er dan een enorme 
leegte in hart en leven ontstaat wanneer dat werk 
wegvalt. Maar als de Heer Jezus het middelpunt 
van onze gedachten en arbeid is, dan blijft de 
vreugde dezelfde, al moet de arbeid worden 
gestaakt; want de Heer Jezus verandert niet. 
Wanneer men steeds in Hem heeft geleefd toen 
men werkzaam was, blijft men in Hem leven, ook 
wanneer men op het ziekbed ligt. 

Dit is een goede toetssteen. Laten wij onszelf 
steeds afvragen of wij even gelukkig en rustig zijn 
wanneer wij alleen met de Heer zijn, als wanneer 
wij bezig zijn met wat voor soort werk voor de 
Heer dan ook. Marta was niet rustig. Zij werd zeer 
in beslag genomen door veel dienen. Dit was op 
zichzelf heel goed. Maar omdat zij zichzelf – en 
ook de Heer Jezus – te weinig kende, kon zij niet 
rustig aan haar werk blijven en alles in de handen 
van de Heer geven. Toen Maria haar alleen liet 
begaan, kon zij niet het nalaten zowel de Heer als 
haar zuster te berispen. Toen zij na Lazarus’ dood 
vernam dat de Heer Jezus eindelijk kwam, ging zij 
Hem snel tegemoet en begon een uitvoerig 
gesprek met Hem; maar liep even haastig weer 
weg om Maria te roepen, zodra het tot haar 
doordrong dat zij de Heer niet begreep. Zij kwam 
met Maria weer terug, en opnieuw werd haar 
onrust en gejaagdheid bij Lazarus’ graf openbaar. 
Zo was Marta. Het was een natuurlijk, 
noodzakelijk gevolg van haar geestelijke toestand. 
Alleen in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus 
en in zijn gemeenschap wordt men rustig en kalm. 
De natuur is altijd haastig, voorbarig, onrustig, of 
het tegenovergestelde daarvan: koel, ongevoelig, 
onaandoenlijk. 

De Heer zei tegen Marta: ‘Je maakt je bezorgd en 
druk over veel dingen’. In deze woorden ligt alles 
opgesloten. Zij tekenen de toestand van haar ziel. 
Veel te doen is niet verkeerd. Als de Heer het te 
doen geeft, is het uitmuntend. Maar zich over vele 
dingen te bekommeren en te verontrusten, bewijst 
dat men zelf aan het werk is en meent alles zelf te 
moeten regelen en besturen. Hoeveel onrust is er 
ook onder christenen! Hoe weinig wordt er 
gevraagd: ‘Heer, wat wilt U dat ik doen zal’? Men 
denkt zo weinig daaraan. Wat men zelf goed en 
nuttig vindt, wat de verbreiding van het evangelie 
bevordert – men doet dat eenvoudig zonder te 
vragen of de Heer het goedkeurt. Geen wonder 
dat men ongedurig is en heen en weer geslingerd 
wordt. Alle mogelijke dingen worden op touw 
gezet en ijverig verricht, om spoedig te verflauwen 
en te verdwijnen. Het een verdringt het ander. 
Men kan het deze gelovigen aanzien dat de rust 
van het geloof geheel ontbreekt.  
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Lofzingen met Christus 

Het is altijd leerzaam om na te gaan wanneer en in welk 
verband een bepaalde zegswijze voor het eerst 
voorkomt in de Schrift, zeker in Genesis dat in vele 
opzichten het 'boek van het begin' is. Met de uitdrukking 
'het aanroepen van de naam des HEREN' is dat het 
geval aan het slot van Genesis 4, na de geboorte van 
Enos, de zoon van Set. Tegenover de eerder in dit 
hoofdstuk genoemde nazaten van Kaïn, de 
nakomelingen van de mens die van Gods aangezicht 
was weggegaan, staan hier Set en de zijnen (en 
misschien nog meer kinderen van Adam en Eva), die 
juist Gods aangezicht wilden zoeken. De kinderen van 
God staan hier tegenover de kinderen van de wereld, 
die zich ogenschijnlijk wel wisten te redden zonder God. 
Kaïn was de eerste stedenbouwkundige en zijn 
kinderen werden de grondleggers van een van de 
eerste menselijke beschavingen. Maar zij hadden géén 
relatie met God, en dat was nu juist wél het kenmerk 
van het nageslacht van Set. Te midden van een wereld 
zonder God riepen zij de naam van de HERE aan en 
brachten Hem eer, in het besef dat zij niet buiten Hem 
konden leven en Hem van dag tot dag nodig hadden.  

God heeft dit gezien en Hij heeft het laten optekenen. 
Wij staan hier bij het begin van een geregelde 
eredienst; men maakte er een begin mee de HERE te 
dienen en Hem aan te roepen. Dit gebeurde niet alleen 
individueel, het was een gemeenschappelijke 
aangelegenheid: 'Toen begon men de naam des HEREN 
aan te roepen'. Abel was de eerste mens die een offer 
bracht dat aangenaam was in Gods oog, en hij deed 
dat alléén (voor zover dit tenminste uit Gen. 4 valt op te 
maken). Maar Set – die in de plaats van de gestorven 
Abel kwam – en zijn nakomelingen deden het 
gemeenscháppelijk. In Set kunnen wij een beeld zien 
van de opgestane Heer, die samen met de Zijnen de 
Vader prijst en te midden van de Gemeente de lofzang 
aanheft (vgl. Gen. 4:25; Ps. 22:23; Joh. 20:17-20; Hebr. 
2:10-13; 12:24).  

Het begin van ware aanbidding 

Wanneer begonnen Set en zijn kinderen hiermee? Dat 
was na de geboorte van Enos, en die naam is een 
aanduiding van de zwakheid en de sterfelijkheid van de 
mens (zie Job 7:16; Ps. 8:5; 90:3). Deze aanbidders 
begonnen de HERE dus aan te roepen in het bewustzijn 
van hun eigen zwakheid en hulpeloosheid. Zij zagen 
wie zijzelf waren – slechts een ademtocht – en daarom 
riepen zij tot Hem die eeuwig leeft: Jahweh, de eeuwige 
Getrouwe, de altijd Zijnde. Zij erkenden Hem als de 
Bron van alle leven en als de Onderhouder ervan. 
Terwijl het nageslacht van Kaïn gekenmerkt werd door 
hoogmoed en zelfverheerlijking (als wij Gen. 4:23-24 zó 
mogen opvatten), droeg de linie van Set het stempel 
van ootmoed en van het grootmaken van Gods naam.  

Deze gelovigen riepen de naam van de HERE aan. 
Gods naam geeft aan Wie Hij is en wat wij van Hem 
kunnen kennen; het is de openbaring van de relatie 
waarin Hij tot mensen staat. De aartsvaders kenden 
Hem speciaal als de Almachtige; Israël als Jahweh – de 
Eeuwige, de IK BEN; de gelovigen in de huidige 
genadetijd als hun Vader in Christus; en in de 
toekomstige bedeling van het Vrederijk zal Hij in het 
bijzonder worden gekend en vereerd als de 
Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. God is de God 
van Sem, horen wij in Genesis 9:26, en Sem betekent 
'naam'. God is de God van hen die Zijn naam kennen 
en die met Hem in verbinding staan. Zo vinden wij later 
in de geschiedenis van Israël, dat de Engel in Wie de 
naam van Jahweh was met het volk meeging (Ex. 
23:21); en ook dat Gods naam op de Israëlieten werd 
gelegd teneinde hen te zegenen (Num. 6:27). Die naam 
was hun toevlucht: 'De naam des HEREN is een sterke 
toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is 
onaantastbaar' (Spr. 18:10). Dat geeft aan hóe nauw de 
band was tussen God en het volk waarover Zijn naam 
was uitgeroepen. Dat geldt zeker ook voor ons die God 
nu als Vader mogen aanroepen (Joh. 4:23; Rom. 8:15; 
1 Petr. 1:17). De Zoon van God heeft ons de Vader 
verklaard, en de Geest brengt ons (als zonen) tot 
aanbidding van de Vader (Gal. 4:6). 

De eenvoud van ware aanbidding 

Wij weten niet hoe Set en de zijnen eredienst hebben 
gehouden en de naam van de HERE hebben 
aangeroepen. Het staat er niet bij in Genesis 4; maar 
misschien is dat een aanwijzing dat het in alle eenvoud 
is geweest, zonder pracht en praal. Om het met de 
woorden van Christus tegenover de Samaritaanse 
vrouw te zeggen: in geest en in waarheid. Met oprechte 
harten, in het diepe besef van eigen geringheid en van 
Gods goedertierenheid en waarheid. En in de kracht 
van Gods Geest, zonder uiterlijke ceremoniën en 
indrukwekkende liturgieën.  

Het is niet terecht de menselijke stem als ‘instrument’ in 
de eredienst op één lijn te plaatsen met door mensen 
vervaardigde instrumenten. De oorsprong van de 
muziekinstrumenten ligt volgens Genesis 4:21 in de 
godloze cultuur van de nakomelingen van Kaïn, niet bij 
het nageslacht van Set. Van de eredienst van de familie 
van Set wordt heel eenvoudig gezegd dat men begon 
‘de naam des HEREN aan te roepen’ (Gen. 4:26). Hoe 
hebben Set en zijn nakomelingen dit gedaan? Het vers 
wekt de indruk dat het zonder muziekinstrumenten is 
gebeurd. Er is immers slechts sprake van ‘aanroepen’, 
en dat is een activiteit van de menselijke stem (alsmede 
van de geest en van het verstand volgens 1 Kor. 
14:15). Het is de ‘vrucht der lippen’ die wij als een 
lofoffer aan God brengen (Hebr. 13:15). 

Van de menselijke stem kan men zeggen dat het een 
‘instrument’ is dat rechtstreeks van God de Schepper 

 
ENOS, DE ZOON VAN SET,  
EN ZIJN EREDIENST 

Hugo Bouter 

‘‘En ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos.  
Toen begon men de naam des HEREN aan te roepen’ (Gen. 4:26). 



afkomstig is. Zoals opgemerkt kan dat niet worden 
gezegd van de instrumenten van Jubal en zijn 
nakomelingen, die juist hun oorsprong vonden in de 
cultuur van een van God afgeweken mensengeslacht. 
Een tegenargument is dat Jubal en de zijnen slechts de 
goede gaven van God, die Hij in de schepping aan de 
mens had geschonken, hebben ontsloten. Dat is juist, 
evenals ook landbouw, veeteelt en metaalbewerking als 
zodanig geen afkeurenswaardige zaken zijn (vgl. Gen. 
4:2,20,22). Maar hoe zullen de nakomelingen van Kaïn 
deze gaven en mogelijkheden hebben gebruikt? Niet tot 
eer van God! Zo is er ook in onze hedendaagse cultuur, 
die evenzeer van God vervreemd is, veel muziek die 
niet tot Zijn eer is. Het is dus belangrijk hoe wij muziek 
en muziekinstrumenten gebruiken. Toch is dat niet de 
enige vraag die van belang is. De informatie die het slot 
van Genesis 4 ons verschaft, blijft belangwekkend met 
het oog op de gezamenlijke eredienst. Deze verzen 
pleiten voor grote eenvoud en soberheid bij de 
diensten. 

Later zien wij in de geschiedenis van Israël dat het 
gebruik van begeleidende muziekinstrumenten in de 
eredienst door God nadrukkelijk werd voorgeschreven. 
Wij kunnen stellen dat ze werden geheiligd voor de 
dienst van God, zoals dat ook het geval was met zoveel 
andere voorwerpen en materialen die nodig waren voor 
de tabernakel- en tempeldienst. Deze muziek-
instrumenten pasten bij het karakter van het áárdse 
heiligdom en van de oudtestamentische bedeling. 

Zodra wij in het Nieuwe Testament komen, ontbreekt 
echter ieder voorschrift voor het gebruik van 
muziekinstrumenten in de eredienst. Wij lezen niets 
over snaar- of blaasinstrumenten, maar wel over het 
zingen in onze harten voor God en het aanroepen van 
de Heer uit een rein hart (Kol. 3:16; 2 Tim. 2:22). Het 
ontbreken van voorschriften ten aanzien van 
muziekinstrumenten in de christelijke eredienst heeft 
ons zeker veel te zeggen over het karakter van de 
christelijke aanbidding. Zoals gezegd pleit ook hier alles 
voor een sobere vorm van eredienst. De nadruk valt 
voortaan op het innerlijke en geestelijke gehalte van de 
dienst, hoewel er natuurlijk wel stoffelijke elementen zijn 
aan te wijzen. Het gaat echter in de eerste plaats om 
een gééstelijk heiligdom (Ef. 2:22), gééstelijke 
offeranden (1 Petr. 2:5), en een gééstelijk altaar (Hebr. 
13:10,15). Dit houdt kennelijk verband met de 
verandering van bedeling, de overgang van het 
judaïsme naar de christelijke eredienst, die een 
aanbidding is in geest en waarheid rondom Christus als 
het ware Middelpunt van Zijn volk (Matt. 18:20; Joh. 
4:20vv.). Op die manier zouden wij in elk geval de 

naam van de Heer dienen aan te roepen. En Hem 
‘aanroepen’, dat is het afzien van wat wij zelf zijn en het 
uitspreken van wat wij in Hem hebben gevonden. Het is 
het aanbidden van alles wat Hij heeft gedaan en van 
Wie Hij is, het in bewondering buigen voor Zijn 
grootheid.  

Het enige dat de familie van Set heeft bezeten, is 
waarschijnlijk een altaar geweest. Zo vinden wij het 
later tenminste bij Abraham en Isaak (Gen. 12:8; 13:4; 
26:25). Bij hun altaren hebben zij de naam van de HERE 
aangeroepen, en het is aannemelijk dat Set dit ook zo 
heeft gedaan. Zij zijn met hun offeranden tot God 
gekomen en hebben die op het altaar aan Hem 
aangeboden – in navolging van Abel die een slachtoffer 
bracht waarin God een welbehagen vond. Het altaar is 
het centrum van de eredienst, de plaats waar de mens 
tot God nadert om Hem te aanbidden. De geschiedenis 
van Israël bevestigt dit: daar is het brandofferaltaar bij 
Gods heiligdom de meest geschikte plaats om de naam 
van de HERE aan te roepen, omdat Hij Zijn naam daar 
heeft doen wónen te midden van Zijn volk (zie o.a. 
Deut. 12).  

Ware christelijke eredienst 

In het Nieuwe Testament is het aanroepen van de 
naam van de Heer niet gebonden aan een bepaalde 
geografische plaats (het is trouwens opmerkelijk dat die 
in Genesis 4 ook niet wordt vermeld!). Toch hebben wij 
in figuurlijke zin wel een 'altaar' als het centrum van de 
eredienst. Dat is Christus Zelf, tot Wiens naam wij 
vergaderd zijn en door Wie wij onze lofoffers aan God 
mogen brengen (Matt. 18:20; Hebr. 13:10,15). Christus 
is het middelpunt en de grondslag van onze eredienst. 
Als wij God iets hebben aan te bieden – offeranden van 
dank en aanbidding – dan kan dat alleen door Hém. En 
als wij nu de naam des HEREN aanroepen, dan dient dat 
in overeenstemming te zijn met de wijze waarop Hij 
Zich in Christus heeft geopenbaard. Wij roepen God 
niet aan als Jahweh, de eeuwig Getrouwe, maar als de 
Vader van onze Heer Jezus Christus; dat is de juiste 
christelijke praktijk om te aanbidden.  

Verder roepen wij Christus aan als Heer. Zie 
bijvoorbeeld de aanhef van de eerste brief aan de 
Korintiërs: '(…) met allen, in elke plaats, die de naam 
van onze Heer Jezus Christus aanroepen, zowel hun 
als onze Heer' (1 Kor. 1:2). Hem als Héér aan te roepen 
houdt in, dat wij Zijn gezag erkennen als het Hoofd van 
de Gemeente en ons door Zijn Geest laten leiden (niet 
door regels en geboden van mensen). In een tijd van 
verval impliceert dat ook dat 'ieder die de naam van de 
Heer noemt, zich onttrekt aan ongerechtigheid' (2 Tim. 
2:19). Wij dienen afstand te nemen van praktijken die 
strijdig zijn met de rechten van de Heer; daarom is 
uiterlijke en innerlijke afzondering van het kwaad 
noodzakelijk om een vat tot eer van de Meester te 
kunnen zijn. Met hen die 'de Heer aanroepen uit een 
rein hart' dienen wij te jagen naar 'gerechtigheid, geloof, 
liefde en vrede' (2 Tim. 2:22).  

Laten deze enkele maar toch zo veelzeggende 
woorden aan het slot van Genesis 4 dus een stimulans 
voor ons zijn om de naam van de Heer in alle eenvoud 
en in geest en waarheid aan te roepen. Dit is een 
getuigenis in een wereld die God niet kent, en die Hem 
de rug heeft toegekeerd. Laten wij Hem eren en 
huldigen, zowel persoonlijk in onze huizen als 
gemeenschappelijk 'in de tegenwoordigheid van al Zijn 
volk' (Ps. 116:14,18). Laten wij dat doen om al de 
weldaden die Hij ook aan ons heeft bewezen, maar 
bovenal om de heerlijkheid van Zijn naam!  
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“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 2 februari 2009 

Voordat wij overgaan tot de overdenking van het 
boek zelf, is een geschiedkundig overzicht van de 
tijd die er onmiddellijk aan voorafgaat, niet 
ongewenst. 

In het derde jaar van Jojakim (of Jehojakim), de 
koning van Juda,* was Nebukadnessar, de koning 
van Babel, tegen Jeruzalem opgetrokken en haar 
belegerd (Dan. 1:1). Het was in het eerste jaar 
van zijn regering (Jer. 25:1). Hij had de stad 
ingenomen en Jojakim, gebonden met twee 
koperen ketenen, gevankelijk weggevoerd naar 
Babel (2 Kron. 36:6). Bij deze gelegenheid had 
Nebukadnessar ook een deel van de vaten van 
het huis des Heren meegenomen en ze naar 
Babel gebracht, om daarmee het huis van zijn god 
te versieren (2 Kron. 36:7; Ezra 1:7; Dan. 1:2). 
Verder had hij een aantal jongemannen die 
behoorden tot het koningshuis en tot de 
voornaamste families van het land, meegevoerd 
naar Babel (Dan. 1:3). Hierdoor was het woord 
van Jesaja, reeds uitgesproken in de dagen van 
Hizkia, in vervulling gegaan: "Hoor het woord des 
HEREN: zie, er zullen dagen komen, dat alles wat 
in uw paleis is en wat uw vaderen hebben 
opgestapeld tot op deze dag, naar Babel zal 
worden weggevoerd. Niets zal er overblijven, zegt 
de HERE. En van uw zonen, die uit u voortkomen 
zullen, die gij zult verwekken, zullen zij nemen, 
om hoveling te zijn in het paleis van de koning van 
Babel” (2 Kon. 20:16-18; Jes. 39:5-7; Dan. 1:4). 

Later schijnt Nebukadnessar de gevangen koning 
weer op zijn troon in Jeruzalem te hebben 
hersteld, waar hij in het geheel elf jaar regeerde (2 
Kon. 23:36; 2 Kron. 36:5). Drie jaar echter na zijn 
herstel in zijn rijk rebelleerde Jojakim tegen 
Nebukadnessar (2 Kon. 24:1). De Chaldeeuwse 
heerser, die zelf juist ergens anders zijn moest, 
zond tegen hem de benden van de Chaldeeën, 
Syriërs, Moabieten en Ammonieten. Ja, het was 
eigenlijk de HERE, die deze benden zond, 
overeenkomstig het woord dat Hij door de dienst 
van Zijn knechten, de profeten, gesproken had (2 
Kon. 24:2-4). Ook Jojakim stierf een 

gewelddadige dood, naar het woord van Jeremia, 
omdat hij de rol van het profetische woord met 
een mes kapot sneed en de stukken verbrandde 
in het vuur, dat in zijn winterhuis was. Er werd 
over hem geen klaaglied gezongen na zijn dood. 
En zijn dood lichaam lag "in de hitte overdag en in 
de kou des nachts". Met een ezelsbegrafenis 
werd hij begraven: weggesleept ver weg van de 
poorten van Jeruzalem (Jer. 22:18-19;           
36:29-30)**. Een vreselijk oordeel over iemand, 
die het woord van de HERE verachtte. 

Jojakin (of Jehojakin) volgde zijn vader Jojakim 
op, maar regeerde slechts ruim drie maanden te 
Jeruzalem. Over hem en over het volk Israël in 
zijn dagen kwam de hele toorn van 
Nebukadnessar, die zich in zijn hart had 
opgehoopt vanwege de houding van de 
trouweloze Jojakim. "Te dien tijde trokken de 
knechten van Nebukadnessar, de koning van 
Babel, tegen Jeruzalem op; en de stad werd 
belegerd. Nebukadnessar, de koning van Babel, 
kwam zelf voor de stad, terwijl zijn knechten haar 
belegerden. Toen ging Jojakin, de koning van 
Juda, uit tot de koning van Babel, hij, zijn moeder, 
zijn dienaren, zijn vorsten en zijn hovelingen. En 
de koning van Babel nam hem gevangen, in het 
achtste jaar van zijn regering. Hij voerde vandaar 
weg al de schatten van het huis des HEREN en die 
van het koninklijk paleis; en van alles wat Salomo, 
de koning van Israël, gemaakt had in de tempel 
des HEREN , haalde hij het goud af, zoals de HERE 
gesproken had. Hij voerde geheel Jeruzalem, al 
de vorsten en al de weerbare mannen 
(tienduizend) in ballingschap, ook al de 
handwerkslieden en de smeden; niemand werd 
overgelaten behalve de armen van het volk des 
lands. Hij voerde Jojakin in ballingschap naar 
Babel; ook de koningin-moeder, de vrouwen van 
de koning, zijn hovelingen en de machtigen van 
het land deed hij in ballingschap gaan van 
Jeruzalem naar Babel” (2 Kon. 24:10-15).  

Later verloste Ewil-Merodak, de zoon en opvolger 
van Nebukadnessar, Jojakin uit de gevangenis, 
zette zijn stoel boven de stoel van de koningen 
die bij hem te Babel waren, en verzorgde hem 
vriendelijk en voorkomend tot het eind van zijn 
leven (2 Kon. 25:27-30). 

 

EZRA 
De terugkeer (1) 

J.A. Vellekoop 
D

ee
l 2

 

* Jeremia deelt mee dat het in het vierde jaar van 
Jojakim was. Dit verschil in berekening vinden we meer 
in het Oude Testament, doordat een deel van een jaar 
dikwijls gerekend wordt voor een heel jaar.  
** Dat er in 2 Koningen 24:6 geschreven staat: "hij 
ontsliep met zijn vaderen", sluit het feit van zijn 
gewelddadige dood volstrekt niet uit. Dezelfde 
uitdrukking wordt gebruikt van de goddeloze Achab, 
die in de strijd werd gedood (1 Kon. 22:40). Zijn lijk is 
ongetwijfeld een tijd lang onbegraven gebleven, terwijl 
dan later de overblijfselen kunnen bijgezet zijn 
geworden.  



EENDRACHTIG Gerard Kramer 

In het Griekse Nieuwe Testament komt het 
bijwoord ‘homothumadon’ voor, dat ‘eendrachtig’ 
betekent. Opmerkelijk is dat het bijna alleen door 
Lucas wordt gebruikt, en dan ook nog eens alleen 
op tien plaatsen in het boek Handelingen. 
Daarnaast gebruikt Paulus het welgeteld 
eenmaal. Er wordt dus in totaal elfmaal iets op 
een eendrachtige manier gedaan. In het Gr. 
woord zitten de woorden homos en thumos, 
‘gelijk’ en ‘gemoed’, ‘instelling’. Als mensen een 
handeling eendrachtig verrichten, betekent dat 
dus dat ze samen iets met een gelijk gemoed, met 
een gelijke instelling doen. We zullen zien dat het 
zevenmaal (!) om iets goeds gaat, en viermaal om 
iets neutraals of verkeerds. 

Eendracht in positieve zin 

Bidden 

‘Deze allen volhardden eendrachtig in het gebed, 
met [enige] vrouwen en Maria, de moeder van 
Jezus, en zijn broers’ (Hand. 1:14). Het waren, zo 
blijkt uit het voorafgaande vers, op zijn  minst 
achttien personen die eensgezind baden.   

Volhardend, volhouden 

‘En met volharding waren zij dagelijks eendrachtig 
in de tempel’ (Hand. 2:46). Het is dus mogelijk 
samen vol te houden. ‘Met volharding … waren zij’ 
is de vertaling van slechts één woord, dat 
‘volhardend’, ‘volhoudend’ betekent. Gelovigen 
kunnen dus eendrachtig een goede gewoonte 
volhouden. 

De stem tot God verheffen 

‘Toen zij nu dit hoorden, verhieven zij eendrachtig 
[hun] stem tot God’ (Hand. 4:24). Ook hardop 
bidden kan dus eendrachtig plaatsvinden. 

Ergens verblijven 

‘En zij waren allen eendrachtig in de zuilengang 
van Salomo’ (Hand. 5:12). Als gelovigen in 

eendracht bij elkaar zijn, gaat daar een getuigenis 
van uit: ‘Van de overigen durfde niemand zich bij 
hen te voegen, maar het volk achtte hen 
hoog’ (vs. 13). 

Acht geven op de prediking 

‘En eendrachtig gaven de menigten acht op wat 
door Filippus werd gezegd’ (Hand. 8:6). Filippus 
predikte Christus in Samaria (vs. 5) - en het 
gevolg was dat er eendrachtig werd opgelet en 
gereageerd. Er kwam uiteindelijk grote blijdschap 
in die stad. 

Zijn of worden 

‘(...) hebben wij, eendrachtig geworden, besloten 
mannen te kiezen en naar u toe te zenden’ (Hand. 
15:25). Het is mogelijk dat een gezelschap van 
gelovigen eerst niet en later wel zo eendrachtig is 
dat het een geestelijk besluit neemt (zie vs. 28) – 
in dit geval doordat men samen geluisterd had 
naar de op het Woord van God gefundeerde 
mening van Petrus. 

De Vader verheerlijken 

De mooiste vorm van eendracht wordt door 
Paulus beschreven in Romeinen 15:5 en 6. Hij 
schrijft: ‘Moge nu de God van de volharding en de 
vertroosting u geven onderling eensgezind te zijn 
in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u 
eendrachtig, uit één mond, de God en Vader van 
onze Heer Jezus Christus verheerlijkt’. 

Eendracht in negatieve  
of neutrale zin 

Volledigheidshalve volgen hier nog de vier 
Schriftplaatsen waar negatieve of neutrale 
eendracht wordt beschreven. Dat zijn 
Handelingen 7:57 (‘als één man’); 12:20; 18:12 en 
19:29. 
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DANKLIED VAN DAVID 
2 Samuël 22 

Ger de Koning 
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'Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver' (2 Sam. 22:31). 

Alle uitreddingen uit de macht van al zijn vijanden 
en uit de hand van Saul in het bijzonder, brengen 
in David een loflied, een psalm naar boven. Hij 
begint ermee in de verzen 1–4 God aan te roepen 
met een aantal namen, en hij maakt dit tegelijk tot 
een heel persoonlijke ervaring door het woordje 
'mijn'. Zo kon Paulus ook over God spreken als 
'mijn God' (Fil. 4:19). De Heer Jezus sprak ook 
over 'mijn God' en 'mijn Vader' (Joh. 20:17). David 
looft Gods naam om de verkregen verlossing. 

In de verzen 5–7 beschrijft hij zijn nood en zijn 
hulpgeroep tot zijn God. God luistert en in de 
verzen 8–16 vertelt David wat er van Hem 
zichtbaar werd, toen Hij ging handelen ten gunste 
van zijn gezalfde. Het maakte David niet 
benauwd, maar bewerkte ontzag. Die God trad 
voor hem op! In de verzen 17–20 beschrijft hij de 
uitredding op haast tastbare wijze. Het slot van 
vers 20 is de inleiding op de verzen 21–25, waar 
David zegt waarom God een welgevallen aan 
hem had en voor hem opkwam. Deze beschrijving 
is in zijn volheid alleen waar voor de Heer Jezus! 
Toch is het voor het geloof ook waar voor de 
gelovige, wiens zonden verzoend zijn. David pleit 
hier niet op grond van een leven zonder falen. Hij 
kende zijn zonden maar al te goed. Maar hij wist, 
nieuwtestamentisch gesproken, dat hij 
aangenaam gemaakt was in de Geliefde (Ef. 1:6). 
Als God dan ook ten gunste van hem handelt, 
doet Hij dat in overeenstemming met zijn 
onkreukbaar recht. Dat onkreukbare recht komt in 
de verzen 26–27 naar voren. 

Nadat David heeft verteld Wie God is en hoe Hij 
heeft gehandeld in de uitreddingen, bezingt hij in 
de verzen 28–37 Wie God voor hém is. Hij doet 
dat in het besef van wat hij in vers 31 uitspreekt. 
Gods weg volmaakt verklaren, dat is het geheim 
van de rust in Hem. Hierdoor weet ik dat het Hem 
niet uit de hand loopt. Daarbij mag ik eraan 
denken dat Gods weg altijd parallel loopt met zijn 
Woord. Gods Woord is zuiver. Ik kan erop 
vertrouwen. De weg die God met de enkeling of 
met zijn volk als geheel gaat, is altijd in 
overeenstemming met zijn Woord. Als wij voor 
verrassingen komen te staan in de weg die wij 
gaan, komt dat dikwijls doordat wij Gods Woord, 
waarin Hij ons vertelt hoe Hij de dingen ziet, niet 
kennen. Als wij ons aan God overgeven in de weg 
die Hij met ons gaat als de beste weg en wij op 
zijn Woord vertrouwen, dan schuilen wij bij Hem 
en toont Hij Zich als ons Schild. Weg, woord, 
schild en schuilen, ziedaar wat God mij biedt. 

In de verzen 38–46 zie ik dat God niet Zelf de 
vijanden verslaat, maar David daartoe de kracht 
geeft. Zo is het uiteindelijk toch God die het doet. 
Daarom geeft David Hem alle eer in de verzen 47-
49. Daarom looft hij in vers 50 de Here, niet alleen 
in een uiting naar Hem toe, maar maakt hij Gods 
naam groot onder de volken. David is zich ervan 
bewust dat alles het gevolg is van Gods trouw 
jegens zijn Gezalfde. Deze trouw zal nooit falen, 
omdat de Gezalfde, d.i. de Heer Jezus Christus, 
de Man van Gods welgevallen is. In Hem zijn alle 
beloften van God ‘ja’ en ‘amen.’ Vanwege deze 
Gezalfde zal God ook trouw bewijzen 'aan David 
en zijn nageslacht voor altijd'. Wat een geweldig 
vooruitzicht. De trouw van God aan zijn Gezalfde 
is ook voor mij de basis dat God ten gunste van 
mij zal optreden. Niets in mijzelf, alles in Hem. 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 22. 

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: 

‘Mijn God, geef dat ik meer denk aan Hem die 
altijd voor uw aandacht staat en voor Wie U alles 
doet: uw Gezalfde, de Man die uw hele 
welbehagen is en die dat gedaan heeft en ook zal 
vervullen, de Heer Jezus, de Man van Nazaret, de 
Man van Golgota, de Man die door U gemaakt is 
tot Heer en tot Christus. Hem wil ik graag 
verhogen, juist ook door de ervaringen die ik van 
U en van Hem mag opdoen in het leven van elke 
dag met zijn moeite en strijd.’ 

“Met U immers 
loop ik op een 
legerbende in, 
met mijn God 
spring ik over 
een muur” (vs. 
30). 
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REPLY 
Waarom het zg. ‘vallen in de Geest’ onbijbels is 

 

 

Voorbeelden van neervallen in de Bijbel 
Uit de Bijbel blijkt dat – zowel in de hemel als op de aarde – de 
mensen op Gods verschijning en heerlijkheid op precies dezelfde 
wijze reageren: ze vallen in aanbidding voor Hem neer. Vanuit de 
gegevens die in Gods Woord worden aangereikt, blijkt dat de 
betrokkenen vanaf de tijd van hun buitengewone ontmoeting een 
diep Godsbesef hebben, zoals zij tot dusver niet hebben gekend. 
Er valt een grote stilte rond deze mensen. Ze krijgen een 
opdracht, vaak tot in bijzonderheden.  
1.  God verschijnt aan Abraham en deze valt op zijn 
aangezicht (Gen. 17:1-3).  
2.  Mozes krijgt een openbaring van de Here God, als hij bij 
de brandende braamstruik gaat kijken (Ex. 3:5). God 
openbaart Zich als de IK BEN. Hier zien we een verschijning 
van de Here Jezus. 
3.  Jozua staat als bevelhebber voor de poorten van Jericho en 
wordt door iemand aangesproken. Als hij vraagt aan de onbeken-
de wie hij is, krijgt hij te horen: ‘IK ben nu gekomen’. Het is de 
Vorst van het leger des Heren, anders gezegd: de Here Zelf. 
Daarop werpt Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde. Dan wordt 
hem gezegd dat hij de schoenen van zijn voeten moet doen, 
omdat hij op heilige grond staat (Joz. 5:14,15). 
4.  Het volk Israël krijgt de boodschap dat de Here God aan 
hen zal verschijnen, en de heerlijkheid van God verschijnt aan 
hen. Het vuur uit de hemel verteert het offer, dat op het altaar ligt. 
Het volk juicht en ze werpen zich allen op hun aangezicht (Lev. 
9:4; 23,24). 
5.  Ook de bekende Bileam met zijn sprekende ezelin maakt 
zoiets mee. Het rijdier ziet de Engel des Heren met een 
vlammend zwaard op de weg; het wijkt uit. Bileam, die niets ziet, 
slaat erop los. Tot God hem de ogen opent. Hij knielt en werpt 
zich op zijn aangezicht (Num. 22:31). 
6.  In Richteren lezen we over Manoach, de toekomstige vader 
van Simson. De Engel des Heren verschijnt een tweede keer aan 
zijn vrouw. Ze gaat haar man roepen. Haar wordt gezegd dat ze 
zwanger zal worden en een zoon zal baren. Als ze erop staat een 
offer te brengen, wordt dat aanvaard. Als de Engel opstijgt in de 
vlam, begrijpt het echtpaar het wonder. Ze hebben God gezien 
en werpen zich op hun gezicht op de grond (Richt. 13:20). 
7.  Elia is op de Karmel, waar de confrontatie plaatsvindt 
tussen de God van Israël en Baäl. Deze laat niets van zich horen, 
ook al snijden zijn honderden priesters zich met messen om hem 
toch te bewegen in te grijpen. Het volk dat zolang en zo diep 
afvallig is geweest, staat er onbeslist bij. Als ten slotte Elia God 
aanroept, valt het vuur uit de hemel en verteert het offer op het 
altaar. Wanneer de Israëlieten dat zien, werpen zij zich op hun 
aangezicht en zeggen: ‘De Here, die is God’ (1 Kon. 18:21,39). 
8.  Ook koning David kan worden genoemd. Hij valt met de 
oudsten van het volk op zijn gezicht, als hij de Engel des Heren 
met getrokken zwaard in de lucht ziet staan om het oordeel te 
voltrekken (1 Kron. 21:16). 
9.  Bij de inwijding van de tempel verschijnt de heerlijkheid des 
Heren in een wolk, die het hele huis vervult. De priesters kunnen 
vanwege de wolk niet blijven staan om hun dienst te verrichten. 
Dat wil niet zeggen dat ze vielen. Ze konden zich mogelijk 
terugtrekken; dat blijkt niet duidelijk uit de tekst (2 Kron. 5:14). 
10.  Als de profeet Ezechiël de heerlijkheid van God ziet, valt hij 
bij drie achtereenvolgende gelegenheden op zijn aangezicht 
(Ezech. 1:28; 3:23; 44:4-5). Die heerlijkheid was zichtbaar 
(Ezech. 11:22). De Geest laat niet toe dat hij blijft liggen, maar 
laat hem opstaan met nieuwe kracht (Ezech. 2:1; 3:24). 
11.  Daniël heeft een ontmoeting met de engel Gabriël. Hij krijgt 
een visioen, hij hoort en ziet bewust. Hij bezwijmt en valt op zijn 
gezicht ter aarde (Dan. 8:1-17). Als hij na weken rouw bedrijven 
weer een visioen krijgt, ziet hij het alleen. Daniël blijft achter 
zonder kracht, en verbleekt. Hij hoort woorden en bezwijmt, valt 
met zijn aangezicht ter aarde. Hij wordt aangeraakt en moet 
direct opstaan, waarvoor hem de kracht gegeven wordt. Hij rijst 
op handen en knieën sidderend op (Dan. 10:2-10). Hij krijgt 
profetieën inzake gebeurtenissen in de eindtijd. 

12.  In het evangelie van Matteüs staat het verslag van de 
verheerlijking van Jezus op de berg. Bij het spreken van God 
werpen de discipelen zich op hun aangezicht en worden zeer 
bevreesd (Matt. 17:6). 
13.  In het Marcus-evangelie worden demonen beschreven, die 
zich voor Jezus neerwerpen en belijden dat Hij de Zoon van God 
is (Marc. 3:11). 
14.  In het Lucas-evangelie vinden we het verslag van de 
bezetene in het land der Gadarenen. Hij werd door boze geesten 
voortgedreven en viel neer aan de voeten van Jezus. De boze 
geesten lieten hem uitroepen: ‘Wat hebt U met mij te maken, 
Jezus, Zoon van de allerhoogste God’ (Luc. 8:28). 
15.  In het boek Handelingen wordt vermeld dat Paulus op de 
weg naar Damascus een licht uit de hemel zag en ter aarde viel. 
Hij was drie dagen blind; hij at of dronk niet (Hand. 9:9; 22:6). 
16.  Johannes op Patmos valt als dood voor de voeten van 
Jezus, wanneer hij Hem als de verheerlijkte Heer ziet (Openb. 
1:17). 
17.  De vier levende wezens en de 24 oudsten werpen zich voor 
het Lam neer (Openb. 5:8). Ze werpen zich neer en aanbidden 
(Openb. 5:14). Ze werpen zich op hun aangezicht (Openb. 7:11; 
11:16; 19:4). 
18.  Als Johannes in zijn verbazing een engel wil aanbidden, 
wordt dat ogenblikkelijk afgewezen (Openb. 19:10). Hij is zo 
overweldigd door wat hij meemaakt, dat hij het nog een keer 
doet. Ook dan wordt het geweigerd (Openb. 22:8). 

Conclusies 
Uit deze voorbeelden in de Bijbel kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken: 
1.  Alle personen die worden genoemd vallen voorover in de 
tegenwoordigheid van God, de Engel des Heren (een 
voorverschijning van de Here Jezus), of een aartsengel. 
2.  In de Bijbel, en dat is heel belangrijk, vallen mensen nooit 
door de tussenkomst van een mens. Ze vallen in de directe 
ontmoeting met de Godheid, of een engel, nooit komt er een 
derde aan te pas (nooit door middel van handoplegging, of zelfs 
maar een vinger wijzen in de richting van de persoon die gaat 
vallen). 
3.  Het achterover vallen vindt steeds plaats in geval van 
oordeel of het opzijzetten van Gods tegenstanders. In de Bijbel 
komt het achterover vallen viermaal voor ten gevolge van een 
oordeel van God wegens ongeloof of zonde: 

-  Genesis 49:17; de berijder van het paard stort achterover. 
-  1 Sam. 4:18; de hogepriester Eli stort achterover met zijn 

stoel en breekt zijn nek. 
-  Jesaja 28:13; de leiders van Jeruzalem zullen achterwaarts 

struikelen en te pletter vallen. 
- Johannes 18:6; de soldaten die Jezus komen arresteren 

vallen achterover. 
4.  Het initiatief voor zo'n gebeurtenis gaat altijd van God uit. 
Nooit zien we een mens zich uitstrekken naar deze ervaring. Het 
overkomt de mensen, ze zoeken het niet. In de Bijbel wordt het 
niet aangemoedigd, noch ertoe opgeroepen of uitgelokt. De 
betrokkenen zelf zouden de gebeurtenis het liefst vermeden 
hebben. 
5.  Nergens in de Bijbel is sprake van het beleggen van een 
bijeenkomst, waarin dit ‘vallen of rusten in de Geest’ georgani-
seerd plaatsvindt, of zou moeten plaatsvinden. 
6.  Wanneer mensen zich op hun aangezicht hebben 
geworpen, wordt niet toegestaan dat ze blijven liggen. Ze moeten 
meteen opstaan en krijgen daarvoor ook de kracht, indien nodig 
zelfs bij herhaling. Sommigen zijn dagenlang verbijsterd door de 
gebeurtenis. 
7.  Wanneer mensen in de Bijbel ‘vallen’, is dat nooit voor 
bevrijding of voor het beter functioneren van hun eigen geestelijk 
leven. Het is nooit privé, maar altijd gericht op het collectief. 
(Bron: Stichting Heartcry, bewerking Hugo Bouter) 
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1. De rijkdom van de genade van God 
(vervolg) 

De blijdschap van God 
De vader is blij! En een dergelijke blijdschap vinden we 
ook in de andere twee gelijkenissen (vs. 5-7; 9-10). In elk 
van de gelijkenissen zien we iemand die zoekt, en iets of 
iemand die gevonden wordt. Het gaat in de gelijkenissen 
niet over de vreugde van het gevondene. Bij een schaap 
is dat nogal moeilijk vast te stellen, en bij een munt is het 
onmogelijk. Maar ook bij de verloren zoon gaat het niet 
over zijn vreugde, daarover lezen we niets. Het is de 
blijdschap van God Zélf, waarvan de engelen getuige 
zijn. Het gaat over de vreugde die God schept in het 
redden van het verlorene. God verheugt Zich erover als 
zijn genade de vrije loop kan hebben. De drie-ene God – 
Vader, Zoon en Geest – schept een intense, onmetelijke 
vreugde in het uitstorten van de genade en liefde vanuit 
zijn hart. Dat is het wezenlijke onderwerp van dit 
hoofdstuk. De Heer Jezus stelt in deze drie gelijkenissen 
de rijkdom van Gods genade ten toon. God zoekt 
zondaars en daarom zat de Heer Jezus ook tussen de 
zondaars. Met die vreugde voor ogen kwam de Heer 
Jezus om Zichzelf te geven voor zondaars (Hebr. 12:2). 

Het gevondene is niet de bron van de blijdschap, het is 
wel de oorzaak en het onderwerp van de blijdschap. 
Maar de bron ervan is de liefde die in het hart van God 
is. Zo is Gods hart, want ‘God is liefde (1 Joh. 4:8,16). Hij 
is er verrukt over dat de liefde van zijn hart zich kan 
uitstorten over een zondaar. Hij schept een intens 
behagen in de redding van een zondaar; het is zijn 
vreugde over onze redding. Hij beschouwt de zondaar 
die tot Hem komt, als uiterst waardevol. De blijdschap 
van God over de geredde zondaar wordt in de 
gelijkenissen geïllustreerd door de blijdschap die iemand 
kent, wanneer hij iets terugvindt dat uiterst waardevol, 
dat zeer belangrijk voor hem is. Het is een opklimming: 

(1) Zoals voor een herder elk schaap bijdroeg aan zijn 
inkomen. 

(2) En meer: zoals voor de vrouw (mogelijk wordt 
gedoeld op een weduwe) het muntstuk (de Griekse 
drachme; zie Telosvert.), het dagloon van een arbeider, 
van groot belang was voor haar levensonderhoud. 
Volgens sommigen gaat het hier om een munt die 
onderdeel vormde van haar bruidsschat (die mogelijk 
bestond uit een snoer met munten). Dat maakte de munt 
voor de vrouw des te waardevoller. 

(3) En nog meer: zoals een kind het hart van zijn ouders 
het diepst raakt. Dit steeds meer, steeds belangrijker, 
zien we ook bij de getallen in de drie gelijkenissen. Eerst 
is het één van de honderd schapen, dan één van de tien 
munten (een groter verlies), en ten slotte één van de 
twee zonen (een nog veel groter verlies). Eén schaap 

kan gecompenseerd worden door de negenennegentig 
anderen. Eén tiende van je bezit kan eventueel nog 
ondervangen worden door het overige. Maar een kind is, 
zoals iedereen die ouder is intuïtief weet, nooit 
vervangbaar door een ander kind, zelfs niet al zou je er 
een heleboel hebben. En zó beziet God elk mens. 

Maar de getallenreeks loopt ook andersom, en zo willen 
we het zeker ook bekijken. Vijftig procent (om het dan 
toch maar eens mathematisch te bekijken) is een 
behoorlijk groot aandeel, en dat laat je niet zomaar 
schieten. Tien procent is al een stuk minder, maar toch 
nog heel wat inspanning waard. Eén procentje, nu ja, 
moet je het daarvoor doen? Maar de herder gaat voor 
dat ene dier uit de kudde, zélfs voor dat ene schaap. 
Want voor hem is het zó kostbaar. Hij vindt het kostbaar. 
We zeggen het wel eens zo: ‘Al zou er maar één mens 
gered worden van alle mensen die ooit geleefd hebben, 
of redding nodig hebben gehad door het offer van 
Golgota, dan nog zou de Heer Jezus gekomen zijn’. 
Augustinus heeft eens opgemerkt: ‘Als alle mensen 
rechtvaardig zouden zijn geweest en slechts één mens 
een zondaar was, dan zou Christus toch gekomen zijn 
om hetzelfde kruis te dragen voor die ene mens, zozeer 
heeft Hij de enkeling lief’. En ik geloof met heel mijn hart 
dat dit zo is. Want zó is God, zo liefdevol. En zo kostbaar 
vindt God elk mens, dat Hij voor elkeen gaat. Hoe 
ontroerend is het toch te mogen weten hoe kostbaar God 
elkeen acht en dat God ontzettend blij is wanneer het 
verlorene gevonden wordt. 

Genade voor alle mensen 
Gods genade is er voor alle mensen. Hij heeft ieder 
mens lief en Hij bekommert Zich om het heil van ieder 
persoonlijk, hoeveel mensen er ook zijn. De Heer Jezus 
Christus wil elk mens op zijn schouders nemen om hem 
bij Zich thuis te brengen. De Heilige Geest gaat over de 
hele aarde om elk mens te zoeken. De Vader wacht op 
mensen uit elke uithoek van de wereld, om ze binnen te 
halen aan zijn eeuwig feestmaal. En dat is nu ook 
precies wat we leren uit de gelijkenis van Lucas 14, even 
daarvoor, de gelijkenis van de verontschuldigingen (vgl. 
Matt. 22:1-14). Er zijn er die de uitnodiging van de heer 
des huizes afwijzen om allerlei redenen (denk aan de 
farizeeën en de schriftgeleerden in Luc. 15:2). Nadat zij 
zich verontschuldigd hebben, kan de heer des huizes het 
niet accepteren dat er geen begenadigden aan zijn tafel 
zullen zijn. Daarom zendt hij zijn dienstknechten erop uit 
om mensen te zoeken die hij kan laten delen in zijn 
maaltijd. En als blijkt dat zijn huis niet vol raakt met de 
mensen uit de stad, dan moeten ze verder zoeken, ook 
buiten de stad. Want zijn huis is groot. Zó graag wil God 
zijn genade laten uitgaan: ‘Want de genade Gods is 
verschenen, heilbrengend voor alle mensen’ (Tit. 2:11). 

In de gelijkenis van het verloren schaap lijkt het allereerst 
te gaan om de schapen van het huis Israëls, want het 
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volk wordt vaak met een kudde schapen vergeleken (zie 
Ps. 74:1; 78:52; 79:13; 95:7; 100:3; Jes. 53:6; Jer. 23:1-
3; 50:6; Ezech. 34). In de gelijkenis van de verloren zoon 
komt deze echter uit een ver land. Hiermee wordt m.i. 
aangegeven dat de blijde boodschap ook voor heidenen 
is. Dit moet Israël, vooral de farizeeën en 
schriftgeleerden, door het hart gesneden hebben. Zou 
God zo genadig kunnen zijn, dat Hij ook genade bewijst 
aan onreine heidenen? Het antwoord is: Ja! Israël had 
de wet en de profeten en heel Gods geschiedenis met 
hen. Maar alle mensen worden op gelijke voet gesteld 
als nakomelingen van Adam, wanneer het gaat om hun 
zondige toestand voor God (Rom. 3:9-20,24). Allereerst 
is Gods boodschap van genade verkondigd aan Israël: 
‘God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen 
opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door 
een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden’ (Hand. 
3:26). Vervolgens is het heil gegaan naar de volken. 
Reeds in de belofte aan Abraham was het duidelijk, dat 
het God te doen was om alle mensen (Gen. 12:3). De 
Heer Jezus predikte het Zelf. 

De God van de waarheid, de Heer Jezus Christus als de 
waarheid, de Geest der waarheid, en de gemeente als 
‘pijler en fundament van de waarheid’, verkondigen de 
waarheid. Want God, onze Heiland, wil (verlangt, 
begeert) dat alle mensen behouden worden en de 
waarheid mogen erkennen. Er is één God, heilig en 
rechtvaardig, maar ook liefdevol en vol van genade. En 
er is één Middelaar, Christus Jezus, die Zichzelf gegeven 
heeft tot een losprijs voor allen (1 Tim. 2:4-6). 

Het getuigenis van het boek Handelingen 
In het boek Handelingen, ook geschreven door Lucas, 
zien we dit voor onze ogen gebeuren. Dit boek vormt het 
vervolg op zijn evangelie. Het zoekende werk van God is 
niet opgehouden met het opnemen van de Heer Jezus 
Christus in de hemel. Nee, het gaat door. Mensen zijn de 
instrumenten geworden in de werkende hand van God, 
die nog steeds verder gaat met het zoeken en redden 
van het verlorene. Het boek Handelingen bevat dan ook 
niet zozeer de ‘handelingen van de apostelen’, als wel de 
‘handelingen van de Heilige Geest’ – echter door middel 
van de apostelen. Het bijbelboek Handelingen mag dan 
afgesloten zijn, maar de handelingen van God in zijn 
zoekend en reddend werk zijn daarmee niet 
opgehouden. Mag het nu ook via u gaan? Hoe dient u 
zich aan? 

2. De arbeid van de God van alle genade 

God werkt 
Zoals gezegd, vinden we in de drie gelijkenissen van 
Lucas 15 achtereenvolgens het werk van de Zoon, de 
Heilige Geest en de Vader. Het is God, in heel zijn 
Wezen, in heel zijn handelen, die Zich uitstrekt naar de 
zondaar. Na de val van de mens is God aan het werk 
gegaan om het verlorene te zoeken en te redden. 

Na de schepping rustte God van al het werk dat Hij 
scheppend tot stand had gebracht (Gen. 2:2-3). Was 
God moe van al dat scheppen? Ik denk niet dat zijn rust 
daarin gelegen was. Het woord dat hier wordt gebruikt, 
heeft de zin van ‘ophouden’. Het werk was gewoon af, 
God zag alles wat Hij gemaakt had en het was zeer goed 
(Gen. 1:31). Hij was klaar. Alles was in harmonie en 
vrede, in rust. Hij nam nu rust om te genieten van alles 
wat Hij gemaakt had, en vooral om daar samen met de 
mens van te genieten. God kwam in de hof van Eden 
wandelen (Gen. 3:8), de woonplaats van de mens. Dan 
praatten God en de mens met elkaar over alles wat God 
gemaakt had, over hoe de mens dat allemaal beheerde; 
en God luisterde naar de namen die de mens gaf aan 
alle levende wezens (vgl. Gen. 2:5,15,19). 

Het was allemaal goed. Totdat de rust verstoord werd 
(Gen. 3). Plotseling was de vrede en de harmonie 
verstoord. Het was werkelijk een ramp, een drama. God 
kon er toen mee ophouden. Alles in het niets laten 
verdwijnen, zoals Hij alles uit het niets had geschapen. 
Dat recht had Hij. Hij kon dan teruggaan naar de rust die 
Hij in alle eeuwigheid al had. Maar Hij wilde dat niet. Hij 
had de schepping en vooral de mens die Hij gemaakt 
had lief. Er was nog zoveel dat Hij in petto had en dat Hij 
aan de mens wilde geven. Hij koos ervoor om opnieuw 
aan de slag te gaan, om te werken (zie Joh. 5:17). 

Het werk op Golgota 
Het hoogtepunt van Gods werk sindsdien is dat wat Hij 
gedaan heeft op Golgota; het grote verlossingswerk daar 
was het centrum van Gods reddingsplan. God, de Vader, 
de Zoon en de Geest, waren hier in beweging, aan het 
werk. De Heer Jezus was Zichzelf overgevend, de Vader 
was zijn Zoon weggevend, de Heilige Geest was 
krachtgevend. 

God de Zoon werd Mens. De Heer Jezus is gekomen: 
‘Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen’ (Joh. 12:27b, 
vgl. 6:38; Hebr. 10:7,9). Waarom? ‘Indien de graankorrel 
niet in de aarde valt en sterft’ (Joh. 12:24), en: ‘als Ik van 
de aarde verhoogd ben’ (vs. 32), sprekend over zijn 
kruisdood (vs. 33). De Zoon is in deze wereld gekomen, 
en Hij wist heel goed waarom en waartoe. Het 
verlossingswerk moest volbracht worden. De Herder 
zette zijn leven in voor de schapen (Joh. 10:11,15). Dat 
was de kostprijs: zijn leven. Het was een werk van God. 
De Heer Jezus werd niet beroofd van zijn leven, zoals 
dat doorgaans het geval is bij moord. Hij gaf Zichzelf aan 
zijn moordenaars. ‘(...) omdat Ik mijn leven afleg om het 
weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg 
het uit Mijzelf af’ (Joh. 10:17-18). ‘(...) de Zoon van God, 
die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft 
overgegeven’ (Gal. 2:20). De Zoon gaf Zichzelf dus 
(Hebr. 9:14), ook voor mij! Neem de tijd en dank Hem. 
Hij deed dit door (of: in de kracht van) de Geest: ‘(...) 
hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de 
eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan 
God gebracht heeft’ (Hebr. 9:14). De Vader was er ook 
helemaal bij betrokken. Hij gaf zijn Zoon (Joh. 3:16-17; 
vgl. 1 Joh. 4:9-10). Hij zond een engel naar de hof 
Getsemane om Hem kracht te geven (Luc. 22:43). 

En de Vader wacht. Dat is niet een passief wachten, 
maar actief. Al eeuwen lang laat Hij bekering 
verkondigen om mensen te redden van het oordeel 
(Hand. 17:30). God stuurt het evangelie over heel de 
aarde rond. Als de Heer Jezus in Matteüs 28:20 zegt: ‘Ik 
ben met u’, dan lijkt mij dat dit de zin heeft van: ‘Ik werk 
ook mee, nu niet meer op deze aarde, maar vanuit de 
hemel’ (zie ook Marc. 16:20). God werkt, nog steeds! ‘Dit 
is het werk van God, dat u gelooft in Hem die Hij heeft 
gezonden’ (Joh. 6:29). Al eeuwen lang wacht God om de 
dag van oordeel te laten aanbreken (vgl. 2 Petr. 3:9). 
God houdt die dag echter tegen. Hij is lankmoedig, 
geduldig en verdraagzaam, omdat Hij onmetelijk meer 
behagen schept in het redden van zondaars dan in het 
veroordelen van zondaars. 

De arbeid van de drie-ene God 
Deze enkele gegevens maken reeds duidelijk dat de 
drie-ene God betrokken was bij het werk op Golgota. Alle 
drie Personen van de Godheid waren werkzaam om het 
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Colofon 
offer van Golgota tot stand te brengen! Nooit heeft God zijn 
hand zo uitgestoken naar de mens als op het kruis. 
Tegenover de verschrikkelijkste openbaring van de zonde 
van de mens zien wij de grootste openbaring van de 
genade van God. En zo gaat het ook in ons eigen leven. 
Hoe meer wij ons bewust zijn van de grootte van onze 
eigen schuld, des te meer besef krijgen wij ook van de 
genade van God. Een boos hart misbruikt zo’n gedachte 
(zie Rom. 6:1). Maar ware gelovigen brengt het tot 
dankbaarheid, aanbidding en heiliging. 

Het heeft God veel gekost, oneindig veel meer dan wij 
kunnen beseffen: pijn, verdriet, lijden, tranen. Laten we 
maar niet denken dat de Heer Jezus, de Mens geworden 
Zoon van God, de enige was die intens geleden heeft 
(zonder iets daarvan af te doen!). Ook de Vader en de 
Heilige Geest waren erbij betrokken. De Vader gaf zijn 
Zoon, en de Zoon offerde Zichzelf door de eeuwige Geest 
(Hebr. 9:14). Het gaat bij Gods reddingsplan om de hele 
Drie-eenheid, drie Personen en toch één, één van denken, 
één van voelen, en ook één van handelen. 

God wíl heel graag dat zijn genade aangenomen wordt, dat 
het verlorene zich tot Hem keert om behouden te worden: 
‘Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de 
goddeloze? luidt het woord van de Here HERE. Niet 
veeleer hieraan, dat hij zich bekeert van zijn wegen en 
leeft? (...) Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van 
wie sterven moet, luidt het woord van de Here HERE; 
daarom bekeert u, opdat u leeft’ (Ezech. 18:23, 32). Daar 
heeft Hij alles voor over wat Hij maar kan geven. Zoals de 
herder het schaap absoluut wíl vinden en zoekt totdat hij 
het vindt. Zoals de vrouw niet kán stoppen met zoeken, 
totdat ze de munt gevonden heeft. Zoals de vader élke dag, 
gedurig, koortsachtig verlangend, op de uitkijk gaat staan, 
totdat hij zijn zoon ziet komen. God wijst geen enkele 
zondaar af die tot Hem komt, hoe talrijk zijn zonden ook 
mogen zijn. 

Het lijkt zelfs wel alsof God aan het verlorene gaat smeken, 
om toch maar alsjeblieft zijn genade aan te nemen. Mogen 
we dat zo bezien, een God die smeekt? Ik geloof het wel. 
Smeekt Hij ook niet in Ezechiël 18:30-31: ‘Bekeert u en 
wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een 
struikelblok tot ongerechtigheid worden. Werpt alle 
overtredingen die u begaan hebt, van u weg, en vernieuwt 
uw hart en uw geest. Waarom toch zou u sterven’ (zie ook 
Ezech. 33:11). God staat aan de deur van mensenharten 
en Hij klopt (2 Kor. 5:20; Openb. 3:20). God is daar niet te 
groot voor en Hij voelt Zich daar kennelijk ook niet te groot 
voor. Hij wordt daarmee voor ons besef niet kleiner. 
Integendeel, Hij wordt voor ons hart juist veel – oneindig 
veel – groter. 

God is niet Iemand die koel iets aanbiedt en daarbij zegt: 
‘Moet je het nu hebben of niet?’ Hij is veeleer als een vader 
wiens kind op het punt staat een drukke autoweg over te 
lopen, luid roepend: ‘Stop, stop, STOP, luister toch naar 
mij!’ Hij is bewogen, bekommerd, vol vurige liefde, 
gepassioneerd voor het verlorene. Het verloren gaan van 
mensen doet God veel verdriet. Is het ook ons verdriet? Of 
zijn wij een beetje als die oudste zoon, die de lege stoel 
aan tafel kennelijk nooit verdrietig heeft gevonden. Bij ieder 
die verloren gaat, weent Gods hart, treurend en rouwend, 
want het verloren gaan van mensen raakt Hem in het diepst 
van zijn hart. Evenzeer als zijn hart van vreugde opspringt 
in zijn binnenste bij ieder mens die gered wordt, vrolijk en 
blij, feestvierend. 
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Met deze woorden als 'reclame' rijden er bussen 
in Londen rond. Uiteraard is de tekst in het 
Engels: ‘There’s probably no God’, maar er staat 
geen vraagteken en uitroepteken bij. Het 
vraagteken heb ik erachter gezet om mijn 
verbazing over deze dwaasheid te tonen. Wie 
ogen in zijn hoofd heeft en om zich heen kijkt, 
kan door de schepping zien dát God er is, 'want 
God heeft het hun geopenbaard – want van de 
schepping van de wereld af worden wat van Hem 
niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en 
goddelijkheid, uit Zijn werken met inzicht 
doorzien' (Rom. 1:19-20).  

Er is genoeg 
licht voor 
iemand die wil 
zien. Maar 
mensen die met 
dergelijke 
'reclame' hun 
dwaasheid 

demonstreren (vgl. Ps. 14:1), willen niet zien. Ze 
redeneren tegen beter weten in. Ook Petrus 
neemt hen op de korrel, als hij over dit soort 
mensen in zijn tweede brief zegt: 'Want 
moedwillig is hun dit onbekend, dat door het 
woord van God de hemelen van oudsher waren 
en een aarde bestaande uit water en door 
water' (2 Petr. 3:5). In de verzen daarna spreekt 
hij dan over de zondvloed waarvan deze mensen 
ook niets willen weten. Een scheppende en 
oordelende God, dat is een gedachte die ze ver 
van zich werpen. Maar er moest wel een 
alternatief komen. De duivel is met verve in het 
ontstane gat gesprongen met de idee van de 
evolutietheorie. God is dan niet meer nodig. 
Daarom wordt dit surrogaat door de 
hoogmoedige mens breed omarmd als dé 
oplossing van de vraag naar het ontstaan en de 
ontwikkeling van het leven. De leverancier van 
deze theorie krijgt ook nog eens een dikke bonus 
van al die christenen die over dit onderwerp met 
elkaar aan het redetwisten zijn.  

Het uitroepteken heb ik erachter gezet om mijn 
verontwaardiging over deze dwaasheid aan te 
geven. Waar halen mensen de vermetelheid 
vandaan om het bestaan van God zelfs maar te 
betwijfelen? Het betwijfelen van het bestaan van 
God, wat in feite het loochenen ervan betekent, is 

het gevolg van de ondankbaarheid van de mens. 
God voldoet niet aan zijn verwachtingen en dus 
moet Hij het veld ruimen. En dat terwijl Hij Zich 
als 'de levende God, die de hemel, de aarde, de 
zee en alles wat daarin is, heeft gemaakt (...) niet 
onbetuigd heeft gelaten in goeddoen, door u uit 
de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en 
uw harten te vervullen met voedsel en 
vreugde' (Hand. 14:15-17). Behalve blind voor 
het bestaan van God, is de mens dus ook 
ongevoelig voor alle weldaden van God. Hij is 
een ondankbaar schepsel! Als we Romeinen 
1:21-27 goed lezen, blijkt zijn ondankbaarheid de 
voedingsbodem voor dwaasheden als afgoderij 
en homoseksuele omgang te zijn. 

Het ongeloof en de verdorvenheid van de mens 
zijn dus de twee oorzaken die hem ertoe brengen 
God steeds meer naar de rand van het bestaan 
te schuiven om Hem ten slotte er overheen te 
werpen. Weg met God als de Oorsprong en 
Onderhouder van het leven! Dan zijn we, zo 
meent de mens in zijn dwaasheid, ook van Hem 
af als de Rechter en kunnen we ons ongeremd 
uitleven. Deze houding is niet nieuw. Zo heeft de 
mens bijna tweeduizend jaar geleden gehandeld 
met Jezus Christus. Hij, God geopenbaard in het 
vlees (Joh. 1:14; 1 Tim. 3:16), de Schepper en 
Onderhouder van het heelal (Joh. 1:1-3; Kol. 
1:15-17; Hebr. 1:1-3), is door Zijn schepping 
uitgeworpen. De mensen hebben geroepen: 
'Weg met Hem' (Luc. 23:18). In het verwerpen 
van God wordt dan ook in werkelijkheid Jezus 
Christus en in Hem de liefdevolle God verworpen. 

Voor ieder die de Schrift gelooft en liefheeft, is 
het geen vraag of God bestaat en of Hij alles 
heeft geschapen. Hij weet dat hij geen vernuftig 
verzonnen fabels is nagevolgd (2 Petr. 1:16). 
God heeft door Zijn woord de werelden 
geschapen (Hebr. 11:3), en dat heeft Hij in zes 
letterlijke dagen van 24 uur gedaan (Gen. 1:1-
2:3; Ex. 20:11). Hij sprak en het was er, Hij 
gebood en het stond er (Ps. 33:9). Iets anders? 
Daarover geen verhitte discussie, maar gewoon: 
Weg ermee! 

Namens de redactie wens ik dat dit nummer van 
Rechtstreeks uw geloof in het volkomen 
betrouwbare Woord van God zal bevestigen en 
versterken. Ger de Koning 
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Deel 3 

Marta (2) 
Marta was echter niet alleen onrustig, zij was ook 
onkundig. En hoe kon het ook anders! Wanneer 
wij ingenomen zijn met ons eigen werk, dan zijn 
onze gedachten natuurlijk vol daarvan en dan 
hebben wij geen tijd en eigenlijk ook geen zin om 
het onderwijs van de Heer te genieten. Men leest 
wel in de Bijbel op zijn tijd en wordt daardoor 
gezegend, maar men bestudeert de Bijbel niet. 
Men blijft bij de eerste beginselen staan. Van 
groei in de kennis van God en van de Heer Jezus 
Christus is nauwelijks sprake. Men heeft zelfs 
geen vermoeden dat er zulke heerlijke waarheden 
in de Schrift zijn te vinden; en men kan niet 
begrijpen dat anderen daarvan zo genieten. En zo 
gaat het door, jaar in jaar uit, zonder dat men veel 
meer weet dan dat men behouden is door het 
geloof in Jezus, indien ook dit bewustzijn niet uit 
het hart verdwenen is. Het spreekt vanzelf dat 
men zodoende heel weinig van de waarheid 
begrijpt. Over veel dingen kan men niet 
meepraten; en als erover gesproken wordt, dan is 
men eigenlijk net zoals Marta niet op z’n gemak.  
De geschiedenis in Johannes 11 levert hiervan 
een treffend bewijs. Zij is te belangrijk om er niet 
apart bij stil te staan en in bijzonderheden na te 
gaan. Zodra Marta hoorde dat Jezus kwam, ging 
zij Hem tegemoet. ‘Heer, als U hier was geweest, 
zou mijn broer niet gestorven zijn’, riep zij uit. Dit 
was wel een bewijs van haar geloof in de Heer 
Jezus. Als Hij er was geweest, zou Hij Lazarus 
beter gemaakt hebben. ‘Maar’, voegde zij eraan 
toe, ‘ook nu weet ik, dat God U al wat U van God 
zult bidden, zal geven’. Marta heeft veel van 
Petrus. Dezelfde voorbarigheid, dezelfde onrust; 
altijd de eerste; een vurige liefde tot de Heer, 
maar weinig zelfkennis. Zo is het ook hier. Zij 
denkt veel verder te zijn dan zij is. Petrus zei: ‘Al 
zouden zij U allen verlaten, ik zal U geenszins 
verlaten; ik zal met U in de dood gaan’. Hij 
meende dit echt. Maar toen zijn geloof op de proef 
werd gesteld, was hij bang voor een dienstmeisje. 
Marta meende het ook: ‘Al wat U van God zult 
bidden, zal God U geven’. Maar zodra Jezus zei 
dat men de steen moest wegnemen van het graf, 
toen sloeg Marta de angst om het hart en riep zij 
uit: ‘Heer, hij riekt al, want hij is daar vier dagen’. 
De werkelijkheid is vaak anders dan wij denken. 
Ons hoofd is vaak veel verder dan ons hart. Wij 
roemen dikwijls, maar als ons geloof op de proef 
wordt gesteld, hoe staat het dan? 
Jezus antwoordde: ‘Je broer zal opstaan’. Ja, zei 

Marta: ‘Ik weet dat hij zal opstaan in de 
opstanding op de laatste dag’. Marta begreep de 
Heer Jezus niet. Zij was te weinig gewend aan zijn 
onderwijs om Hem te kunnen begrijpen. De Heer 
legde het verder uit. ‘Niet over de opstanding op 
de laatste dag spreek Ik’, Marta, wil Hij als het 
ware zeggen. Je broer zal nu opstaan. Want Ik, 
die hier voor je sta, ‘Ik ben de Opstanding en het 
Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, al was hij ook 
gestorven; en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal 
niet sterven in eeuwigheid’. Geloof je dat? En wat 
was Marta’s antwoord? ‘Ja Heer, ik geloof dat U 
de Christus bent, de Zoon van God, die in de 
wereld zou komen’. 

Maar dat was geen antwoord op de vraag van de 
Heer Jezus. Nee, Marta begreep de Heer niet. En 
dit voelde zijzelf ook. Zij voelde zich niet op haar 
gemak. Maria zou dat niet gevoeld hebben. Zij 
zou Jezus’ woorden begrijpen. Als er iets te doen 
was geweest, dan zou Marta in haar element zijn, 
maar nu de waarheid werd uitgelegd, moest Maria 
maar komen. En na dit gezegd te hebben ging 
Marta heen en riep haar zuster Maria in het 
geheim en zei: ‘De Meester is daar en Hij roept 
je’. Dat was jammer. Het is bedroevend voor de 
Heer als wij zijn woorden niet begrijpen, als wij 
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Christus in het huis van Marta en Maria (1654-55) 
Olie op canvas, 160 x 142 cm.  
National Gallery of Scotland, Edinburgh.  
Johannes Vermeer, Delft (1632-1675). 
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teveel met andere dingen bezig zijn en daardoor 
onbekwaam zijn in zijn gedachten in te treden. 
Hoe vaak is dit bij gelovigen het geval. Het is alsof 
de Heer voor dove oren spreekt. Mochten wij toch 
meer naar de stem van de Heer luisteren en in 
zijn woorden belang stellen! Dan zullen wij steeds 
meer de diepte en de rijkdom daarvan leren 
verstaan. 
De woorden die de Heer tot Marta richtte, vormen 
hiervan een duidelijk bewijs. Zij hebben een 
diepere betekenis dan men bij de eerste 
oogopslag zou denken: ‘Ik ben de Opstanding en 
het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, al was hij 
ook gestorven; en ieder die leeft en in Mij gelooft, 
zal niet sterven in eeuwigheid’ (Joh. 11:25-26). 
Brengt men deze woorden in verband met wat 
ons elders wordt geleerd in het Nieuwe 
Testament, dan bevatten zij een korte, maar 
duidelijke verklaring aangaande de opstanding 
(vgl. 1 Kor. 15:51-54 en 1 Tess. 4:13-18). In deze 
twee plaatsen leert Paulus ons immers dat als de 
Heer komt in de lucht, (1) zij die in Jezus 
ontslapen zijn zullen worden opgewekt; en (2) zij 
die tot de komst van Jezus op aarde blijven leven 
zullen niet zullen sterven, maar in een ogenblik 
worden veranderd. 
Welnu, als men even nadenkt vindt men hetzelfde 
in de woorden van Jezus. ‘Ik ben de Opstanding 
en het Leven’. Hij zegt eigenlijk: ‘Ik ben dat in mijn 
Persoon; geen mens heeft Mij dit gegeven; Ik Zelf 
ben het’. Daarom heeft ieder die in Hem gelooft, 
het leven, d.i. het eeuwige leven. Dit hebben wij 
nu reeds. Onze ziel leeft. Ons leven is Christus; 
ons leven is met Christus verborgen in God. Maar 
dit leven zal ook aan ons lichaam worden 
meegedeeld. Ons lichaam is nu nog sterfelijk en 
vergankelijk; maar dit zal veranderen. Als Jezus 
komt, krijgen wij een onsterfelijk en onvergankelijk 
lichaam. ‘Wie in Mij gelooft, zal leven, al was hij 
ook gestorven’. Dat betekent: de gelovige die 
gestorven is, zal worden opgewekt. ‘En ieder die 
leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in 
eeuwigheid’. De gelovige die leeft als Jezus komt, 
zal echter niet sterven, maar in een punt van de 
tijd worden veranderd. Wij zullen niet allen 
ontslapen, maar zullen allen veranderd worden. 
Heerlijke waarheid! De dood heeft over de 
gelovige geen macht meer. Jezus heeft de dood 
overwonnen. Dit is zó waar, dat er gelovigen zijn 
die niet zullen sterven. Jezus is de Opstanding en 
het Leven. In en door Hem triomferen wij. Alle 
machten die tegen ons waren, zijn verslagen. God 
zij dank, die ons de overwinning geeft door Jezus 
Christus, onze Heer! 
Maar lezen wij verder niets meer van Marta? 
Zeker; nog één mededeling over haar vinden wij 
in het volgende hoofdstuk van het 
Johannesevangelie – een mededeling die, de 
omstandigheden in aanmerking genomen, aan mij 
de indruk geeft alsof de Heilige Geest ons wil 
zeggen dat de onrustige, over vele dingen 
bezorgde Marta in een rustige discipelin van 
Jezus is veranderd. Zes dagen vóór het pascha 
was Jezus weer te Betanië. Men bereidde Hem 

aldaar een maaltijd. Gedurende die maaltijd zalfde 
Maria de voeten van Jezus. De discipelen waren 
hierover ontevreden en hielden dit voor grote 
verkwisting. De zalf had veel beter kunnen 
verkocht, en het geld aan de armen kunnen 
worden gegeven. Wat een mooie gelegenheid 
voor Marta om weer op de voorgrond te treden! 
Hoeveel aanleiding voor haar om aanmerking op 
Maria’s gedrag te maken! Meer aanleiding nog 
dan de eerste keer. En wat lezen wij van haar? 
Niets anders dan deze eenvoudige mededeling: 
‘Zij maakten daar dan een maaltijd voor Hem 
klaar, en Marta diende’ (Joh. 12:2). 

Wat mooi en veelzeggend is dit: Marta diende. Zij 
had haar werk niet opgegeven; zij had haar post 
aan geen ander toevertrouwd; zij was niet 
moedeloos en ontevreden geworden. Nee, zij 
diende evenals vroeger. Zij verrichtte hetzelfde 
werk, maar nu in stilheid – zoals het iemand past 
die een roeping van de Heer heeft ontvangen. 
Geen aanmerking kwam over haar lippen. Zij liet 
Maria begaan en zij ging zelf ook haar gang, ieder 
op haar plaats. Beiden dienden de Heer. Beiden 
waren tevreden en gelukkig in het werk dat zij 
voor Jezus verrichtten. Wat een mooi slot van 
Marta’s geschiedenis! De genade kan ons aan 
onszelf ontdekken en Jezus kostbaar maken voor 
ons hart, kostbaar boven alles. Dan is men rustig 
en kalm; men maakt geen aanmerking meer en is 
gelukkig en tevreden. Maar dan houdt men niet op 
met werken en dienen! Men is even ijverig bezig, 
maar met een totaal ander hart, op een totaal 
andere wijze. Denk aan de voorbarige, zichzelf 
vertrouwende Petrus. Hoe totaal anders was hij 
later. Vol ijver verkondigde hij het evangelie, vol 
vuur beleed hij zijn Heer. Maar hij was kalm en 
rustig; hij had zijn zelfvertrouwen verloren; hij liet 
zich leiden door Gods Geest. Heerlijke vrucht van 
Gods genade! Hoe meer wij onszelf leren kennen, 
des te kostbaarder zal Jezus voor ons worden. 
Hoe meer wij Jezus leren kennen, des te meer 
zullen wij ons tot Hem voelen aangetrokken, des 
te liever zullen wij ons aan Hem geven en door 
Hem laten leiden. 
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De mens en zijn vrouw 

Genesis 1 en 2 zijn geen tegenstrijdige 
scheppingsverhalen, maar ze vullen elkaar aan. 
Genesis 1 beschrijft hoe de schepping werd 
toebereid voor de mens, die ten slotte als het 
hoofd en de kroon van Gods schepping op het 
toneel verscheen. Genesis 2 neemt de schepping 
van de mens als uitgangspunt voor een nadere 
beschrijving van de verschillende relaties waarin 
hij was geplaatst: 
(1) de betrekking van de mens tot de Schepper; 
(2) de relatie met de hem omringende schepping; 
(3) de relatie met de schepselen waarover hij 

moest regeren; 
(4) zijn verhouding tot de vrouw die hem in dit 

alles terzijde werd gesteld. 

De naam Adam is verwant met het woord ‘(rode) 
aarde’ (adamah), want de mens werd geformeerd 
van stof uit de aardbodem. Eva kreeg haar naam 
pas nà de zondeval; vóór de val noemde Adam 
haar Manninne (Isjah), omdat zij was genomen uit 
de man (Isj) (2:23; 3:20). Zij was zowel de partner 
die bij Adam paste, alsook de moeder van het 
menselijk geslacht, de ‘moeder van alle 
levenden’ (Eva betekent: ‘levende’ of 
‘levenwekster’). De schepping van de mens vond 
als laatste handeling van God plaats op de zesde 
dag, dus nadat heel het domein waarover hij 
moest heersen in gereedheid was gebracht. 

Twee reeksen van drie dagen 

De zes dagen vallen uiteen in twee reeksen van 
drie dagen, die een onderlinge parallel vertonen: 
(1) Op de eerste dag werd het licht tevoorschijn 

geroepen, op de vierde dag kregen de 
lichtdragers hun ‘aanstelling’. 

(2) Op de tweede dag maakte het uitspansel (of: 
firmament) scheiding tussen de wateren onder 
en boven de hemelkoepel, op de vijfde dag 
wemelden de wateren van levende wezens en 
vloog het gevogelte langs het uitspansel. 

(3) Op de derde dag werd het droge, de aarde, 
toebereid, terwijl op de zesde dag de 
aardbewoners werden geschapen. 

Het eerste drietal dagen heeft dus betrekking op 
de verschillende domeinen of sferen van de 
schepping (hemel, zee en aarde), terwijl het 
tweede drietal dagen zich bezighoudt met de 
bewoners of regeerders in deze domeinen. 

Adam en Christus, en de nieuwe schepping 

De mens, die naar Gods beeld en gelijkenis was 
geschapen, ontving universele heerschappij. 
Adam moest optreden als Gods 
vertegenwoordiger op aarde, als ‘onderkoning’ 
over al de werken van Gods handen (Ps. 8:7). In 
Christus, de láátste Adam, zal dit plan van God 
uiteindelijk worden vervuld (1 Kor. 15:27; Ef. 1:22; 
Hebr. 2:6-8). Zoals God in Genesis 1 toewerkte 
naar de schepping van de mens als het hoofd 
over al de werken van Zijn handen, zo werkt Hij 
sinds de val van de eerste mens toe naar het 
moment waarop alle dingen zullen worden 
onderworpen aan de tweede Mens, de Heer uit de 
hemel (Joh. 5:17). Het resultaat van Gods werk is 
de rust van de zevende dag, de sabbat: een 
voorafschaduwing van de rust van het Vrederijk 
dat zal overgaan in de eeuwige toestand, waarin 
God zal zijn alles in allen (1 Kor. 15:25-28; Hebr. 
4:9-10). 

Daarom wijst de eerste schepping heen naar 
Gods níeuwe schepping, waarvan de gelovigen 
nu de eerste vruchten zijn (2 Kor. 5:17; Ef. 2:10; 
Kol. 3:10; Jak. 1:18; 2 Petr. 3:13; Openb. 21:1-7). 
Er valt ook een lijn te trekken van de voltooiing 
van de eerste schepping naar de totstandbrenging 
van de nieuwe schepping, maar die lijn loopt via 
Golgota waar de Heiland heeft uitgeroepen: ‘Het 
is volbracht’ (Gen. 2:1-3; Joh. 19:28-30; Openb. 
21:6). Zijn volbrachte werk is de grondslag van de 
nieuwe schepping en van de verzoening van alle 
dingen, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de 
dingen in de hemelen (Kol. 1:19-20). 

Naast het woord ‘voltooien’ of ‘volbrengen’ vinden 
we in het scheppingsverhaal ook de woorden 
‘maken’, ‘formeren’ en ‘scheppen’. Het woord 
scheppen wordt alleen gebruikt voor het 
oorspronkelijke begin van hemel en aarde, voor 
de creatie van het bezielde leven, en met name 
voor de schepping van de mens (1:1, 21, 27). De 
woorden maken en formeren wijzen op het 
vormgeven van reeds aanwezige materie. De 
oorspronkelijke schepping van de materie uit het 
niets ligt besloten in Genesis 1:1 (zie in dit 
verband ook Ps. 33:6,9; Rom. 4:17b; Hebr. 11:3; 
2 Petr. 3:5). 

Verder is er overeenkomst tussen het begin van 
Genesis 1:1 en dat van Johannes 1:1-2, maar er 
zijn ook verschillen. Het begin waar Johannes op 
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‘”En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed” (Gen. 1:31). 



doelt, gaat terug tot wat men wel noemt de ‘stille 
eeuwigheid’. Hier worden wij verplaatst naar dat 
wat in het begin bij God was. Genesis 1:1 
markeert echter het begin van tijd en materie. Hier 
zien wij de werkzaamheid van het eeuwige Woord 
bij de aanvang van ruimte en tijd, want dóór Hem 
zijn alle dingen geworden (Joh. 1:3). 

Zoals de eerste schepping tot stand kwam door 
de werking van Woord én Geest, zo is dat ook het 
geval met de herschepping. God schiep en 
formeerde door middel van het Woord (vgl. het 
telkens herhaalde ‘En God zei’ in Gen. 1), maar 
ook door de Geest (vgl. Gen. 1:2; Ps. 104:30). Dit 
werk vindt zijn tegenhanger in de nieuwe 
schepping, want de nieuwe geboorte vindt plaats 
door de reinigende en levenwekkende kracht van 
Gods Woord en Geest (Joh. 3:5; 13:10; 15:3; Jak. 
1:18; 1 Petr. 1:23). God is met ons bezig vanaf 
het moment dat Hij met het licht van het evangelie 
schijnt in de duisternis van ons bestaan (2 Kor. 
4:4,6). Gods bedoeling is dat wij geestelijk groeien 
en aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig 
worden gemaakt. Dat is het ‘vormingswerk’ van de 
nieuwe schepping (Rom. 8:29; 2 Kor. 3:18). Zo 
handelt God met het volk dat Hij heeft 
geformeerd, opdat het Zijn lof zou verkondigen 
(vgl. Jes. 43:7,21). Zo maakt God ons tot 
beelddragers van Zijn Zoon, de laatste Adam, 
opdat Hij in alle dingen de eerste plaats zou 
innemen (1 Kor. 11:7; 15:48-49; Ef. 4:24; Kol. 
1:18; 3:10). 

De verborgenheid van Christus en de 
Gemeente 

Adam werd na de zondeval het hoofd van het 
menselijk geslacht, dat echter het beeld en de 
gelijkenis van een in de zonde gevallen 
stamvader vertoonde (Gen. 5:1,3). Als hoofd van 
de mensenfamilie vormde Adam een type van 
Christus, die na Zijn opstanding uit de doden het 
Hoofd van een nieuw mensengeslacht is 
geworden. ‘Adam is een voorbeeld van Hem die 
zou komen’, zegt Paulus in Romeinen 5:14. Maar 
in allerlei opzichten vormde Adam ook het 
tegenbeeld van Christus, zoals blijkt uit de 
geweldige contrasten die de apostel opsomt in 
Romeinen 5:12-21. Adam bracht de zonde in de 
wereld, en bijgevolg de dood en de veroordeling 
van schuldige zondaars. Christus heeft echter 
door Zijn gehoorzaamheid tot in de kruisdood, een 
overvloed van genade, gerechtigheid en leven 
bewerkt voor allen die met Hem zijn verbonden. 

In 1 Korintiërs 15 komt de tegenstelling tussen de 
twee familiehoofden opnieuw aan de orde, nu in 
verbinding met het thema van de opstanding. 
Want zoals de dood door een mens (Adam) is 
teweeggebracht, is ook de opstanding van de 
doden door een Mens (Christus). Adam werd tot 
een levende ziel, doordat God de levensadem 
blies in de mens die Hij had geformeerd van stof 
uit de aardbodem. Maar de opgestane Christus 
werd tot een levendmakende geest, doordat Hij 
Zelf de levensadem in Zijn discipelen blies (Gen. 
2:7; Joh. 20:22; 1 Kor. 15:45). De nakomelingen 

van Adam waren natuurlijke, stoffelijke mensen, 
maar Christus heeft geestelijke en hemelse 
nakomelingen. Zoals de Hemelse is, zo zijn ook 
de hemelsen (1 Kor. 15:48). 

De schepping van de eerste mens was reeds een 

groot wonder vanwege de voor ons onbegrijpelijke 
verbinding tussen geest en stof, levensadem en 
materie. Hoe groot en ondoorgrondelijk is dan het 
geheim van de nieuwe schepping, de nieuwe 
geboorte en de opstanding uit de doden van hen 
die met Christus, de hemelse Mens, zijn verenigd! 
Zoals Adam en Eva een mensenpaar vormden, is 
er ook een bijzondere band tussen Christus en de 
Gemeente. Eva was zowel de bruid alsook het 
lichaam van Adam, want zij was ‘been van zijn 
gebeente en vlees van zijn vlees’ (Gen. 2:20-24). 
Evenzo is de Gemeente zowel de bruid als het 
lichaam van Christus, de laatste Adam (Ef. 5:23-
32). Zoals Eva om zo te zeggen voortkwam uit de 
zijde van Adam nadat er een diepe slaap op hem 
was gevallen, zo is de Gemeente de vrucht van 
Christus’ doodsslaap en is zij genomen uit Zijn 
doorboorde zijde. Adam en Eva werden als 
regeerders aangesteld over de aarde, en zo zal 
Christus met Zijn bruidsgemeente regeren tijdens 
het Vrederijk. 

Verder vinden we in Genesis 2 de instelling van 
het huwelijk als het door God geheiligde en 
gezegende samenlevingsverband van man en 
vrouw. Christus grijpt in het Nieuwe Testament 
terug op dit oorspronkelijke begin (Gen. 2:24; 
Matt. 19:3-8). In de brieven van de apostel Paulus 
zien we eveneens dat de goddelijke orde 
maatgevend is voor de positie van de man en die 
van de vrouw (1 Kor. 11:7-12; 14:34-35; 1 Tim. 
2:12-13). Weliswaar is er wat het heil in Christus 
betreft geen onderscheid tussen man en vrouw en 
zijn ze dus principieel gelijkwaardig (Gal. 3:28), 
maar dat betekent niet dat ze praktisch in alle 
opzichten aan elkaar gelijkgesteld zijn. De 
‘gelijkheidsideologie’ is eenvoudig niet bijbels. De 
realiteit van de verlossing maakt de realiteit van 
de schepping en van het hoofdschap van de man 
niet ongedaan. Juist in de Gemeente van de 
verlosten moet dit uiterlijk zichtbaar worden 
gemaakt doordat de vrouw een ‘macht’ op haar 
hoofd heeft (d.i. een teken van het gezag 
waaronder zij staat); de engelen zijn ooggetuigen 
daarvan (1 Kor. 11:10). 
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“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 3 maart 2009 

Nadat Jojakin gevankelijk was weggevoerd, werd diens 
oom koning over degenen die nog in het land waren 
overgebleven. Nebukadnessar noemde hem Sedekia 
en liet hem “bij God” zweren, dat hij hem trouw zou 
blijven (2 Kron. 36:13). Maar Sedekia deed wat kwaad 
was in de ogen van zijn God. Hij luisterde ook niet naar 
de profeet Jeremia. Bovendien ontheiligde hij de naam 
van de HERE, door zijn eed te breken en afvallig te 
worden van koning Nebukadnessar. Die daarom met 
zijn hele leger tegen Jeruzalem optrok. De Chaldeeën 
bouwden versterkingen op rondom Jeruzalem en 
namen de stad in na een belegering van twee jaar, 
waardoor er een ontzettende hongersnood onder de 
bewoners van de stad was ontstaan. Toen werd 
Sedekia, die gevlucht was, gegrepen en naar 
Nebukadnessar gebracht. En nadat men zijn zonen 
voor zijn ogen had geslacht, stak men hem de ogen uit, 
bond hem met twee koperen ketenen en voerde hem 
naar Babel. Priesters, tempelbewaarders, jongen en 
ouden – allen werden gedood. Niemand werd 
gespaard. Slechts enkele armen werden als 
wijngaardeniers en akkerlieden achtergelaten. De 
tempel, het paleis van de koning en alle huizen te 
Jeruzalem werden met vuur verbrand. Ja, de muren 
van de stad werden rondom afgebroken! 

Uit dit alles blijkt dat de wegvoering naar Babel heeft 
plaatsgevonden op drie verschillende tijdstippen: de 
eerste maal onder Jojakim, de tweede onder Jojakin, de 
derde in het elfde jaar van de regering van Sedekia. De 
twee laatste waren de vreselijkste. Maar de zeventig 
jaren van ballingschap, die door Jeremia waren 
aangekondigd, tellen vanaf de eerste wegvoering (2 
Kron. 36:21; Dan. 9:12; Jer. 25:1,11-12; 29:10; als in 
deze laatste plaats staat: “als zeventig jaren te Babel 
zullen vervuld zijn", dan slaat dit terug op Jer. 25:1, 
zodat gerekend wordt van het eerste jaar van de 
regering van Nebukadnessar). 

Hoewel de tweede en de derde wegvoering veel 
verschrikkelijker waren dan de eerste, droeg toch de 
eerste een geheel bijzonder karakter, omdat bij deze 
gelegenheid de heerlijkheid van het huis des Heren was 
weggenomen. Men had, zoals we in het begin zagen, 
de tempel beroofd van de kostbare vaten die voor de 
dienst werden gebruikt. Nebukadnessar had ze 
geplaatst in het huis van zijn god. Later, bij de terugkeer 
van de overgeblevenen uit Juda, toen de zeventig jaren 
vervuld waren, werden al deze voorwerpen, 5400 in 
getal, door Kores teruggegeven (Ezra 1:7-11). Het 
begin van de zeventig jaren werd dan ook vooral 
dáárdoor gekenmerkt, dat de vaten uit het huis van God 
werden meegenomen. De heerlijkheid van de dienst 
van Jahweh werd daardoor om zo te zeggen 
weggevoerd. Dat was nog erger dan al de vreselijke 
dingen die later, bij de tweede en derde wegvoering, 
aan land en volk en zelfs aan het huis des Heren 
gedaan werden. Niet lang daarna zag Ezechiël de 
heerlijkheid van God als het ware met tegenzin het huis 
verlaten, de heerlijkheid die er eeuwig had moeten 
wonen! 

Nooit tevoren was zoiets vreselijks gebeurd. Toen 
Sanherib tegen het volk was opgetrokken en Hizkia 
schatplichtig werd, gaf deze wel al het zilver dat in het 
huis des Heren gevonden werd, ja, hij sneed het goud 

af van de deuren van de tempel (2 Kon. 18:15-16), 
maar de vaten voor de dienst gaf hij niet. En later, 
onder Jojakin, legde Nebukadnessar wel de hand, nog 
meer dan onder Jojakim, op alle schatten van het huis 
des Heren en sloeg de vaten stuk die Salomo op Gods 
bevel had gemaakt. Maar zo’n ontheiliging, zo’n gruwel 
als hier plaatsvond, dat men de voorwerpen waarmee 
de ware God gediend werd, gebruikte om de 
afgodstempel ermee te versieren, was ongeëvenaard! 
Ze vond alleen onder Jojakim plaats. En toen Belsassar 
met zijn geweldigen, zijn vrouwen en bijvrouwen, uit 
deze vaten des Heren wijn dronk, gebeurde dat om 
daarmee openlijk de overwinning te vieren van de valse 
goden op de ware God. “Zij prezen” hun eigen goden, 
terwijl zij dronken uit de vaten van de God van Israël! 
(Dan. 5:3-4). In diezelfde nacht kwamen de vingers aan 
de wand en volgden oordeel en dood! En Daniël, die bij 
de eerste wegvoering was geweest, kondigde dit 
oordeel aan (Dan. 5:17-28). 

Wat zal het vreselijk zijn geweest voor de godvrezende 
jonge Daniël, om te zien hoe de vaten uit Gods huis 
naar de afgodstempel werden gebracht. Hoe zal hij 
hebben gebeefd van verontwaardiging, toen hij zag hoe 
de Chaldeeën de spot ermee dreven. Maar ook, hoe zal 
het hem hebben verkwikt, toen hem in het eerste jaar 
van Darius, de Meder, door het lezen van de profetie 
van Jeremia getoond werd dat het einde van de 
vreselijke ballingschap nabij was. Dit bracht hem ertoe 
om zich, met zijn volk, voor God te verootmoedigen. 
Later, toen de door God bepaalde tijd van de tuchtiging 
voorbij was, in het eerste jaar van Kores, was hij in 
Babel getuige van het herstel van Juda; en voor zover 
wij weten, bleef hij dit tot in het derde jaar van koning 
Kores, toen het woord van God hem versterkte en hem 
liet profeteren over de verre toekomst (Ezra 1:1; Dan. 
9:1; 10:1). 

Wat moet het voor God geweest zijn om het volk, dat 
eens door Hem met een machtige hand was verlost uit 
Egypte, in ballingschap te laten wegvoeren naar het 
land van de heidense heerser! Vroeg en laat had God 
Zijn boden tot Israël gezonden, want “Hij spaarde Zijn 
volk en Zijn woning.” Maar zij hadden gespot met de 
woorden van God en Zijn profeten veracht, tot er geen 
helen aan was!  

Hoe zwaar het God gevallen is om Zijn volk te straffen, 
blijkt o.a. uit de klacht van Zijn liefde, die wij vinden in 
psalm 81:9-17: “Hoor mijn volk, Ik wil u vermanen, o 
Israël, of u naar Mij hoorde (...) Maar mijn volk luisterde 
niet naar mijn stem, Israël was onwillig tegen Mij (...) 
Och, dat mijn volk naar Mij luisterde, dat Israël in mijn 
wegen wandelde! Welhaast zou Ik hun vijanden 
vernederen en mijn hand tegen hun tegenstanders 
keren (...) Zij die de HERE haten, zouden Hem 
veinzend hulde brengen, en hun straftijd zou voor 
altoos duren. Hij zou hen gespijzigd hebben met het 
vette der tarwe, ja, Ik zou u verzadigd hebben met 
honing uit de rots.” 

Maar wat een vreugde zal het voor Zijn hart geweest 
zijn, toen de zeventig jaren van tuchtiging voorbij 
waren; toen de profetie van Jeremia vervuld kon 
worden (2 Kron. 36:21), en vele duizenden van het volk 
zich opmaakten voor de terugkeer naar het land van de 
vaderen! 

EZRA 
De terugkeer  

J.A. Vellekoop 
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KWAADSPREKEN, AANKLAGEN, 
UITLACHEN EN MINACHTEN 

Gerard Kramer 

Dat God het Nieuwe Testament in het Grieks 
heeft laten schrijven, is niet toevallig geweest. De 
taal van de machthebbers van de 1e eeuw, de 
Romeinen, was het Latijn. Ook dat was een 
prachtige taal, waarin soms met één woord iets 
kon worden uitgedrukt waarvoor wij in het 
moderne Nederlands omschrijvingen nodig 
hebben. Maar het Latijn had geen lidwoord! Wat 
het Latijn ook veel minder sterk deed, was het 
vormen van samenstellingen, van nieuwe 
woorden of woordcombinaties. In het Grieks ging 
dat moeiteloos, vandaar dat het Grieks heel wat 
meer woorden bevatte dan het Latijn.  

Deze woordstudie bespreekt vier woorden uit het 
Griekse Nieuwe Testament, die ogenschijnlijk 
weinig met elkaar te maken hebben. Ze beginnen 
echter alle vier met het voorvoegsel kata-, dat in 
dit geval de betekenis heeft van ‘ten nadele van’. 
Helaas kunnen wij, mensen, neutrale handelingen 
als spreken (gewoon en officieel), lachen en 
denken ook een negatieve lading geven – en dat 
wordt zichtbaar gemaakt door het genoemde 
voorvoegsel. 

Kwaadspreken, kwaadsprekerijen, 
kwaadsprekers 

Het werkwoord katalaleoo komt voor in Jakobus 
4:11 (3x!), 1 Petrus 2:12 en 3:16. Het is vertaald 
met ‘kwaadspreken’ en betekent letterlijk ‘spreken 
ten nadele van’, dus ‘spreken met het doel 
iemand te benadelen’. Op zichzelf is het triest dat 
Jakobus zelfs gelovigen moet oproepen zich niet 
schuldig te maken aan het kwaadspreken van 
elkaar. Helaas kunnen gelovigen dat, en wie geen 
vreemdeling in Jeruzalem is, weet dat het nog 
altijd gebeurt. 

Wat zulke mensen doen, is het bedrijven van 
katalaliai oftewel ‘kwaadsprekerijen’. Paulus 
vreest dat hij bij zijn aanstaande bezoek in Korinte 
zal merken dat dit kwaad daar in de gemeente 
veelvuldig voorkomt. Hij gebruikt stellig daarom 
het meervoud als hij hierover schrijft in 2 
Korintiërs 12:30. Ook Petrus gebruikt dit woord in 
het meervoud in 1 Petrus 2:1, en wel als iets dat 
gelovigen behoren af te leggen. Mensen die aan 

dit kwaad zo vastzitten dat ze het standaard 
bedrijven, worden katalaloi genoemd, 
‘kwaadsprekers’. Paulus typeert een bepaalde 
categorie ongelovigen als zodanig in Romeinen 
1:30. 

Aanklagen 

Voor ‘aanklagen’ (en daarvan afgeleid: ‘aanklacht’ 
en ‘aanklager’) gebruikt het Grieks een woord dat 
letterlijk eveneens ‘spreken ten nadele van’ 
betekent. Alleen wordt voor ‘spreken’ dan een 
officiëler woord gebruikt, dat aangeeft dat het gaat 
om spreken voor het gerecht. Het betreft het 
woord katègoreoo, dat op veel plaatsen voorkomt 
in de evangeliën, in Handelingen en in de brief 
aan de Romeinen. Daarnaast komt het eenmaal 
voor in een bekende plaats in Openbaring (12:10), 
die spreekt over de duivel als de aanklager, de 
katègoros van onze broeders, die hen dag en 
nacht voor onze God aanklaagt. 

 

 

Uitlachen 

Over ‘lachen’ wordt in het Nieuwe Testament 
alleen positief gesproken in Lucas 6:21. Het wordt 
door de Heer voorgesteld als iets dat hoort bij het 
Vrederijk. Het komt daarnaast alleen nog voor in 
Lucas 6:25 en Jakobus 4:9. 

Het is helaas ook mogelijk in iemands nadeel te 
lachen, oftewel iemand ‘uit te lachen’. Hiervoor 
wordt in het Grieks het woord katagelaoo gebruik. 
Dat was de reactie van mensen op de woorden 
die de Heer sprak toen Hij zei dat het dochtertje 
van Jaïrus niet gestorven was, maar sliep: ‘En zij 
lachten Hem uit’ (Matteüs 9:25; Marcus 5:40; 
Lucas 8:53). 

Minachten 

Voor ‘minachten’ gebruikt het Grieks katafroneoo, 
dat lett. ‘denken ten nadele van’ betekent. Het 
komt o.a. voor in Matteüs 18:10 en 1 Korintiërs 
11:22. Het neutrale froneoo heeft de betekenis 
van ‘denken’, ‘een bepaalde gezindheid hebben’. 
Beide handelingen kunnen door ons, mensen, ook 
gelovigen, dus ook welbewust negatief worden 
ingevuld. Dat geeft te denken! 

“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 3 maart 2009 
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LAATSTE WOORDEN VAN DAVID;  
DE HELDEN VAN DAVID 

2 Samuël 23 

Ger de Koning 
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'Een morgen zonder wolken' (2 Sam. 23:4). 

Iemands laatste woorden hebben altijd bijzondere 
waarde voor de nabestaanden en vrienden. Het 
zijn vaak woorden die voortkomen uit de rijke 
ervaring van het verleden, terwijl dat verleden 
wordt gezien in het licht van de toekomst, 
iemands bestemming (vs. 1a). Wat David 
vervolgens zegt, mag ik ook op mijzelf toepassen. 
David spreekt hier over zijn afkomst, hij is zich 
bewust van de nederigheid daarvan (vs. 1b). Hij is 
zich ook bewust van de hoge positie die hij 
gekregen heeft, en als zodanig spreekt hij hier 
(vs. 1c). Hij weet aan Wie hij dat te danken heeft 
(vs. 1d). In de laatste regel van vers 1 plaatst hij 
zich in verbinding met het hele volk, en wel als 
een lofzingend volk.  

David weet zich het instrument van de Heilige 
Geest, door Wie hij het woord van God spreekt 
(vs. 2). De God van Israël, de onwankelbare Rots, 
stelt Iemand op de voorgrond die een 
rechtvaardig Heerser over de mensen zal zijn (vs. 
3). Hij zal niet regeren naar de normen van 
mensen, maar de vreze Gods zal zijn persoonlijk 
kenmerk zijn. Met zijn regering zullen de 'tijden 
van de verkwikking aanbreken' en zal het 'herstel 
van alle dingen' plaatshebben(vs. 4; Hand.3:19). 
Alles zal licht zijn en gekenmerkt worden door 
jong en fris leven onder de machtige werking van 
de Geest. 

David realiseert zich heel goed dat hij niet spreekt 
over zichzelf en zijn huis (vs. 5). In 2 Samuël is 
maar al te duidelijk het falen van David naar voren 
gekomen. Maar het is schitterend om te zien dat 
hij zich vasthoudt aan Gods eeuwig verbond. 
Zoals God het Zich heeft voorgenomen, zo zal het 
ook gebeuren. David spreekt zijn onwankelbare 
vertrouwen daarin uit. Voor allen die zich niet voor 
God hebben gebogen, is in die voornemens 
echter geen plaats (vs. 6–7). 

Na deze laatste woorden van koning David, die 
aangeven hoe God met hem heeft gehandeld en 
hoe God ook verder zal handelen, passeren nu 
nog zijn helden de revue. Zij hebben hem gediend 
in de taak van de verwerving en de bevestiging 
van het koningschap. Zij hebben ook pal gestaan 
voor het volk en het land waarover hij regeerde. 
Zij hebben zich toegewijd aan alles wat van God 
is: David was Gods uitverkoren koning, het volk 
was Gods uitverkoren volk, het land was Gods 
uitverkoren land. De eerste held, Adino, versloeg 
800 man. Wat voor vijanden dat waren, wordt niet 
vermeld. De volgende twee zijn helden die een 

slachting onder de Filistijnen aanrichtten en door 
wie de Here een grote overwinning schonk. Het 
resultaat was dat het volk van de Filistijnen kon 
nemen wat zij hadden geroofd, en dat een stuk 
land met zijn oogst behouden bleef voor het volk 
van God. De Filistijnen zijn nu in geestelijke zin de 
aartsvijanden van Gods volk dat zich in het 
‘beloofde land’ bevindt. Ook vandaag kan God 
nog door mensen die trouw zijn aan de Heer 
Jezus, de ware David, over alle verkeerde 
menselijke elementen (voorgesteld in de 
Filistijnen) in de dienst aan God grote 
overwinningen geven. Persoonlijke trouw hierin 
heeft een gezegende uitwerking op het hele volk. 

De mannen die door de Filistijnse legers 
heenbraken om aan het verlangen van David te 
voldoen, zijn ook helden. Dat geldt ook voor nu. 
Het gaat hier niet om een specifieke opdracht van 
David, maar om een liefdedaad voor David. Deze 
helden hadden zijn verzuchting gehoord, waarin 
hij zijn verlangen uitsprak, zonder iemand 
persoonlijk aan te spreken. Hij waardeerde het 
bijzonder dat deze drie hun leven waagden om 
aan dat verlangen te voldoen. Nog andere helden 
worden hier genoemd, sommigen met hun daden, 
van anderen alleen de naam. Van sommigen 
waarvan alleen de naam vermeld staat, weten we 
wat meer (bijv. Uria), van anderen niet meer dan 
de naam. Toch wordt er niet één vergeten. 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 23. 

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: Heer, dank U dat 
U niets vergeet wat uit liefde voor U is gedaan. 
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Het ontstaan van het eerste leven is nog steeds 
niet verklaard door evolutionisten. Gemakshalve 
neemt wetenschapsfilosoof Bas Haring in de 
Volkskrant van 3 januari deze barrière door te 
stellen dat het ontstaan van het eerste leven geen 
onderdeel vormt van de evolutietheorie. Dat hier 
sprake zou zijn van een ‘misverstand’ is natuurlijk 
onzin. Darwin zelf stelde dat leven ontstaan zou 
zijn in een warm meertje waarin bepaalde stoffen 
complexe veranderingen ondergingen. Dan is er 
verder het feitelijke mechanisme van de 
evolutietheorie. Ooit begonnen met natuurlijke 
selectie en variatie zijn we via het neodarwinisme 
inmiddels aanbeland bij allerlei exotische ideeën.  

Hoe kun je zo overtuigd zijn van een theorie als 
deze in de meest essentiële zaken nog volop in 
beweging is? Het stellen van de vraag is het 
geven van het antwoord, lijkt me. Zijn het de 
fossielen die de evolutionaire kar moeten trekken? 
Ik denk dat creationisten en aanhangers van ID 
(Intelligent Design) voldoende duidelijk hebben 
gemaakt dat de fossiele gegevens niet per 
definitie wijzen op evolutie. De grote 
verscheidenheid aan biologische informatie aan 
de basis van de geologische kolom (de 
‘cambrische explosie’) is een fenomeen dat veel 
beter verklaard wordt door de scheppings-
gedachte. 

Ook voor het gevoelige dossier van een 
biologische verwantschap tussen Adam en aap is 
nog steeds geen goede paleontologische 
onderbouwing. De fossielen zijn er gewoon niet. Ik 
moet helaas vaststellen dat er door aanhangers 
van de theïstische evolutie weinig deskundigheid 
is getoond op die vakgebieden die er werkelijk toe 
doen. Ik ben daarom niet erg onder de indruk van 
de wetenschappelijke noodzaak van een 
theïstische evolutie. Ik word gesterkt in die 
overtuiging als ik vaststel dat je voor het idee van 
een door God geleide evolutie geen handen op 
elkaar krijgt in de wetenschap. Zo’n vorm van 
evolutie is evenmin wetenschappelijk te testen als 
een schepping door God. 

Wat wél opvalt is dat theïstische evolutionisten bij 
herhaling de publiciteit zoeken. Goed beschouwd 
zouden aanhangers van een theïstische evolutie 
eerst hun collega-wetenschappers maar eens 
moeten overtuigen van hun gelijk. Pas dan 
hebben we het over echte wetenschap. 
Ondertussen denkt de man op de straat er het 
zijne van: evolutie is toch wel een heel makkelijk 

alibi om niet in God te geloven. Voor veel 
christenen is deze discussie inmiddels moeilijk te 
volgen. Zij zijn immers niet geleerd en willen nog 
steeds geloven. Maar wat moeten ze geloven? 
Als we ontkennen dat we ons op een hellend vlak 
bevinden, dan moeten we maar eens te rade 
gaan bij de geschiedenis van kerken en 
voormalige christelijke universiteiten. Die heeft 
ons anders geleerd. Het debat over het 
creationisme is niet gediend met ijdelheid maar 
met inhoud. 

De auteur is bioloog en geoloog en voorzitter van 
Stichting Creaton. 

Bron: Reformatorisch Dagblad 6 februari 2009 

Wat is de stand van zaken als het gaat om de evolutietheorie? 

Charles Darwin  

(1809-1882)  

Darwins boek: ‘The origin of species’ 
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3. Het voorwerp van de genade van God 

Terug naar God 
Wij moeten nog spreken over de terugkeer van de 
weggelopen zoon, en ook over de ontvangst van die 
zoon door de vader. Maar eerst gaan we wat nader 
kijken naar de onwaardigheid van de zoon en de 
ellende waarin hij terechtkwam, naar de zondaar die het 
voorwerp is van de genade van God. 

Allereerst moeten we opmerken dat de boosheid reeds 
in het hart van de zoon was, voordat die openbaar 
werd. Hij was al even verloren en in zijn hart 
afgedwaald, toen hij nog in het huis van zijn vader was, 
als toen hij bij de varkens was. Het was nog niet 
openlijk zichtbaar, maar wel verborgen aanwezig. ‘Want 
uit het hart komen boze overleggingen, moord, 
echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige 
getuigenissen, godslasteringen’ (Matt. 15:19; Marc. 
7:21). Wat in het hart is, wordt vroeg of laat openbaar 
(vgl. Luc. 6:45). In de brief aan de Romeinen komt 
Paulus tot de conclusie dat niemand goed is, zelfs niet 
één (Rom. 3:11-18). Niet iedereen openbaart dezelfde 
mate van boosheid, maar van iedereen keert het hart 
zich in principe van God af. De mens heeft zich van zijn 
Schepper afgekeerd om voor zichzelf een naam te 
maken (Gen. 11:4). Adam en Eva kwamen tot zonde, 
doordat hun hart niet meer op God gericht was, maar 
op iets anders. Er woont in de mens immers geen goed 
(vgl. Rom. 7:18). ‘Arglistig is het hart boven alles, ja, 
verderfelijk is het; wie kan het kennen?’ (Jer. 17:9).  

Met het natuurlijke hart van de christen is het niet 
anders. Daardoor dreigt het gevaar om innerlijk 
verdeeld te raken (vgl. Jac. 1:8; 4:8). Maar niemand kan 
twee heren dienen (Matt. 6:24)! Geliefde broeder of 
zuster, laten wij ons hart volkomen richten op onze God 
en op onze Heiland. Laat de ellende van de verloren 
zoon een waarschuwing zijn, ook voor ons. 

Drie benaderingswijzen van Lucas 15 
Ten eerste kunnen we hier denken aan de ongelovige 
in zijn arrogantie tegenover God, terwijl hij zich niet 
bewust is van zijn ware, ellendige toestand. De mens 
heeft zich tegen God gekeerd (Adam en Eva), en is van 
God weggegaan door zijn zonde (Kaïn). De mensheid 
is in zijn geheel bezien afgedwaald van God de 
Schepper. Zoals een munt de afdruk draagt van het 
staatshoofd, die het in omloop heeft gebracht, zo had 
God zijn afdruk op de mens gezet (Gen. 1:26-27). Die 
afdruk is besmeurd geraakt door de zonde. De 

afdwaling van de mens was niet zomaar per ongeluk; 
het was een daad van actieve rebellie, zoals de zoon 
zich afzette tegen zijn vader.  

Maar wat de mensheid gedaan heeft, doet elk mens 
ook persoonlijk door niet met God te rekenen. Hij keert 
God de rug toe. Elk mens bewijst in zijn eigen leven dat 
hij aanvankelijk van God niet wil weten. De rebellie is 
daarbij niet altijd in gelijke mate aanwezig (geïllustreerd 
door de twee zonen). En ook met de ellende waarin 
mensen terechtkomen, is dat niet zo. Maar in wezen is 
er geen verschil! Wat heeft een herder aan een verloren 
schaap? Het geeft geen melk meer, het kan niet meer 
geslacht worden om te eten, en het kan niet meer 
geschoren worden om de wol. Wat heeft een vrouw aan 
een verloren munt? Zij kan die niet meer gebruiken om 
iets mee te kopen. Wat heeft een vader aan een 
weggelopen zoon, een zoon van wie mocht worden 
verwacht dat hij meewerkte in de business van zijn 
vader? Je hebt er niets meer aan. Maar God voelt het 
niet als een verlies in zijn portemonnee (om het eens 
plastisch te zeggen), maar als een verlies voor zijn hart. 
Zo wordt het ons ook voorgesteld in de gelijkenissen. 
We hebben het er later nog over. 

Vervolgens kunnen we denken aan de gelovige die van 
God afdwaalt/weggaat en daardoor diep kan vallen. Dit 
is een ernstige waarschuwing voor ieder van ons. Ook 
hier geldt dat het niet steeds met eenzelfde mate van 
arrogantie gepaard hoeft te gaan. Ik geloof dat het bij 
gelovigen veeleer gaat op de manier van het schaap. 
Het schaap verliest de herder en de kudde uit het oog, 
meestal door het gaan van een eigen weg en door 
ongehoorzaam te zijn aan de roepstem van de herder 
om te volgen. Maar dat is nog geen uitgesproken 
rebellie, zoals bij de verloren zoon. Anderzijds is het 
ook geen verontschuldiging. Want het is duidelijk dat 
het schaap zijn blik op iets anders gericht heeft dan op 
de herder. Een schaap rebelleert niet bewust tegen zijn 
herder, maar het raakt verdwaald doordat iets anders 
zijn aandacht trekt. Voor gelovigen is dat voornamelijk 
de wereld, die de aandacht afleidt en ons op een 
dwaalspoor brengt. 

Ten slotte kunnen we denken aan het volk Israël en hoe 
het Jahweh, de liefdevolle en genadige Verbondsgod, 
verlaten heeft – met alle gevolgen van dien. Ik schreef 
al dat het in Lucas 15 aanvankelijk om de schapen van 
het huis Israëls lijkt te gaan. Zo zullen de eerste 
toehoorders het vast begrepen hebben. Israël, het volk 
dat God aan Zich had verbonden, heeft Hem 
herhaaldelijk de rug toegekeerd en is andere goden 
gaan nalopen. Het hoogtepunt van de afdwaling vinden 
we bij de verwerping van de Heer Jezus Christus, de 

Kris Tavernier 

Lucas 15  

Een studie over het werk van de God van alle genade 
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Messias. Herhaaldelijk heeft Gods volk ‘de 
geschiedenis van de verloren zoon’ meegemaakt – vgl. 
de steeds terugkerende cyclus in het boek Richteren – 
en ook nu is er mijns inziens zo’n cyclus gaande vanaf 
de verwerping van de Messias, totdat God Zich weer 
openlijk om zijn volk zal bekommeren en het opnieuw in 
zijn armen zal sluiten. In de tijd van de Heer Jezus leek 
Israël misschien wel meer op de oudste zoon. Ze waren 
religieus bezig, maar hun hart was niet bij God. Het 
tempelhuis was dan ook leeg.  

Met betrekking tot Israël kunnen we bij de twee zonen 
dus denken aan de twee soorten toehoorders, die bij de 
Heer Jezus kwamen. Er waren schriftgeleerden en 
farizeeën, wel religieus maar met hun hart ver van God: 
die herkennen we in de oudste zoon. En er waren 
tollenaars en zondaars, naar wie Gods genade uitging: 
die herkennen we in de jongste zoon. Dat lijkt mij vooral 
de zin van het hoofdstuk te zijn. Daarnaast kunnen we 
ook denken aan twee soorten van afdwaling. 
Herhaaldelijk heeft Israël Jahweh de rug toegekeerd en 
is overspelig andere goden gaan nalopen (denk aan de 
hoeren uit vers 30). In de tijd van de Heer Jezus leek 
het, zoals gezegd, eerder een religieus volk te zijn. 
Daarom zegt de Heer Jezus als het ware: ‘Vroeger 
hebben jullie je openlijk afgekeerd van God en dat was 
verkeerd; nu doen jullie slechts uiterlijk vroom en dat is 
al even verkeerd’. 

Ik ga deze drie benaderingswijzen verder niet telkens 
uitwerken. 

De onwaardigheid van de jongste zoon 
Zoals gezegd, zagen we bij de eerste twee 
gelijkenissen een ‘niet moedwillig’ afdwalen van het 
schaap of verloren raken van de munt. Bij de gelijkenis 
van de verloren zoon is dat anders. Hij handelt bewust 
en arrogant, grof en zonder liefde. De onwaardigheid 
van de zoon wordt dan ook duidelijk voorgesteld. Dat 
blijkt uit drie punten: 

(1) Ten eerste vroeg de jongste zoon zijn deel van het 
vermogen. Het was echter heel ongebruikelijk de 
erfenis te geven aan de erfgenamen (de zonen), 
voordat de erflater (de vader) gestorven was. Zolang de 
erflater leefde, was het nog allemaal het zijne. Deze 
zoon zei dus als het ware: ‘Vader, ik wilde dat jij dood 
was en dat ik mijn deel van de erfenis zou krijgen’. Zelfs 
wanneer de erflater reeds bekendgemaakt had wie wat 
of hoeveel zou krijgen (wat meestal op het sterfbed 
gebeurde, vgl. Sir 33:20-24), dan werd dat toch pas het 
bezit van de erfgenamen na diens dood. Een dergelijke 
vraag was in Joodse oren (de eerste toehoorders van 
de gelijkenis) een schande. Het vragen naar wat of 
hoeveel je deel zou zijn was al erg, daarenboven nog 
eens vragen om je deel meteen te krijgen was 
onaanvaardbaar. Zo’n zoon was onwaardig en het 
stellen van zo’n vraag zou veeleer het verlies van de 
erfenis opleveren.  

(2) Daarna vertrok hij, met zijn erfdeel, naar een ver 
land. Rekening houdend met het feit dat telefoon, 
internet en webcam nog niet bestonden, kon zijn familie 
hem blijkbaar niets schelen en wilde hij er niets mee te 
maken hebben. Ook dit tweede punt was schandelijk bij 
de Joden, evenals de keuze om naar een ver 
(waarschijnlijk een heidens) land te gaan. 

(3) Ten slotte blijkt dat hij heel zijn vermogen (het 
familiegoed) door liederlijk, overdadig, tuchteloos, 
losbandig, immoreel gedrag kwijtraakte aan heidenen. 
Ook dit derde gegeven was in het Joodse denken 
schandelijk, een Jood onwaardig. Het is trouwens niet 
alleen maar een Jood onwaardig, is het niet elke zoon 
onwaardig? Zouden wij niet allen een dergelijk gedrag 

van een kind veroordelen? De vader wordt door het 
gedrag van zijn zoon erg veel oneer aangedaan.  

Hoe moet de vader uit dit verhaal niet geleden hebben! 
Hebt u de zonde al eens vanuit dat perspectief bezien? 
Hoe beledigen mensen God niet door de weg zonder 
Hem, hun Maker, te gaan. Zeg maar: door Hem dood te 
verklaren in hun leven. Hoe beledigen wij, christenen, 
God niet wanneer wij ons van Hem afkeren om onze 
eigen weg te gaan. Dit is eigenlijk het wezen van elke 
zonde! Hoe vaak heeft het volk Israël Jahweh niet 
beledigd door zich van Hem af te keren en overspelig 
andere goden na te lopen. Het doet Hem allemaal 
zoveel pijn. 

De ellende van de jongste zoon 
Waar heeft dit alles hem gebracht? Het gaat van kwaad 
tot erger. Zijn vermogen raakt op en er komt 
hongersnood in het land. Hij begint gebrek te lijden. 
Opnieuw zijn er verschillende details, die de diepte van 
zijn ellende weergeven. Vooreerst gaat hij zich 
smekend opdringen aan ‘een van de burgers van dat 
land’, mogelijk een heiden. Hij was dus aangewezen op 
de genade van een heiden, wat verschrikkelijk was voor 
een Jood. Hij werd naar de varkens verwezen om die te 
hoeden. Nog zoiets verschrikkelijks, varkens waren 
immers onreine dieren voor Joden (Lev. 11:7), en hun 
kadavers mocht men niet aanraken (Deut. 14:8). Voor 
Joden was het hoeden van varkens een verachtelijk 
werk, het allerlaagste dat er was. Kon het nog erger? 
Ja, de zoon begeerde het voedsel van de varkens te 
eten; maar zelfs dat kreeg hij niet.  

Het voedsel dat de varkens kregen, was de vrucht 
Ceratonia siliqua of Johannesbrood. Dit zijn 
banaanachtige peulen van zo’n vijftien tot twintig 
centimeter lang. Dit voedsel werd daarnaast alleen door 
de armsten gegeten, omdat het goedkoop was. De 
hoornvormige peulen zijn bitter wanneer ze nog groen 
zijn. Tijdens het rijpingsproces produceren ze echter 
een stroop met een zoete smaak. Hoezeer verlangde 
deze man toch naar iets van zoetigheid in zijn leven! 
Was hij maar bij zijn vader gebleven… en zo luidt een 
rabbijns gezegde: ‘Wanneer de Israëlieten aangewezen 
zijn op Johannesbrood, dan krijgen ze berouw’. Hij was 
tot het allerlaagste vervallen, in de ogen van de Joden 
kon iemand niet dieper zinken. Nu kwam ook zelfs de 
dood hem nog voor ogen: ‘Ik kom hier om van de 
honger’, en … hij dacht aan zijn vader. 

Hongersnood 
Hongersnood is in de Bijbel vaak een middel in Gods 
hand tot oordeel of tucht, en dat vaak met herstel als 
doel (zie bijv. 2 Kon. 8:1; Ps. 105:16; Ezech. 14:13; Op 
18:8). Mozes kondigt het reeds aan (Deut. 11:17). 
Salomo belijdt in 1 Koningen 8:35-40 (vgl. 2 Kron. 
6:28), dat o.a. hongersnood een middel in Gods hand is 
om het hart van mensen bloot te leggen (vs. 38). 
Honger dwingt mensen op de knieën, want voedsel is 
een van onze basisbehoeften. 

Elke baby die geboren wordt, heeft honger en moet kort 
na de geboorte gevoed worden. De natuurlijke methode 
daarvoor is de borst van de moeder. Vaak echter krijgt 
de baby een fles met melk aangeboden. Elk mens heeft 
een min of meer uitgesproken godsbesef, je vindt dat bij 
alle volken en culturen. De evidente manier om die 
honger te stillen is het erkennen van de ware God. 
Maar net zoals een baby pseudo-melk aangeboden 
krijgt, gaan mensen op zoek naar iets anders dan de 
ware God – iets waarvan men denkt dat het hun 
innerlijke honger kan stillen. Sommigen zoeken het in 
een mooi leven van huisje-boompje-beestje, anderen in 
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Colofon menselijke relaties en weer anderen in hun werk of in 
geld. Nog anderen, die de honger meer voelen, proberen 
die te stillen met drugs, alcohol, losbandigheid; of met 
yoga, meditatie, religie, magnetisme, spiritisme of andere 
occulte zaken. Maar de wezenlijke honger van de ziel, de 
honger naar God raakt door dat alles niet gestild. Vaak 
moeten mensen ‘uitgekleed’ komen te staan, berooid, blut, 
platzak, leeg, voordat ze tot God de toevlucht nemen. 
Vaak zoekt men het zelfs dan nog eerst in van alles en 
nog wat, totdat blijkt dat het ook daarin niet te vinden is. 
Sommigen die de leegte van hun hart intens voelen, 
vluchten uiteindelijk in zelfdoding. We horen deze dingen 
in talrijke getuigenissen. 

In deze derde gelijkenis vinden we een leegte bij de 
verloren zoon: hij lijdt gebrek en hij heeft honger (vs. 14-
16). Dat is het moment waarop hij over zijn toestand 
begint na te denken. Aanvankelijk probeert hij op eigen 
houtje er weer bovenop te komen, maar dat is tevergeefs. 
Hij zoekt het bij ‘een der burgers van dat land’ (denk aan 
het bovenstaande). Koppig als hij blijkbaar was, heeft het 
geduurd tot het moment dat hij zelfs begeerde de schillen 
van het varkensvoer te eten. En toch vindt God het 
kennelijk niet erg om dan pas aangeroepen te worden. 
Zelfs dán en voor zo iemand staat God met zijn armen 
wijd open. Hij rent naar hem toe. God vindt niemand te 
min (Hij gaat voor elk schaap), niemand te vuil (Hij zoekt 
waar de munt ook mag liggen), niemand die Hem teveel 
gekwetst heeft (wat de zoon ook gedaan heeft en hoezeer 
hij de vader onteerd heeft). Gods hart borrelt van liefde 
voor het verlorene; het brandt van verlangen om het 
verlorene te redden; en het springt op in zijn binnenste als 
Hij zijn genade kan bewijzen. 

Ook gelovigen krijgen soms een hongersnood op hun 
bord, wanneer ze van God afdwalen. Broeder, zuster, 
onderken toch op tijd of u een dwaalweg opgaat, of u God 
aan het loslaten bent. En wees niet koppig, want hoe 
koppiger iemand is, hoe groter de nood moet worden, 
zoals bij de jongste zoon in de gelijkenis. Zoek het niet 
elders, probeer het niet zelf buiten God om – varkensvoer 
is toch onmogelijk te verkiezen boven de maaltijd die de 
vader te bieden heeft! Maar verneder u onder de krachtige 
hand van God en Hij zal u verhogen (1 Petr. 5:4-6); want 
de nederigen geeft Hij genade. Of iets anders gezegd, wat 
vrijer: Ren naar God toe en Hij zal u aannemen. God ziet 
ons immers veel te graag. Hij wil ons niet laten dwalen. De 
Vader ziet zijn kinderen veel te graag. Hij wil het contact 
met niemand van hen opgeven. Hij zal altijd trekken en de 
nodige middelen daartoe aanwenden, misschien wel een 
droevige leegte, in de hoop dat wij tot Hem terugkeren. En 
zo weten wij ook dat wij altijd tot Hem mogen teruggaan. 
Zelfs al zijn wij ontrouw geweest, Hij blijft trouw (2 Tim. 
2:13). Ja, wij moeten onszelf dan veroordelen vanwege 
onze dwaalweg, zoals de jongste zoon dat ook deed. 
Maar wij mogen, enerzijds bezwaard en anderzijds 
verlangend, terugkeren naar de Vader die op ons wacht, 
in het volste vertrouwen dat Hij ons opnieuw zal 
aannemen. 

Israël heeft verschillende keren hongersnood gekend, 
doordat het van God afdwaalde. Het is al vaak in het nauw 
geweest, in diepe ellende en met uitsterven bedreigd. Ook 
profetisch gezien wacht het volk nog veel ellende, een tijd 
van grote benauwdheid. Dan zal het weer denken aan 
Jahweh, hun God en Hem opnieuw aanroepen. En Hij zal 
het volk aannemen en weer hun God zijn. 
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Hieronder wat gedachten over hoe de 
koningin van Seba koning Salomo leerde 
kennen. Ik weet niet hoe groot haar gebied 
was, maar waarschijnlijk floreerde de handel 
er en was het een heel rijk land. Zij kon zich 
waarschijnlijk alles veroorloven, gezien de 
geschenken die ze meenam voor Salomo. In 
1 Koningen 10:10 staat hoeveel ze allemaal 
heeft meegenomen. In haar land deden 
geruchten over de wijsheid en 
heerlijkheid van Salomo de ronde (1 Kon. 
10:6). Maar ze wist niet hoe rijk Salomo wel 
was en ze geloofde eigenlijk niet wat er over 
hem werd verteld. Misschien dacht ze: ‘Kan 
dat (...) iemand die rijker is dan ik’? Dus 
ging ze op onderzoek uit.  

Pas nadat zij zelf Salomo gehoord en 
gezien had, was ze in staat de wijsheid en 
heerlijkheid goed in te schatten. We leren 
hieruit dat we de Heer persoonlijk moeten 
leren kennen. Pas dan kunnen wij ook onze 
eigen positie – die voortkomt uit de Zijne – 
naar waarde schatten. De koningin van 
Seba was erg onder indruk van alles wat ze 
zag: de wijsheid van Salomo, het huis dat hij 
had gebouwd, zijn voedsel, het zitten van 
zijn dienaren, het staan van zijn bedienden 
etc. Maar het meest was ze onder de indruk 
van zijn persoon, want ‘Salomo loste al haar 
vraagstukken op; niets was voor de koning 
te diepzinnig om voor haar op te lossen’. 

Als de koningin van Seba niet op reis was 
gegaan, waren de vragen die ze had niet 
opgelost en had ze Salomo nooit leren 
kennen. Daardoor kreeg ze echter zekerheid 

over de dingen die voor haar onbekend 
waren; en ze leerde de wijze koning 
persoonlijk kennen. Hoewel er in Jeruzalem 
nooit meer zo’n grote hoeveelheid 
specerijen is aangekomen als toen, ging zij 
rijker terug dan dat ze gekomen was (2 
Kron. 9:12). Salomo gebruikte alles wat in 
Jeruzalem binnenkwam voor het huis des 
Heren, of het huis van de koning. 

Als wij ons bezighouden met de Heer Jezus, 
met de bedoeling Hem beter te leren 
kennen, zullen wij onder de indruk komen 
van de rijkdom van Zijn Persoon. Op de 
volgende bladzijden zien wij zo Maria, die 
onder de indruk van de Heer was en Hem 
steeds beter wilde leren kennen. Op pag. 4 
en 5 vinden we een artikel over Godskennis 
en zelfkennis. Als wij God leren kennen, is 
dat van invloed op het kennen van onszelf. 
In de serie over Ezra zien wij hoe de Here 
Zich bekendmaakt. In het artikel van 
Gerard Kramer zien we dat toen de Heer 
Jezus vroeg aan zijn discipelen: 'Wie zegt u 
dat Ik ben?', Petrus daarop antwoordde dat 
hij de Heer had leren kennen als ‘de 
Christus, de Zoon van de levende God’. De 
reactie van de Heer hierop vormt de 
aanleiding tot de vraag: Was Petrus de 
rots? David kende de Here ook, en hij wilde 
liever in Zijn handen vallen dan in de 
handen van mensen. John Bax heeft in de 
loop van de jaren heel wat gasten leren 
kennen. Sommige namen blijven beter in het 
geheugen dan andere. Het mooiste is als er 
mensen die hersteld of genezen zijn, bij de 
Heer terugkomen om Hem te verheerlijken. 
In het artikel van Kris Tavernier is het 
onderwerp: het kennen of het niet kennen 
van het Vaderhart! Gods zegen op het lezen 
van dit nummer van Rechtstreeks, namens 
de redactie Jan Paul Spoor. 
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Deel 4 

Maria (1) 
Maria van Betanië – wat een reeks fijne en mooie 
indrukken roept deze naam op! Wie voelt zich niet 
aangetrokken door de stille vroomheid van deze 
discipelin van de Heer! Hoe kalm en rustig was zij. 
Geen overdreven haast kon men bij haar bespeuren. 
Zij was vol verlangen om te leren, en zij was een 
voortreffelijke leerling. Beter dan alle anderen wist zij 
in Jezus’ gedachten en voornemens door te dringen. 
Zij wachtte haar tijd af; zij deed niets zonder de 
overtuiging in de weg van de Heer te zijn. En op het 
juiste ogenblik diende en eerde zij haar Heer. Zij was 
nauw aan Jezus verbonden. Hoeveel schoonheid en 
heerlijkheid vond zij in Hem! Altijd was zij dicht bij 
Hem. Voor Hem liet zij alles staan en zij genoot van 
zijn tegenwoordigheid. De Heer voelde zich ook tot 
haar aangetrokken. Het huisgezin te Betanië was als 
het ware een magneet voor Hem. Het huis van Marta 
was voor Jezus niet alleen een plaats van 
lichamelijke rust, maar ook van geestelijke 
verkwikking; want daar vond Hij iemand die in Hem 
haar alles gevonden had en aan wie Hij Zich geheel 
kon openbaren. Was het gesprek met de 
Samaritaanse vrouw reeds spijs voor zijn ziel, 
hoeveel te meer zal Maria’s belangstelling in zijn 
Persoon een verkwikking geweest zijn voor zijn hart. 

Wat is er een verschil tussen deze twee vrouwen! 
Wie in het huisgezin te Betanië verbleef en 
oppervlakkig oordeelde, zou Marta boven Maria 
hebben gesteld. Marta was de hoofdpersoon in huis, 
Maria nam de tweede plaats in. Marta trad steeds op 
de voorgrond, Maria trok zich bescheiden terug. 
Marta was ijverig aan het werk, terwijl Maria stil zat 
te luisteren. Maar schijn bedriegt. Hoewel Marta 
meer de aandacht trekt, is Maria onze aandacht 
dubbel waard. Al is zij niet de hoofdpersoon in huis, 
zij is in geestelijk opzicht de meerdere. Inderdaad 
wordt het huis te Betanië Marta’s huis genoemd, 
maar van Betanië zelf wordt gesproken als van het 
dorp van Maria en haar zuster Marta (Joh. 11:1). En, 
hoeveel voortreffelijke dingen wij ook bij Marta 
hebben gevonden, in de schaduw van Maria kan zij 
niet staan. Hun geestelijk leven verschilde 
hemelsbreed. Dit is wel merkwaardig. Maar ieder die 
een beetje de gemeenschap der heiligen kent en 
smaakt, zal hebben gemerkt dat er een groot 
onderscheid in geestelijk leven onder de gelovigen 
bestaat. De een is veel verder gevorderd in kennis 
en geloof dan de ander. De een toont meer liefde 
dan de ander, is nauwgezetter, geestelijker, meer 
gescheiden van de wereld, nederiger. Dit is echt niet 
in de eerste plaats het gevolg van verschil van 
onderwijs, leiding of omgeving. Nee, men vindt dit 
onderscheid vaak bij gelovigen die in dezelfde 
omgeving leven en hetzelfde onderwijs genieten. De 
zusters te Betanië zijn hiervan een duidelijk bewijs. 

Zij leefden in dezelfde omstandigheden en ontvingen 
beiden de Heer Jezus in hun huis. En toch was 
Marta bekommerd en verontrust over veel dingen en 
had Maria het goede deel gekozen: ‘Marta, Marta, je 
maakt je bezorgd en druk over veel dingen, maar 
één ding is nodig; want Maria heeft het goede deel 
gekozen, dat van haar niet zal worden 
weggenomen’.  

Zo sprak de Heer, die alle dingen weet en het 
binnenste van het hart doorzoekt. En daarin lag de 
oorzaak van het onderscheid in geestelijk leven 
tussen de twee zusters. Marta had de Heer lief, maar 
zij dacht meer aan zichzelf en aan haar dienst dan 
aan de Heer. Dienen was voor haar het 
belangrijkste; zonder dat geen leven voor Marta. 
Maria daarentegen had in de Heer Jezus Iemand 
gevonden, die haar hele ziel innam, aan Wie zij met 
haar hele hart was gehecht. Hem te kennen was 
voor haar het leven en het geluk. Hij was voor haar 
zo aantrekkelijk, dat zij alles liet staan om maar naar 
Hem te kunnen luisteren. Was Hij in haar huis, dan 
ging zij aan zijn voeten zitten, om zijn goddelijke 
onderwijzingen op te vangen en zich aan zijn 
woorden te laven. Geen ogenblik liet zij verloren 
gaan. Het zou haar onmogelijk geweest zijn om heen 
en weer te lopen en allerlei dingen te verrichten, 
terwijl Jezus er was; en zodoende de kostelijke uren 
voorbij te laten gaan, zonder van Hem te genieten. 
Het was Maria te doen om de Persoon van de Heer: 
Hij trok haar aan. Niet wat Hij haar gaf, maar wat Hij 
was. Zeker, de gaven van iemand die ons liefheeft, 
zijn belangrijk en maken ons blij. Maar de persoon 
zelf is toch het voornaamste; wij verblijden ons in de 
gaven, omdat zij van iemand komen die ons zo 
dierbaar is. 

Marta begreep hier niets van. Zij voelde dat niet op 
dezelfde manier als Maria en was niet in staat om 
alles te laten staan en aan zijn voeten te gaan zitten. 
Haar woorden bewijzen dat zij zich hierover 
verwonderde en zich daaraan ergerde. Voor Maria 
was dit niet aangenaam. Zij deed dit toch niet 
zomaar, dat zij Marta alleen liet dienen en zelf aan 
de voeten van de Heer zat. Het was geen gebrek 
aan liefde voor de Heer Jezus; integendeel, haar 
liefde was veel inniger dan die van Marta. ‘t Zal haar 
wel pijn gedaan hebben dat zij zo miskend werd. 
Maar hoe heerlijk weet de Heer haar te troosten. Hij 
verdedigt haar niet alleen, maar Hij stelt haar boven 
Marta. Maria had het goede deel gekozen, dat van 
haar niet zou worden weggenomen. Nee, de Heer 
laat niet toe dat Maria opstaat om Marta te helpen. 
Zij moet aan zijn voeten blijven zitten; zij moet 
luisteren. De Heer wil Zich aan haar blijven 
openbaren. Hij wil haar verder onderwijzen; zij moet 
Hem nog meer en nog beter leren kennen. Dat is zijn 
vreugde. 

H.C. Voorhoeve 
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Eén ding is nodig. In Jezus te geloven? O ja, dat is 
zeker. Maar dat wordt hier niet bedoeld, want ook 
Marta geloofde. Eén ding is nodig voor ieder die 
gelooft. En dat éne ding is: de Persoon van Jezus 
boven alles te hoogachten. Ongetwijfeld hebben wij 
alle reden om ons te verblijden in de verlossing, die 
door Jezus tot stand gebracht is. Wij kunnen niet 
dankbaar genoeg zijn voor de genade, die ons deel 
geworden is. Wij hebben de vergeving van de 
zonden en het eeuwige leven; wij zijn kinderen van 
God en erfgenamen met Christus geworden; de 
heerlijkheid daarboven wacht ons. Maar boven dit 
alles gaat de Persoon van Christus. Ons in Hem te 
verblijden en te verheugen, dat is het goede deel dat 
Maria had gekozen. Hem te leren kennen in al zijn 
liefde en genade, in al zijn schoonheid en 
heerlijkheid, dat is het éne nodige voor de christen.  

Doen wij dit, dan volgen alle andere dingen vanzelf. 
Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus 
Christus, zijn Heer, achtte Paulus alle dingen schade 
en vuilnis (Fil. 3:8). Ja, als wij door Jezus 
aangetrokken worden, dan bekoort ons niets anders 
meer. Als Jezus leeft in onze ziel, dan staat op al het 
andere de dood geschreven. Als onze blik op Hem 
gericht is, dan wenden wij die af van het 
vergankelijke goed van deze aarde. Dan zeggen wij: 
‘Mijn Geliefde is blank en rood, uitblinkend boven 
tienduizend’ (Hoogl. 5:10). ‘U bent schoner dan de 
mensenkinderen’ (Ps. 45:3). ‘Nevens U begeer ik 
niets op aarde’ (Ps. 73:25). ‘Maar één ding doe ik: 
terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar 
wat vóór is, jaag ik in de richting van het doel naar 
de prijs van de hemelse roeping van God in Christus 
Jezus’ (Fil. 3:14). 

Hebt u dit goede deel al gekozen? Is de Heer Jezus 
u meer dan alles waard? Is Hij zo waardevol voor u, 
dat u al uw tijd in zijn nabijheid wilt doorbrengen? Bij 
Hem is het goed en heerlijk en bent u gelukkig. Niet 
alleen wat Hij geeft, is heerlijk. Maar het gaat om 
Hem Zélf. Ieder die Hem werkelijk kent, hangt Hem 
aan. Kent u Hem? Ik vraag niet of u bekeerd bent, of 
u weet een kind van God te zijn, of u de vergeving 
hebt van al uw zonden. Ik vraag ook niet of u weet 
dat Jezus uw Heiland is. Dit alles kan waar zijn, dit 
alles kunt u weten, zonder dat u Hem werkelijk kent 
zoals Hij is, zonder dat zijn heerlijke Persoon u 
boven alles dierbaar is. Vele gelovigen denken 
helaas weinig daaraan. Het peil van het geestelijk 
leven is bij de meesten zo laag. Er zijn vaak meer 
Marta’s dan Maria’s. Het leven wordt veel meer 
gezocht in het verrichten van allerlei christelijk werk 
dan in het kennen van Jezus, in het wandelen met 
Hem, in het luisteren naar zijn woorden.  

Ja, sommigen denken het toppunt van geestelijk 
leven te hebben bereikt, als zij zeker weten een kind 
van God te zijn. Maar dit geestelijk leven is maar 
arm, en de Heer wordt hierdoor weinig verheerlijkt. 
Want wat God verheerlijkt, is het kennen van Jezus. 
Wie Hem kent, heeft Hem lief. En wie Hem liefheeft, 
doet graag wat Hij wil. Wie Hem kent, voelt zich tot 
Hem aangetrokken. Dan zijn wij niets liever dan bij 
Hem en laten wij alles achterwege wat niet van Hem 
is. Wie Hem kent, luistert graag naar zijn woorden en 
leert daardoor steeds meer zijn gedachten verstaan. 

Hebt u dit goede deel inderdaad gekozen? En hebt u 
het behouden? Paulus kon niet alleen zeggen: ‘Wat 
winst voor mij was, heb ik om Christus’ wil schade 

geacht’, maar ook: ‘Jazeker, ik acht ook alles schade 
te zijn om de uitnemendheid van de kennis van 
Christus Jezus, mijn Heer’ (Fil. 3:7-8). Christus was 
hem niet kostbaar voor een bepaalde tijd, maar 
voortdurend. Ja, Hij werd steeds groter voor hem. Zo 
was het ook met Maria. De Heer kreeg steeds meer 
waarde voor haar. In de toestand waarin wij haar de 
eerste maal ontmoeten, vinden wij haar telkens 
terug. Aan de voeten van Jezus, daar was haar 
speciale plaats. BIj de voeten van de Heer zat zij om 
te leren, om getroost te worden en knielde zij om 
Hem haar dankbare hulde te brengen. Haar liefde 
verminderde niet, zij nam toe. Zij leerde Hem steeds 
beter kennen en liefhebben, zodat zij Hem ten slotte 
het kostbaarste bracht wat zij had.  

Gaat het met u ook zo, beste lezer? Is Jezus nu 
kostbaarder voor u, dan toen u Hem eerst leerde 
kennen? Zo behoort het te zijn. Als dit niet zo is, dan 
bent u niet gegroeid in de kennis van Hem. Of is het 
tegenovergestelde bij u het geval? Is die eerste 
liefde weg? Helaas gebeurt dit vaak. Zo ging het met 
de gemeente te Efeze (zie Openb. 2:4-5). Hoeveel 
had Paulus aan hen kunnen vertellen in zijn brief aan 
de Efeziërs. Zij verlieten echter hun eerste liefde. 
Christus was niet meer hun één en al. De Heer 
voelde dit. Uiterlijk leek alles nog in orde, maar de 
Heer wist dat de eerste liefde en trouw verdwenen 
waren. Daarom riep Hij op tot bekering. Is het met u 
misschien ook zo? Was Hij voor u werkelijk kostbaar 
boven alles en is dat niet meer het geval? Kom dan 
tot inkeer!  

Misschien zegt u: ‘Maar ik doe niets verkeerds, ik 
doe alles zoals vroeger’. Dat is mogelijk, maar kunt u 
met de hand op het hart zeggen: ‘De Heer weet dat 
ik Hem nog even lief heb als vroeger’? Zo niet, denk 
dan aan die eerste liefde terug. Laat opnieuw alles 
schade en vuilnis worden om de uitnemendheid van 
de kennis van Hem. Bedenk dat de Heer u nog 
evenzeer liefheeft als vroeger. Ja, Hij heeft u geen 
ogenblik minder liefgehad, ook niet toen uw hart 
verkoelde. Wat is het heerlijk om dit te weten! Zijn 
liefde is onveranderlijk en eeuwig, van niets en 
niemand hangt zij af, zij heeft haar oorsprong in 
Hemzelf. 

Maria had dus het goede deel gekozen, dat niet van 
haar zou worden weggenomen. En het is ook niet 
van haar weggenomen. Integendeel, zij is gegroeid 
in kennis en geloof, in liefde en toewijding jegens de 
Heer. Haar verdere geschiedenis levert hiervan het 
treffende bewijs. Is het op haar aanraden geweest, 
dat de zusters, toen Lazarus ziek werd, de 
merkwaardige boodschap tot Jezus zonden: ‘Heer, 
zie, hij die U liefhebt is ziek’? Wat een vertrouwen in 
Jezus’ liefde ligt in deze woorden opgesloten! En wat 
een rust tegelijkertijd! Dit lijkt helemaal in 
overeenstemming te zijn met de gedachten van 
Maria.  
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De weg terug 
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Zelfkennis 

Het is interessant te zien hoe bij de roeping van 
Mozes zowel zelfkennis als Godskennis een 
belangrijke rol spelen. Beide aspecten komen 
duidelijk naar voren en gaan hand in hand. Ware 
kennis van God leidt namelijk tot ware kennis van 
onszelf, d.i. een juist inzicht in de plaats die wij 
voor Zijn aangezicht innemen. Als wij groeien in 
de kennis van Gods openbaring werpt dat dus ook 
licht op onszelf.  

1. De ontmoeting met de Here God bij de Horeb 
leidde bij Mozes allereerst tot vrees voor God. 
Toen God hem riep vanuit de brandende 
braamstruik, verborg hij zijn gezicht, want hij 
was bang om God te aanschouwen (Ex. 3:6; 
vgl. Gen. 3:8-10; 32:30). Hij was ook onder 
de indruk van Gods heiligheid gekomen (Ex. 
3:5). Weten wij nog hoezeer de Heer te 
vrezen is? Dat aspect van de waarheid kwam 
in de prediking van Paulus in ieder geval wel 
naar voren; het was voor hem een krachtig 
motief om de mensen te overtuigen (2 Kor. 
5:11). De Statenvertaling spreekt over ‘de 
schrik des Heren’. Wij moeten als zondaars 

eerst in Gods licht komen en onder de indruk 
raken van Zijn heiligheid en majesteit. Deze 
‘vrees voor God’ is ook heilzaam voor ons. 
Natuurlijk verandert dit zodra Hij ons als Zijn 
kinderen heeft aangenomen. Dan is er geen 
reden meer om ons voor Hem te verbergen; 
wij mogen dan zelfs net zoals Mozes van 
aangezicht tot aangezicht met Hem spreken! 

2. Zelfkennis leidt in de tweede plaats tot 
nederigheid en het besef van eigen 
geringheid tegenover de eeuwige God. Wie 
ben ik in Zijn licht? De HERE openbaarde 
Zichzelf aan Mozes als de Eeuwige, de IK 
BEN. Mozes moest echter zeggen: ‘Wie ben 
ik (...)?’ (Ex. 3:11). Er was niet veel van zijn 
oorspronkelijke ambities en pretenties 
overgebleven (vgl. Hand. 7:23-25). Toch was 
nu voor hem na een leerschool van 40 jaar de 
tijd aangebroken om als de echte leider van 
het verachte en verdrukte slavenvolk op te 
treden. Mozes moest leren dat Gods kracht in 
zijn zwakheid zou worden volbracht. De 
reactie van de HERE op dit woord van Mozes 
was dan ook: ‘Ik ben immers met u!’ (Ex. 
3:12). Zo is Christus met ons tot aan de 
voleinding van de eeuw (Matt. 28:20). Wat 
een heerlijke belofte! 

3. Ware zelfkennis mag echter niet leiden tot 
zelfvervreemding of ongehoorzaamheid (in 
feite: rebellie) jegens God. Dat zien wij hier in 
de derde plaats bij de roeping van Mozes. Tot 
tweemaal toe sprak hij een klacht uit, die in 
feite een protest was tegen de weg die God 
met hem ging: ‘Och Here (...)’ (Ex. 4:10,13). 
God ging eerst geduldig in op de bezwaren 
die Mozes naar voren bracht, maar 
uiteindelijk wekte diens weigerachtige 
houding Zijn gerechtvaardigde toorn: Hij wist 
immers wat Hij deed? Zo moeten wij als 
gelovigen leren de plaats van een 
dienstknecht in te nemen en ondanks onze 
zwakheid gehoor te geven aan Gods 
roepstem. 

 
GODSKENNIS EN ZELFKENNIS 

Gedachten naar aanleiding van de roeping van Mozes 

Hugo Bouter 

‘Voorts zei Hij: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham,  
de God van Isaak en de God van Jakob. Toen verborg Mozes zijn gelaat,  

want hij vreesde God te aanschouwen’ (Ex. 3:6). 

‘Daarop zei Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God uwer 
vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is Zijn naam — wat moet ik hun dan 

antwoorden? Toen zei God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zei: Aldus zult gij tot de 
Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden’ (Ex. 3:13-14). 

‘Toen zei Mozes tot de HERE: Och Here, ik ben geen man van het woord, noch sinds gisteren, 
noch sinds eergisteren, noch sinds Gij tot Uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van 
mond en zwaar van tong (...) Maar hij zei: Och Here, zend toch iemand anders’ (Ex. 4:10,13). 

Mozes en de brandende braamstruik. Door de 
Italiaanse artiest Domenico Feti (1613). 



Godskennis 

Gepaard aan deze groei in zelfkennis in het leven 
van Mozes ging echter ook een rijkdom aan 
Godskennis en Godsopenbaring. Toen God hem 
riep, maakte Hij Zichzelf aan hem bekend met een 
aantal specifieke karaktereigenschappen. Hierin 
herkennen wij belangrijke kenmerken van onze 
God en Vader, en van onze Heer en Heiland 
Jezus Christus: 

1. Hij is Degene die in de braamstruik 
tegenwoordig was. De brandende 
braamstruik is een beeld van het volk van 
God. De heilige God woonde als een 
verterend vuur in hun midden, maar toch 
werd de braamstruik niet verteerd (Ex. 3:2; 
vgl. Deut. 33:16). Door het werk van Christus 
heeft de heilige God nu een rechtvaardige 
grondslag gevonden om tot in eeuwigheid bij 
en zelfs in ons te wonen. De 
oudtestamentische offer- en eredienst was 
daarvan een afschaduwing. 

2. Hij is de God van Abraham, Isaak en Jakob. 
God was trouw aan Zijn beloften jegens de 
aartsvaders, en door middel van de 
verlossing uit Egypte en de intocht in Kanaän 
zouden die beloften in vervulling gaan. Met 
ieder van de aartsvaders had Hij een 
persoonlijke relatie, want er staat letterlijk dat 
Hij ‘de God van Abraham’, ‘de God van Isaak’ 
en ‘de God van Jakob’ is (Ex. 3:6,15). In het 
Nieuwe Testament gebruikt de Heer Jezus dit 
Schriftwoord als een argument om de 
sadduceeën de mond te snoeren. God is niet 
‘een God van doden, maar van levenden; 
want voor Hem leven zij allen’ (Luc. 20:27-
40). 

3. Hij is ook onze Heiland en onze Hogepriester. 
God was de Redder, de Verlosser van Zijn 
volk. Hij was neergedaald om hen uit de 
macht van de Egyptenaren te redden en hen 
uit Egypte te voeren naar een goed en wijd 
land, een land vloeiende van melk en honing 
(Ex. 3:8). Gods heil, Zijn uitredding zien wij nu 
in het kruis en de opstanding van Christus. 
Wij zien hier tevens Gods medegevoel, Zijn 
medelijden met Zijn volk, Zijn ingaan in hun 

smarten (Ex. 3:7,9; vgl. Jes. 63:9). Het zijn 
dezelfde priesterlijke gevoelens die de Heer 
Jezus nu tentoonspreidt als onze hemelse 
Hogepriester. 

4. Verder is Hij de ‘IK BEN’. Wanneer het volk 
Mozes kritisch zou bevragen over zijn 
opdracht en Degene die hem had gezonden, 
dan moest hij antwoorden dat Gods naam 
luidde: ‘Ik ben, die Ik ben’ (Ex. 3:13-14). Hij is 
Dezelfde tot in eeuwigheid. Het is van belang 
dat deze naam in het Nieuwe Testament 
wordt gebruikt voor de Heer Jezus, met name 
in het evangelie naar Johannes. Vóór 
Abraham werd geboren, was Hij er als de IK 
BEN (Joh. 8:58). 

5. Vervolgens vinden wij de aanspreektitel die 
de Israëlieten moesten gebruiken. Gods 
naam was voor eeuwig Jahweh, de HERE, de 
Eeuwige. Met die naam wilde Hij door Zijn 
volk worden aangeroepen van geslacht tot 
geslacht (Ex. 3:15-16). Voor ons als 
christenen geldt uiteraard de kostbare 
Vadernaam. 

6. Bovendien was Hij ‘de God der 
Hebreeën’ (Ex. 3:18). In het boek Genesis 
wordt Abram reeds een Hebreeër genoemd 
(Gen. 14:13). Het is een benaming die werd 
gebruikt voor pelgrims, voor mensen van de 
overzijde (van de Rivier). Israël was een 
pelgrimsvolk. Wij zijn als gelovigen ook 
vreemdelingen en bijwoners hier op aarde.  

7. Ten slotte is God Degene die ons zendt en 
die ons Zijn opdrachten geeft. Hij is volkomen 
bekwaam daartoe, want Hij is onze Schepper 
en Formeerder. Toen Mozes zich bleef 
verzetten tegen Gods bevelen, zei de HERE 
tegen hem: ‘Wie heeft de mens een mond 
gegeven, wie maakt stom of doof, ziende of 
blind; ben Ik het niet, de HERE? Nu dan, ga 
heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren wat 
u spreken moet’ (Ex. 4:11-12). 

Ook voor ons is het nodig dat wij groeien in de 
kennis van God, in de kennis van onze Heer en 
Heiland (2 Petr. 3:18). De kennis van Zijn Persoon 
leidt tot ware zelfkennis, en tot een leven in Zijn 
dienst en tot Zijn eer. 
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Vragen 

1. Hoe maakte de profeet Elisa het water te Jericho 
gezond? 

2. Wat was de Hebreeuwse naam van Ester? 

3. Wie profeteerde er over een hongersnood in de 
dagen van keizer Claudius? 

BESTUDEERT DE SCHRIFTEN 

Antwoorden 

1. Doordat hij zout in de waterwel wierp (2 Kon. 2:21). 

2. Hadassa, d.i. mirte (Est. 2:7). 

3. De profeet Agabus uit Jeruzalem (Hand. 11:28).  
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“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 4 april 2009 

“Opdat het woord des HEREN, door Jeremia 
verkondigd, zou worden voltrokken". Zo lezen wij in 
Ezra 1:1. Wat een treffend begin van het boek dat wij 
vóór ons hebben! De HERE heeft gezegd: “Mijn 
raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn 
welbehagen doen” (Jes. 46:10). En dit woord is ook 
hier bewaarheid geworden. Zeventig jaren waren 
voorbijgegaan, nu was de tijd van verlossing 
aangebroken. Zeventig jaar geleden was het woord 
van God tot Jeremia gekomen: “Deze volken nu 
zullen de koning van Babel dienstbaar zijn zeventig 
jaren” (Jer. 25:11-12). “Want zo zegt de HERE: (...) als 
voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal 
Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in 
vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te 
brengen. Want Ik weet, welke gedachten Ik over u 
koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van 
vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle 
toekomst te geven” (Jer. 29:10-11).  

Dit woord ging nu in vervulling. De HERE had Zijn volk 
niet vergeten en het woord dat door Hem was 
gesproken, werd volbracht. Zeventig jaar geleden had 
Hij Zijn woord gesproken, en het volk was 
weggevoerd door Zijn knecht Nebukadressar (Jer. 
25:9). En nu kwam Zijn woord tot Kores, tot Zijn 
gezalfde (Jes. 45:1). De eerste had Hij als tuchtroede 
gebruikt voor Zijn volk, voor de twee stammen; de 
laatste gebruikte Hij nu om het te verlossen en te 
laten terugkeren uit de ballingschap. Deze machtige 
vorsten van Babel en Perzië, bij wie in menig opzicht 
zoveel heerszucht en willekeur gevonden werd, 
waren de ‘knechten’ van de HERE. Hij gebruikte ze om 
Zijn wil te doen. Is dit niet vertroostend voor onze 
harten? God beveelt en Zijn wil geschiedt. Hij gebruikt 
daarvoor wie Hij wil. Zo is het ook in onze dagen. We 
leven in een wereld vol heerszucht en willekeur. Zelf 
zijn wij gebrekkig en zwak, en de Heer moet ons 
soms tegenkomen. Maar het is een heerlijke 
wetenschap dat Hij de Zijnen kent en dat de 
gelovigen alleen datgene overkomt, wat naar Zijn 
woord is. Laten wij daarin rusten! 

Het was het eerste jaar van Kores, de koning van 
Perzië. Zoals het eerste jaar van de regering van 
Nebukadnessar gekenmerkt werd door het begin van 
de ballingschap van Juda, zo werd het eerste jaar van 
Kores gekenmerkt door het feit dat er een einde 
kwam aan deze ballingschap. 't Is of deze 
dienstknechten dadelijk gereed staan om de HERE te 
dienen; nauwelijks zijn ze aan de regering, of ze 
volbrengen Zijn woord. 

Kores zei dat de HERE hem bevolen had een huis te 
Jeruzalem te bouwen. De Perzische koning was zich 
dus van zijn roeping bewust en kende Jahweh, de 
God des hemels. Misschien heeft Daniël hem 
hierover onderricht. In Jesaja 44:28 heeft hij woorden 
kunnen lezen, lang voor zijn geboorte door deze 
profeet geschreven: "(...) die tot Kores zeg: Mijn 
herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot 
Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de 
tempel worde gegrondvest". En verder: “Zo zegt de 
HERE tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik 

gevat heb om volken voor hem neer te werpen: de 
lendenen van koningen ontgord Ik; om deuren voor 
hem te openen, geen poorten blijven gesloten. Ik zelf 
zal voor u uitgaan en de oneffenheden effenen; 
koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels 
verbrijzelen. En Ik zal u geven de schatten der 
duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, 
opdat gij weet, dat Ik, de HERE, het ben, die u bij uw 
naam riep, de God van Israël. Ter wille van mijn 
knecht Jakob en van Israël, mijn uitverkorene, riep Ik 
u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel u Mij niet 
kende. Ik ben de HERE en er is geen ander; buiten Mij 
is er geen God. Ik gordde u, hoewel u Mij niet kende, 
opdat men het weet waar de zon opgaat en waar zij 
ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de 
HERE, en er is geen ander” (Jes. 45:1-5). 

"Hij heeft mij opgedragen", zei Kores en hij wilde 
gehoorzamen. Wat een verschil met Farao, de koning 
van Egypte! Van hem lezen we de uitspraak: "Wie is 
de HERE, naar wie ik zou moeten luisteren om Israël 
te laten gaan?" (Ex. 5:2). Dat was het treurige begin 
van Farao. Hij reageerde direct afwijzend, nadat de 
HERE de eerste maal tot hem sprak. En het is 
gebleken dat de bevelen van de HERE voor hem 
geen enkele waarde hadden. Maar hoe droevig was 
zijn einde! Kores echter verafschuwde de afgoden. Hij 
erkent de God van Israël als de “God des hemels" en 
zegt dit openlijk (Ezra 1:3). Ook Artachsasta getuigt 
later dat de God van Israël de "God des hemels" is 
(Ezra 7:21,23). 

Maar Kores handelde niet alleen naar het bevel van 
de HERE, omdat hij dit gehoord had en verstandelijk 
overtuigd was dat hij dit bevel moest opvolgen; of 
omdat Hij die het gaf, de almachtige God was. Nee, 
we lezen nog iets: "De HERE verwekte de geest van 
Kores." Ook later lezen we van degenen die zich 
opmaakten om te gaan, dat een ieder optrok "wiens 
geest God verwekte” (Ezra 1:1,5). Dit is een 
belangrijke waarheid. Kores werd overtuigd dat de 
God van Israël de God des hemels is. Hij werd zich 
bewust dat God hem tot een uitverkoren werktuig had 
bestemd om Zijn plan te volvoeren. Hij gehoorzaamde 
het bevel van de HERE en liet een stem door zijn hele 
koninkrijk gaan, zelfs ook in geschrift, dat de HERE 
hem bevolen had voor Hem een huis te bouwen te 
Jeruzalem en dat ieder die wilde, naar Jeruzalem 
mocht optrekken. Hij maakte zich dus inderdaad op 
om de wil van God te doen, net zoals we dit lezen van 
de hoofden van de vaderen van Juda en Benjamin, 
van de priesters en Levieten en van vele anderen.  

Maar… dit alles had niet gebaat, indien niet God de 
geest had verwekt. Niet Kores, niet de Joden 
vervulden het profetische woord. Maar de HERE Zelf 
deed het, want Hij verwekte de geest van allen! Dit is 
ook nu nog zo, zowel voor de zondaar als voor de 
gelovige. Van onze kant moet er een buigen zijn voor 
God en een luisteren naar Zijn Woord, maar Hij moet 
de geest verwekken. Heerlijk, als we Hem, die in ons 
wil werken wat Hem welbehaaglijk is, niet in de weg 
staan! 

EZRA 
De bevelen van de Here 

J.A. Vellekoop 
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PETROS EN PETRA 
Was Petrus de rots? 

Gerard Kramer 

In deze WoordStudie staan we stil bij de 
woorden van de Heer in Matteüs 16:18, 
speciaal bij het verschil tussen de naam 
Petrus en het Griekse woord voor ‘rots’. Het 
deel van de tekst dat we bespreken, luidt in de 
Telosvertaling: ‘En ook Ik zeg je dat jij Petrus 
bent, en op deze rots zal Ik mijn gemeente 
bouwen’. 

De vraag wie of wat bedoeld wordt met ‘deze 
rots’, is een vraag die de uitleggers al eeuwen 
lang verschillend beantwoorden. Twee 
antwoorden zijn nog altijd actueel: 

1. Uitleggers van rooms-katholieken huize stellen 
dat met de rots Petrus zelf wordt bedoeld. Zij 
zien in deze uitspraak de basis van het 
primaat van Petrus, die door hen beschouwd 
wordt als de eerste paus.  

2. Niet-katholieke uitleggers zien in de rots een 
verwijzing naar Christus Zelf, dan wel naar 
Christus zoals Hij in het voorafgaande door 
Petrus is beleden als de Zoon van de levende 
God. 

Er is echter meer aan de hand. De gekozen uitleg 
van deze uitspraak van Christus hangt voor een 
belangrijk deel samen met de vertaling die men 
ervan geeft. We inventariseren eerst de 
verschillende weergaven van deze tekst in de 
Nederlandse vertalingen. 

• TE ‘En ook Ik zeg je dat jij Petrus bent, en 
op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen’. 

• SV ‘En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en 
op deze petra zal Ik Mijn gemeente 
bouwen’. 

• NBG ‘En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op 
deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen’. 

• NBV ‘En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots 
waarop ik mijn kerk zal bouwen’. 

• Willibrord-vertaling ‘Op mijn beurt zeg Ik 
u: Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik 
mijn Kerk bouwen’. 

• Het Boek ‘Jij bent Petrus. Op deze rots zal 
Ik mijn Gemeente bouwen’. 

• Naardense Bijbel ‘En ik op mijn  beurt zeg 
jou dat jij een Petrus,- rotsman, bent, en op 
deze petra,-rots, zal ik mijn vergadering 
bouwen’. 

Als we de balans opmaken, stellen we het 
volgende vast: 

Uitleg 1 is eigenlijk alleen ondubbelzinnig te 
onderbouwen met de NBV en Het Boek.  

Kijken we ook naar de in sommige vertalingen 
toegevoegde voetnoten, dan zien we dat de 
Willibrord-vertaling daar kleur bekent door te 
stellen: ‘Petrus - en niemand of niets anders - 
wordt dus de steenrots genoemd, waarop Jezus 
zal bouwen’. Een goede zaak is echter dat de 
Willibrord-vertaling de weergave van de tekst niet 
laat beïnvloeden door de gekozen uitleg ervan, 
zoals de NBV heel duidelijk wél doet. In de NBV 
wordt de vertaling van de tekst op een m.i. 
onverantwoorde manier ingekleurd door de uitleg 
die de vertalers kennelijk voorstaan. 

Uitleg 2 onderscheidt zich vooral hierin van uitleg 
1 dat deze zich rekenschap geeft van het verschil 
tussen de naam Petrus en het woord voor rots. 
De eigennaam Petrus is de Latijnse spelling van 
het mannelijke Griekse woord petros dat ‘steen’, 
‘rotssteen’ betekent. Het woord voor ‘rots’ is het 
daarop lijkende vrouwelijke Griekse woord petra. 
Natuurlijk is er sprake van verwantschap en dus 
van een woordspeling tussen beide woorden, 
zoals de NBV in een voetnoot vaststelt. Maar die 
zelfde NBV kiest vervolgens voor een weergave 
van de tekst die de beide woorden zondermeer 
aan elkaar gelijkstelt – en dat is uitleg, geen 
vertaling! 

Het verschil tussen de beide woorden is in het 
Nederlands duidelijk zichtbaar gemaakt in SV en 
NBG, die het Griekse woord petra nota bene 
gewoon in hun vertaling hebben overgenomen 
alsof het een Nederlands woord is.  

Heel aardig is in dit geval de weergave van de 
Naardense Bijbel. De verschillen tussen beide 
woorden, Petrus en petra, zijn niet alleen duidelijk 
zichtbaar, maar beide worden ook nog eens 
voorzien van een aan de tekst toegevoegde - en 
daarom gecursiveerde - correcte ‘vertaling’ van de 
twee woorden. Volkomen terecht: als de Heer had 
willen zeggen dat Hij zijn gemeente op Petrus zou 
bouwen, had hij eenvoudig kunnen zeggen dat Hij 
dat zou doen ‘op deze petros’ – en dat heeft de 
Heer uitdrukkelijk niet gezegd.  
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VOLKSTELLING EN STRAF;  
HET ALTAAR BIJ JERUZALEM 

2 Samuël 24 

Ger de Koning 
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‘Laat ons toch vallen in de hand des Heren,  
want Zijn barmhartigheid is groot’ (2 Sam. 24:14). 

Israël heeft iets gedaan waardoor de toorn van de 
Here tegen het volk is ontbrand. David wordt als 
leider van het volk daarvoor verantwoordelijk 
gesteld. Daarom zet de Here hem tegen het volk 
op. Hij gebruikt hiertoe de satan (1 Kron. 21:1), die 
in Davids hart de begeerte opwekt de grootte van 
zijn leger te weten. Door toe te geven aan die 
begeerte neemt David in feite de plaats van God in, 
want hij beschouwt het land als zijn eigen land en 
zijn leger als zijn eigendom om het land in bezit te 
houden. Hij vergeet dat hij afhankelijk is van God 
en namens Hem regeert. Bij Nebukadnezar zien we 
iets dergelijks, als hij zichzelf op de borst slaat over 
‘het grote Babylon, dat ik gebouwd heb’ (Dan. 4:28-
33). Ook hij werd hiervoor geoordeeld. Hetzelfde 
zien we bij koning Herodes, die zichzelf liet vereren 
op een wijze die alleen aan God toekomt, en om 
die reden gedood werd (Hand. 12:21-23). 

Gods regering is voor ieder gelijk. Nooit kan Hij Zijn 
eer aan een ander geven (Jes. 42:8; 48:11). Als de 
Here iemand voor Zijn volk wil gebruiken, 
behoort steeds het bewustzijn aanwezig te zijn dat 
het Zijn volk is. Het land wordt geteld, ondanks 
tegenwerpingen van Joab en de andere 
legeroversten. Dat stelt ons voor de vraag of wij 
ons wel laten waarschuwen! David krijgt de 
uitkomst te horen. Nu weet hij tenminste waarop hij 
kan vertrouwen. Maar dan krijgt hij direct wroeging 
en ziet in dat hij gezondigd heeft. Hij belijdt zijn 
zonde, waarbij hij zegt dat hij zwaar heeft 
gezondigd. Het is voor een leider van Gods volk 
een zware zonde op iets of iemand anders te 
vertrouwen dan op God alleen. Als ik ga rekenen of 
ik wel alle middelen heb om goed te kunnen 
functioneren, zowel stoffelijk als geestelijk, en mij 
daardoor onafhankelijk van God opstel, ben ik op 
dezelfde manier bezig. 

God stuurt de profeet Gad naar hem toe. Die hoeft 
hem nu niet zijn zonde bekend te maken, hij hoeft 
hem ook niet te vertellen dat zijn zonde vergeven is 
(vgl. 2 Sam. 12). Wat hij doet, is hem zeggen hoe 
God hiermee handelen wil. Gad houdt David drie 
straffen voor, waaruit hij mag kiezen. De profeet 
zegt erbij: 'Denk na en overweeg, wat ik mijn 
Zender moet antwoorden.' Dat is een belangrijk 
woord. Bij het nemen van beslissingen is het altijd 
belangrijk dat we tijd nemen en tijd aan anderen 
geven om in de tegenwoordigheid van God te 
overwegen wat er gedaan moet worden, zeker als 
een beslissing ook gevolgen voor anderen heeft. 
Uit de afweging blijkt dat Davids hart weer op God 
vertrouwt. Hij valt liever in de hand van de Here dan 
in die van mensen. Dus kiest hij voor de pest, die 
dan ook over het land komt. Maar als de engel 

klaar staat om Jeruzalem te slaan, is het genoeg. 
Het berouwt de Here over het onheil, op grond van 
Davids voorbede voor ‘deze schapen', van wie hij 
zegt: 'Wat hebben zij gedaan?'   

Als de engel zijn hand laat zinken op bevel van de 
Here, staat hij op de dorsvloer van Arauna. Daar is 
het oordeel tot stilstand gekomen. Daarom gebiedt 
de Here David daar een altaar te bouwen. David 
begrijpt dat hij dan de dorsvloer moet kopen voor 
de Here. Als Arauna hem de dorsvloer wil geven, 
weigert David dat. Hij wil hem voor de volle prijs 
kopen, want ‘de Here, mijn God, wil ik geen 
brandoffers brengen, die mij niets kosten’ (vs. 24). 
Als het altaar gebouwd is en de brandoffers én de 
vredeoffers gebracht zijn, laat de Here Zich 
verbidden ten gunste van Zijn volk. Dit verwijst op 
een prachtige manier naar de enige grondslag 
waarop God Zich ook nu nog laat verbidden en de 
plaag die ook nu onder Zijn volk woedt, laat 
ophouden: namelijk de Heer Jezus in Zijn werk op 
het kruis tot Gods eer en verheerlijking en tot onze 
gemeenschap met God en met elkaar. 

Lees nu nog een keer 2 Samuël 24. 

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: ‘Geliefde en hooggeprezen God en 
Vader, U bent verheerlijkt door Uw Zoon; op grond 
daarvan mag ik met U gemeenschap hebben en 
een beroep doen op Uw barmhartigheid voor Uw 
volk, dat in grote rampspoed is.’ 

Een dorsvloer bestond veelal uit een rond muurtje, 
waarbinnen men met een door dieren voortgetrokken 
dorsslede rond reed. Ter verzwaring zat men op de 
dorsslede. De slee zelf was aan de onderkant 
ingelegd met steentjes (zie detail). Het graan moest nl. 
gedorst worden en niet geplet of vermalen. 
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VAN DE WERKVLOER 
Herinneringen aan gasten 

John Bax 
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De afgelopen jaren hebben zich veel gasten bij de 
Stichting ‘In de Vrijheid’ aangemeld. Sommige 
situaties waren hartverscheurend. Toch proberen 
we goed te kijken naar de persoonlijke motivatie en 
de hulpvraag. Uiteindelijk wordt ook in het 
programma duidelijk wat we kunnen bieden, en hoe 
iemand zich openbaart. Sommigen maken het 
programma niet af en haken af. Anderen zetten 
door en gaan weer aan de slag in de maatschappij. 
Weer anderen kiezen ervoor om naar de ‘Jefta’s’ te 
gaan, d.i. een begeleid-wonen project binnen de 
Stichting. 

Het verbaast mij wel eens dat je sommige namen 
van gasten die de afgelopen jaren in de Stichting 
zijn geweest, zo snel vergeet, terwijl andere in je 
geheugen gegraveerd staan, vanwege de intense 
omgang met hen. Dat was ook het geval bij Stef 
(niet zijn echte naam). Het is een gast die in het 
verleden al een aantal keren opgenomen is 
geweest. Hij gaf telkens aan dat hij het buiten niet 
kon redden en was teruggevallen in drugsgebruik. 
Door zijn zondige levensstijl had hij zoveel trauma’s 
opgelopen, dat hij daaraan een flinke dosis 
psychische beschadigingen had overgehouden. De 
drugs verlichtten die pijn, vertelde hij mij. Vele 
zonden en vele gebeurtenissen hebben we samen 
voor de Heer gebracht. Stef beleed de Heer Jezus 
als Heiland en Verlosser en daar heeft hij lang van 
getuigd, ook naar zijn familieleden. Enkelen zijn 
daardoor ook tot geloof gekomen. Maar hij viel 
helaas terug in zijn verslaving. Ik hoor nu al enkele 
jaren niets meer van hem. 

Marcello (niet zijn echte naam) kwam getekend 
binnen. Hij bleek al een aantal hulpinstanties 
bezocht te hebben. Zijn noodkreet om geholpen te 
worden was groot. Binnen de Stichting hebben we 
heel wat gesprekken met hem gevoerd. Hij had aids 
en wist dat zijn leven op het spel stond als gevolg 
van zijn zondige wandel. De eerste maand binnen 
de Stichting liet Marcello zijn negatieve kijk op het 
leven duidelijk merken, en de hele groep moest het 
vaak ontgelden als hij depressief was.  

Tijdens de dagopening werd een keer gesproken 
over Marcus 1:40-42, waar staat: “En tot Hem 
kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende 
voor Hem op de knieën, en tot Hem zeggende: 
Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, met 
barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de 
hand uit, en raakte hem aan, en zei tot hem: Ik wil 
word gereinigd! En als Hij dit gezegd had, ging de 
melaatsheid terstond van hem, en hij werd 
gereinigd.” Marcello zat vooraan in de groep en was 

duidelijk geraakt door wat hij hoorde over de Heer 
Jezus, dat Hij met barmhartigheid bewogen was 
over mensen die ongeneeslijk ziek waren. We 
hebben daarna meestal de gewoonte gezamenlijk 
te bidden. Marcello bad hardop dat hij zijn leven 
wilde geven aan de Heer Jezus. In de gesprekken 
die daarop met hem volgden, heeft hij zijn zonden 
erkend en beleden alsook de opstandige houding 
die hij had naar God toe. Hij vroeg vergeving en 
nam de Heer Jezus aan als zijn Heiland en 
Verlosser. En hij getuigde hiervan ook vurig 
tegenover al de gasten en zijn familie. In de 
maanden die volgden zagen we een andere 
Marcello, gemotiveerd en gedreven. Hij kon vrolijk 
zijn en uitbundig naar de gasten toe. Het 
begeleidingsjaar werd ook goed afgerond en hij 
ging door naar de Jefta’s. Het eerste project 
begeleid-wonen ging redelijk goed. Ik zag hem af 
en toe, maar na een paar maanden niet meer, tot 
op een teamvergadering van de Stichting. Marcello 
zag er zwaar depressief uit en toen ik hem ernaar 
vroeg, was hij kortaf en liep weg. Een paar weken 
erna werd ik door een van de medewerkers gebeld 
of ik naar de Stichting wilde komen, omdat Marcello 
was overleden aan een maagbloeding door 
drugsgebruik. Het bleek dat hij ruzie had gekregen 
met iemand. Dezelfde avond was hij naar een 
dealer gegaan met dramatische gevolgen: de drugs 
bleken verkeerd gemengd te zijn. Alle gasten in de 
Stichting waren van slag, ook wij als medewerkers. 
We hebben veel gesproken met allen die het er 
moeilijk mee hebben gehad, en een goed plan 
opgezet om deze fase van rouw in te gaan. We 
hebben gewezen op de God van alle 
vertroostingen, maar ook gewaarschuwd voor de 
gevolgen van de drugs. De Bijbel zegt: “Want het 
loon van de zonde is de dood; maar de 
genadegave van God is het eeuwige leven in 
Christus Jezus onze Heer” (Rom. 6:23).  

Gasten die het tot nu toe nog niet zo serieus 
namen, zagen we veranderen en het evangelie 
aannemen. Een aantal van hen lieten zich enkele 
maanden daarna dopen. Zo ook Gilbert, die 25 jaar 
zwaar verslaafd was en er al die tijd een puinhoop 
van had gemaakt. Hij is nu een aantal jaren vrij van 
drugs en werkt al geruime tijd voor de 
reinigingsdienst van de gemeente Goes. Hij 
vertelde: ‘Ik heb 25 jaar niet gewerkt, nu mag ik met 
blijdschap de puinhopen opruimen. En ik dank de 
Heer Jezus hiervoor’.  

“Een van hen nu, toen hij zag dat hij gezond was 
geworden, keerde terug, terwijl hij met luider stem 
God verheerlijkte” (Luc. 17:15). 

“En toen Hij in een dorp kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, die op een afstand bleven 
staan; en zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, erbarm U over ons! En toen Hij hen zag, 

zei Hij tot hen: Gaat heen, toont u aan de priesters. En het gebeurde terwijl zij heengingen, dat zij 
werden gereinigd” (Luc. 17:12-14). 
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Het voorwerp van de genade van God 
 

Licht en liefde 

God is licht (1 Joh. 1:5), en God is liefde (1 Joh. 
4:8,16). God is licht en in Hem is geen duisternis; 
maar het licht openbaart wel de duisternis in het 
hart van zondaars. Waar de Geest van God werkt 
met zijn licht (2 Kor. 4:6), daar wordt de zondaar 
overtuigd in zijn geweten. Maar hoe noodzakelijk 
dit besef op zichzelf ook is, dit brengt een zondaar 
nog niet tot God. Zo ging de verloren zoon ook 
niet meteen huiswaarts, toen hij zijn ellendige, 
berooide situatie begon in te zien, toen hij 
helemaal bankroet was. Het bracht hem bij de 
varkens! Het was echter de gedachte aan zijn 
vader en hoe het bij zijn vader thuis was, die hem 
aantrok en die hem deed terugkeren. Het is de 
liefde van God, die de zondaar trekt – doordat hij 
verneemt hoe God over hem denkt en dat God 
hem liefheeft. Het besef van de goedheid van de 
Vader breekt harde harten. Als de jongste zoon 
ervan overtuigd zou zijn geweest dat zijn vader 
hem niet zou ontvangen, dan was hij ook niet 
teruggekeerd. Maar deze zoon wéét kennelijk dat 
zijn vader hem zal ontvangen. Hoe deze hem zal 
ontvangen, is een andere zaak; dat moet hij nog 
maar afwachten. Maar dát hij hem zal ontvangen 
en dat dit zijn redding zal zijn, dat schijnt hij te 
weten. 

Drie zaken zijn hierbij van belang: 

1. Besef van de ernst van eigen zondigheid en 
schuld. 

2. Besef van de verloren toestand die daarvan 
het gevolg is. 

3. Besef van de liefde en de genade van God. 

Dit besef werkt God de Heilige Geest in het hart 
van de zondaar. En dat is het heerlijke, het 
verwonderlijke, wanneer een zondaar tot het 
besef komt dat hij inderdaad een verloren schaap, 

munt of zoon is, wanneer iemand zichzelf gaat 
zien zoals hij is in het oog van God en volgens het 
Woord van God. Het ‘verlorene’ is niet slechts een 
theoretische omschrijving van de ongelovige, 
maar veeleer een werkelijk besef in het hart van 
een mens ten aanzien van zijn toestand. Wie zich 
niet verloren weet, kan ook niet gered worden. 
Dat was helaas het geval met de schriftgeleerden 
en de farizeeën. Zij beschouwden zichzelf als 
rechtvaardigen (de negenennegentig andere 
schapen, de oudste zoon), maar dat was niet hun 
ware toestand. 

Aanvankelijk gaat het de zondaar allereerst om 
zijn nood, om zijn lege maag. Hij gaat zijn verloren 
toestand ontdekken en zoekt een oplossing 
daarvoor. Op dat moment kent hij nog bitter 
weinig van Gods liefdevolle hart. Dat gaat hij pas 
ontdekken na zijn thuiskomst (bekering), zoals de 
jongste zoon pas verzekerd werd van de liefde 
van zijn vader bij zijn thuiskomst. 

Deze prediking is aan ons toevertrouwd: God is 
licht en God is liefde. Niet het ene alleen en ook 
niet het andere alleen, maar beide aspecten. De 
Heer Jezus is Zelf de grote Evangelist, wanneer 
Hij deze gelijkenissen vertelt. Hij appelleert aan 
de harten van zijn toehoorders: zowel de 
zondaars als de farizeeën. Hij openbaart de 
toestand van hun harten en wijst de weg die zij 
moeten gaan om in relatie met de Vader gebracht 
te worden. Hij legt daarbij de nadruk op de 
genade van God. Dat is nu ook de boodschap die 
wij aan de mensen rondom ons uit te dragen 
hebben. Het is een tweeledige boodschap. Aan 
de ene kant mogen wij de verdorvenheid van het 
menselijk hart niet verbloemen, en aan de andere 
kant mogen wij spreken over de Herder die 
zondaars zoekt en over de Vader die naar hen 
uitziet (waar de nadruk op valt). En dat terwijl de 
Geest de harten verlicht. 

Wat een geweldige boodschap! Want het is niet 
alleen maar zaak om zelf de genade van God te 
kennen en het voorwerp ervan te zijn, maar ook 

Kris Tavernier 

Lucas 15  

Een studie over het werk van de God van alle genade 
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om de genade van God verder bekend te maken 
– in de hoop dat nog vele andere mensen de 
voorwerpen ervan zullen worden! Nu we het over 
evangelisatie hebben, denkt u nog even terug aan 
de herder die op zoek gaat naar het ene schaap. 
Vaak hoor ik (en voel ik, om eerlijk te zijn) 
ontgoocheling over de geringe respons op onze 
arbeid (evangelisatie). Dat is heel begrijpelijk. 
Maar laat ik deze vraag aan u en aan mijzelf 
stellen: als je heel je leven zou evangeliseren en 
er zou daardoor maar één persoon tot bekering 
komen, zou het dan niet de moeite waard zijn 
geweest?! Zouden de kosten van de arbeid dan te 
hoog geweest zijn in verhouding tot de 
opbrengst? Nee toch! 

En de oudste zoon? 

We zouden ons deze gelijkenis, en het hele 
hoofdstuk, eigenlijk kunnen voorstellen zonder het 
gedeelte over de oudste zoon (vs. 25-32). Maar 
de Heer Jezus had in het bijzonder ook iets te 
zeggen tot de schriftgeleerden en farizeeën. 
Dezen voelden zich beter dan de rest, het volk dat 
de wet niet kende. Degenen die niet zo ‘goed’ 
leefden als zijzelf, beschouwden zij als 
verachtelijk. De Heer doelt op hen, wanneer Hij 
over de oudste zoon spreekt. Met de 
negenennegentig schapen in de eerste gelijkenis 
had Hij ook al naar hen verwezen. Daar gaat het 
niet echt over negenennegentig rechtvaardigen, 
maar over hen die van zichzélf vonden dat zij 
rechtvaardig waren en dachten dat zij geen 
bekering nodig hadden. In de tweede gelijkenis 
verdwijnen ze even uit het zicht (over de negen 
munten wordt niets gezegd), maar nu gaat de 
Heer Jezus veel verder en schildert hun werkelijke 
toestand. 

Zagen we in de jongste zoon de mens in zijn 
openlijke rebellie tegen God, in de oudste zoon 
zien we de mens in zijn eigengerechtigheid en 
zelfvoldaanheid. Van beide soorten had je er veel 
in Israël, en overal trouwens. De farizeeën 
beschouwden zichzelf als rechtvaardigen. Zo zijn 
er veel mensen, die van zichzelf denken dat ze 
wel goed zijn. Ze gaan er zelfs vanuit dat indien er 
een hemel bestaat, er geen enkele reden is hun 
de toegang te weigeren. Ze doen immers niets dat 
verkeerd is! De farizeeën en de zondaars worden 
door de Heer Jezus echter naast elkaar gesteld 
als ‘broers’. De oudste zoon spreekt over ‘die 

zoon van u’, hij voelt zich niet verbonden met de 
jongste zoon. Maar de vader antwoordt met: ‘deze 
broer van jou.’ 

De oudste zoon had als erfenis een dubbel deel 
van de andere kinderen (Deut. 21:17); hij was dus 
bevoorrecht. Zo bekritiseert de Heer Jezus de 
farizeeën en de schriftgeleerden: zij hadden 
eigenlijk een dubbel deel. Zij kenden de Schriften, 
ze waren er dagelijks mee bezig, discussieerden 
erover, maar toch kenden ze God niet! Om het 
maar rechtuit te zeggen: hun hart was even ver 
van God verwijderd als dat van de zondaars. Ze 
leken van buiten vroom en gehoorzaam, ze 
hielden van wetjes en regeltjes die ze dan mooi 
konden volbrengen, maar van binnen waren ze 
even ver van God afgedwaald. Als puntje bij 
paaltje komt, wordt de ware toestand van de 
oudste zoon openbaar. Om te beginnen gebruikt 
hij zoals gangbaar was geen eretitel voor zijn 
vader, terwijl de jongste zoon dit wel doet (vs. 21). 
Vervolgens beledigt hij zijn vader, doordat hij 
weigert naar het feest te komen dat zijn vader 
organiseert. Zijn hele gedrag openbaart een 
wezenlijke vijandigheid tegenover zijn vader en 
een gebrek aan liefde. Hij zou, zo zegt hij zelf, 
zich niet ervoor geschaamd hebben om feest te 
vieren met zijn vrienden – dit ondanks het verdriet 
van zijn vader om de verloren zoon en ondanks 
zijn broer die in ellende leefde. Let wel: hij 
verlangde er niet naar om feest te vieren met zijn 
vader, maar met zijn vrienden. Ook niet samen 
met zijn vrienden bij zijn vader. Zijn vader moest 
er wat hem betreft liever helemaal niet bij zijn. 
Uiterlijk leek deze zoon wel bij de vader te zijn, 
maar innerlijk was zijn hart ver van zijn vader. Hij 
veroorzaakte geen openlijke schande zoals zijn 
broer, maar in zijn hart was hij geen haar beter. 
Misschien bleef hij wel gewoon werken bij zijn 
vader, omdat daar goed geld of een grote erfenis 
te verwachten viel. Als het erop aankomt, blijkt 
ieder mens ten diepste afkerig te zijn van God. 
Zulke mensen kunnen ook niet omgaan met de 
genade van God. Ik heb het al regelmatig gemerkt 
in gesprekken met mensen. Ze willen iets ‘doen’. 
Het kan toch niet zo zijn, dat de genade van God 
‘gratis’ is. Dat is al te gemakkelijk, dat willen ze 
niet, dat kan niet. Maar het kan nu juist niet 
anders (Rom. 3:24)! Dat was precies de 
boodschap die de Heer Jezus verkondigde. Hij wil 
redden, maar uit genade. 

De reactie van de vader 

De genade van God blijft werkzaam en de vader 
gaat naar buiten. God heeft de farizeeën ook lief 
en Hij wil even genadig voor hen zijn als voor 
andere zondaars. De vader zoekt zijn oudste zoon 
op en hij spoort hem aan. Opnieuw zien wij hier 
een smekende God, die zegt: ‘Kom toch tot Mij.’ 
Het is er de Heer helemaal niet om te doen om de 
farizeeën af te wijzen. Zijn liefde en genade zijn 
zo groot! Hij wil ook hún harten winnen. Speciaal 
daarom vertelt Hij dit stuk van de gelijkenis. 

>>> 
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Colofon Maar de oudste zoon blijkt helemaal geen liefde te 
hebben voor zijn vader, hij beschouwt hem slechts 
als zijn werkgever. Dat blijkt ook uit de aanspraken 
die deze oudste zoon maakt. Heel zijn leven heeft hij 
gewerkt als een slaaf. Ooit zou hij een erfenis 
krijgen. Wat hij blijkbaar niet beseft, is dat hij zijn 
deel van de erfenis sowieso zou krijgen. En dat niet 
op grond van zijn verdiensten of prestaties, maar 
eenvoudig omdat hij de zoon van zijn vader was. Hij 
zag zijn vader slechts als werkgever, niet als vader. 
Toch had de vader deze zoon lief en nodigde hij 
hem ook uit naar binnen te komen. 

Van zondaar tot zoon 

Een studie over het werk van de God van alle 
genade 

Het is Lucas die wellicht meer dan de andere evangelisten 
de genade van God voor het verlorene belicht. In Lucas 
15 vinden we drie gelijkenissen: de gelijkenis van het 
verloren schaap, die van de verloren munt en ten slotte 
die van de verloren zoon. Het zijn drie van de bekendste 
gelijkenissen. Veelal worden ze in hun verband met elkaar 
gelezen, en zo hoort het ook als we ze goed willen 
begrijpen. De drie gelijkenissen hebben immers hetzelfde 
centrale thema: ‘verloren … gevonden … vreugde’ (vs. 6, 
9, 32). Dit mooie thema wordt duidelijk belicht in dit 
boekje. We beginnen bij de zondaar ver weg, en we 
komen uit bij de zoon in het huis van de Vader. 

Auteur: Kris Tavernier  
ISBN 978-90-70926-67-0. Paperback, 64 pagina’s.  
Prijs EUR 6,90. 
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‘Houdt uw voorgangers in herinnering die het woord 
van God tot u gesproken hebben, en volgt, terwijl u 

het einde van hun wandel beschouwt,  
hun geloof na’ (Hebr. 13:7). 

Let op het einde van hun wandel 

Niet van alle dienstknechten van God op aarde was 
het einde, d.i. de uitkomst, de afloop goed. Wij 
kunnen natuurlijk denken aan Henoch, die vele jaren 
met God wandelde en toen plotseling werd 
‘thuisgehaald’, door God werd opgenomen in de 
hemel (Gen. 5:22,24). Of aan Elia, die aan het einde 
van zijn leven door God werd geëerd door middel 
van een spectaculaire ‘hemelvaart’ (2 Kon. 2). Wij 
kunnen denken aan profeten, aan aartsvaders, aan 
apostelen en martelaren (lett. ‘getuigen’), aan 
dienstknechten en gezanten van God. Sommigen 
hadden een royale ingang in Gods Koninkrijk, 
anderen werden met moeite behouden, weer 
anderen leden schade en werden gered als door 
vuur heen (1 Kor. 3:15; 1 Petr. 4:18; 2 Petr. 1:11).  

Daarom roept Gods Woord ons ertoe op te letten op 
het einde, de uitgang van de wandel van onze 
voorgangers en vooral hun geloof na te volgen 
(Hebr. 13:7). Het is niet zó dat alle genoemde 
bijbelse personen in deze brief onze ‘voorgangers’ 
zijn in de zin van Hebreeën 13, maar wel zijn ze ons 
voorgegaan en heeft het einde van hun 
levenswandel ons iets te zeggen. Het leven door het 
geloof, zoals dat wordt tentoongespreid door de 
geloofshelden van Hebreeën 11, is het positieve dat 
wij voor ogen mogen houden en dat wij moeten 
navolgen. Wij hebben ‘een grote wolk van getuigen 
rondom ons’, en Jezus Zelf is ‘de overste Leidsman 
en Voleinder van het geloof (Hebr. 12:1-2). 

Blindheid, letterlijk en figuurlijk 

Gods Woord toont ons ook negatieve voorbeelden 
en dat is om ons te waarschuwen. Ik noem een 
zestal voorbeelden:  

(1)  Als wij denken aan de aartsvaders, zien wij 
zowel bij Isaak als bij Jakob blindheid aan het eind 
van hun leven (Gen. 27:1; 48:10). Bij Isaak was er 
ook blindheid in gééstelijke zin: hij vergiste zich in 
het uur van zijn dood, en in het grote onderscheid 
tussen Jakob en Esau en het plan dat God met hen 
had. Bij Jakob daarentegen was er opvallend veel 
geestelijk inzicht, ondanks zijn lichamelijke 
handicap, want hij zegende al zijn zonen 
overeenkomstig Gods gedachten. Let hier op het 
contrast met Mozes, die honderd twintig jaar oud 
was toen hij stierf, maar ‘zijn oog was niet 
verduisterd en zijn kracht was niet geweken’ (Deut. 
34:7). Wat een toonbeeld van geestelijke kracht! 

(2)  De twaalfde en laatste richter, Simson, 
eindigde zijn leven ook in blindheid door toedoen 
van de Filistijnen (Richt. 16:21). Deze vijanden, die 
niet besneden waren, overheersten in die tijd het 
volk van God. Zij vormen een beeld van 
naambelijders, die geen deel hebben aan de waarde 
van de dood van Christus (vgl. Kol. 2:11,13). Dit 
spreekt van verblinding door naamchristenen. 

(3)  Het priesterschap in de lijn van Itamar 
eindigde met de oude en blinde priester Eli      
(1 Sam. 3:2,13,27-36; vgl. 1 Kon. 2:27). Dit getuigt 
van het verlies van onderscheidingsvermogen in de 
dingen van God. 

(4)  De laatste koning van Juda, Sedekia, 
eindigde eveneens als een blind man, en wel door 
toedoen van de Babyloniërs (2 Kon. 25:7). De tegen-
hanger van de macht van Babel is het grote Babylon 
van de eindtijd, dat gekenmerkt wordt door enorme 
verwarring op geestelijk gebied (Openb. 18:2). De 
contouren van dit machtssysteem worden steeds 
duidelijker zichtbaar in onze dagen, waar de Schrift 
wordt losgelaten en het woord van mensen norm 
wordt. Satan zal de ogen van velen verblinden. 

(5)  De uiteindelijke toestand van Gods aardse 
volk bij de eerste komst van Christus droeg ook het 
kenmerk van blindheid, ja, van het liefhebben van de 
duisternis (Joh. 1:5; 3:19-21). De blindheid van 
Israël duurt voort totdat de bedekking op hun gezicht 
wordt weggenomen en het volk (het overblijfsel 
daarvan) terugkeert tot de Heer (Joh. 9:39-41; 
12:40; Rom. 11:8-10,25; 2 Kor. 3:16). 

(6)  De eindtoestand van het christelijk 
getuigenis op aarde wordt helaas ook gekenmerkt 
door geestelijke verblinding. Er is misleiding en 
manipulatie op allerlei gebied, zeker op het terrein 
van de geestelijke gaven. De betovering, de ‘magie’ 
van boze mensen en bedriegers (lett. ‘tovenaars’) 
strooit zand in de ogen van goedgelovige mensen  
(2 Tim. 3:8,13). Denk hierbij ook aan de blindheid 
van Laodicea, de laatste van de zeven gemeenten 
van Openbaring 2 en 3, die de hele periode van de 
christenheid representeren (Openb. 1:19; 3:14-22). 
Het ergste is dat men het niet beseft en zich 
beroemt op ingebeelde rijkdom en zegt: ‘Ik ben rijk 
en verrijkt en heb aan niets gebrek’.  

Maar er is ook nu nog gelegenheid tot bekering: 
Christus staat aan de deur van ons hart en Hij klopt. 
Hij wil bij ons binnenkomen en de maaltijd met ons 
houden! Hij biedt ons Zijn ogenzalf aan om onze 
ogen te zalven, opdat wij kunnen kijken      
(Openb. 3:18). Laten wij zo in de weg van de 
volharding en van de vertroosting van de Schriften 
de hoop vasthouden (Rom. 15:4). Namens de 
redactie, Hugo Bouter. 
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Deel 5 

Maria (2) 

Laten wij ons de aangrijpende omstandigheden 
voor de geest halen tijdens Lazarus’ ziekte, 
waarbij Maria en Marta een boodschap naar de 
Heer Jezus stuurden. Natuurlijk in de stellige 
verwachting dat Hij dadelijk zou komen om 
Lazarus gezond te maken. Maar de Heer kwam 
niet. Lazarus werd steeds zieker en hij stierf en 
werd begraven; hij lag al vier dagen in het graf, en 
nog was de Heer Jezus er niet. Wat zal er veel in 
Maria zijn omgegaan in die dagen! Zij was bitter 
bedroefd over de dood van haar geliefde broer. 
Voor haar zal het uitblijven van de Heer 
onverklaarbaar zijn geweest. Wat zal ze Hem 
graag bij zich hebben gehad, al was het alleen 
maar om haar verdriet bij Hem te brengen. Maar 
toch, zij verloor haar geloof in Jezus’ liefde niet. 
Hoe onverklaarbaar het voor haar ook was, zij 
twijfelde niet of alles was zoals het wezen moest. 
Zij was bedroefd, maar ook rustig.  

Het bericht kwam dat de Heer Jezus dichtbij was. 
Hierop vloog Marta Hem tegemoet. En Maria? Zij 
bleef thuis op de Heer wachten. De situatie 
veranderde immers toch niet als zij haastig naar 
Hem toeging? In alle drukte zou zij haar hart niet 
voor Hem kunnen uitstorten. Maar zie, daar is 
Marta weer. ‘De Meester is er en Hij roept je’, was 
haar boodschap. Nu kon Maria niet langer blijven 
zitten, zij stond haastig op en ging naar Hem toe. 
Wat is dit heerlijk! Die rust en die gehoorzaamheid 
had Maria in de omgang met de Heer Jezus 
geleerd. Wie met Hem omgaat, wordt zoals Hij. 
Wie met Hem wandelt, wordt zijn navolger. 
Onwillekeurig neemt men zijn liefde, zijn rust, zijn 
nederigheid over. Zijn gehoorzaamheid wordt als 
het ware in ons uitgestort. Deze geschiedenis is 
daarvan een treffend bewijs.  

De Heer Jezus kreeg de boodschap dat Lazarus 
ziek was, maar Hij bleef nog twee dagen in de 
plaats waar Hij was! Was dit onverschilligheid? 
Nee, de Heer had Lazarus lief. Hij had Maria en 
Marta lief. Hij deelde in hun droefheid, Hij voelde 
hun smart. En toch bleef Hij rustig in de plaats 
waar Hij was, hoewel Hij wist dat Lazarus in die 
tijd zou sterven. Waarom? Omdat het zijn spijs 
was de wil van de Vader te doen. De heerlijkheid 
van God moest worden geopenbaard, en daarom 
was het nodig dat Lazarus stierf. Hoe het hart van 
de Heer Jezus ook naar Betanië verlangde, Hij 
bleef waar Hij was, omdat de Vader niet wilde dat 
Hij direct zou gaan. En Maria? Handelde zij niet 
op dezelfde wijze? Hoewel zij vurig naar zijn 

komst verlangde, hoewel zij smachtte om Hem te 
zien en te spreken, bleef zij toch rustig in huis 
zitten, totdat er een boodschap van Hemzelf  was 
om te komen. 

Maar er is hier meer te leren. Wie op de juiste tijd 
door de Here is onderwezen, kan in droefheid zijn 
vertroosting en sympathie genieten. Als men bij 
het graf van een geliefde staat, is het niet de tijd 
om waarheden uit te gaan leggen. In zulke 
omstandigheden heeft men enkel behoefte aan 
troost en meeleven. Die kreeg Maria in ruime 
mate. Terwijl Marta een gesprek met de Heer 
Jezus aanknoopte over de waarheid, viel Maria 
aan zijn voeten neer om in een stroom van tranen 
haar gemoed uit te storten. Waar de Heer Marta 
moest onderwijzen, kon Hij met Maria huilen. 
‘Jezus weende’ (Joh. 11:35). Dit zijn aandoenlijke 
woorden!  

Toen de Heer Maria zag huilen en de Joden die 
met haar waren meegekomen, zag huilen, werd 
Hij verontwaardigd in de geest en ontroerd. De 
ellende, door de zonde in de wereld gekomen, 
stond in al haar verschrikkelijkheid voor Hem. 
Door de zonde is de dood (Rom. 5:12). En de 
dood had zijn vriend Lazarus weggenomen. De 
Heer werd ontroerd, Hij weende. Ja, Hij wist wel 
dat de heerlijkheid Gods zich zou openbaren, dat 
enkele ogenblikken later het graf zijn prooi zou 
hergeven en de droefheid in vreugde veranderd 
zou zijn. Maar dit nam niet weg dat Hij nu in het 
centrum van de ellende en de droefheid stond. Dit 
greep Hem aan. Hij voelde het lijden van de 
zusters en leed met hen mee. Hij weende met de 
wenenden. Wat een troost voor Maria! Dat moet 
haar verkwikt en gesterkt hebben. En het was 
voor haar een nieuwe ervaring van de 
onuitsprekelijke liefde van de Heer, een nieuw 
bewijs van zijn onvergelijkelijke schoonheid. Om 
dat te ondervinden, om op die wijze de Heer te 
leren kennen, was het wel de moeite waard deze 
weg van smart en lijden te bewandelen.  

Hebt u in verdriet wel eens een vriend gehad, die 
met u leed, iemand die met u meehuilde? Ja? 
Was dat niet heerlijk? Leek het daardoor niet alsof 
de pijn niet zo zwaar, de droefheid niet zo groot 
meer was? En dan een vriend te hebben als de 
Heer Jezus, die in alles is verzocht geweest zoals 
wij, uitgenomen de zonde. Iemand die kan 
zeggen: ‘Ik weet wat het is, Ik ondervond het zelf. 
Ik leed ook zo, Ik voelde diezelfde smart’. Deze 
ervaring kreeg Maria, omdat zij zijn liefdevolle hart 
kende.  

H.C. Voorhoeve 
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In die dagen van smart en rouw heeft Maria zeker 
veel geleerd. Haar geloof werd zwaar beproefd. 
Bij Lazarus’ ziekbed wachtte zij van dag tot dag 
op de komst van de Heer. Maar Hij kwam niet, 
zelfs niet op het laatste ogenblik. Lazarus was 
gestorven en haar hoop was vervlogen, haar 
verwachting teleurgesteld. Zelfs al kwam de Heer 
Jezus nu nog, het was toch te laat. Lazarus was 
er niet meer. ‘Heer, als U hier was geweest, zou 
mijn broer niet gestorven zijn’, riep zij al huilende 
uit. Er was niets meer aan te doen. De 
onverbiddelijke dood had haar broer 
weggenomen.  

Nu bleef er niets anders over dan van de 
medelijdende liefde van de Heer te genieten; en 
die genoot zij in volle mate. De Heer vertroostte 
zijn vriendin op uitnemende wijze. Maar Hij deed 
meer, Hij riep Lazarus in het leven terug. De 
heerlijkheid van God moest worden geopenbaard. 
Daarom was Hij weggebleven; daarom was 
Lazarus gestorven; daarom moest Maria’s hart zo 
verscheurd worden. Door de dood ging het tot het 
leven. Zo ging het met Lazarus. Maar zo ging het 
ook in Maria’s ziel. Zij ging als het ware door de 
dood tot het leven. De banden waarmee zij aan 
Lazarus was verbonden, werden eerst verbroken; 
en daarna werd hij door de Heer aan haar 
teruggegeven. 

Wegen van lijden en pijn monden uit in zegen en 
genot. Door lijden gaat het tot heerlijkheid. Dat zal 
spoedig in letterlijke zin gebeuren, wanneer de 
Heer Jezus komt. Maar in figuurlijke zin is het 
vaak reeds nu zo. Gods wegen zijn soms 
onbegrijpelijk. Ons gebed blijft soms lang 
onverhoord. In plaats van lichter wordt het 
donkerder. Wij zijn dan geneigd moedeloos te 
worden en te gaan mopperen. Laten wij dit niet 
doen. De heerlijkheid van God zal worden 
geopenbaard. Het eind zal goed en heerlijk zijn. 
Uiteindelijk zullen wij God prijzen voor het lijden 
en de smart. De tucht bewerkt een vreedzame 
vrucht van gerechtigheid voor hen die erdoor 
geoefend worden. Maria wist niet waarom Jezus 
niet kwam. Maar daarna heeft zij het niet alleen 
begrepen, maar Hem ervoor gedankt. Als Lazarus 
niet was gestorven, zou zij Jezus’ sympathie niet 
hebben leren kennen en Gods heerlijkheid niet 
hebben gezien. 

Door deze ervaring werd de Heer Jezus nog 
kostbaarder voor Maria. Spoedig zou zij de 
gelegenheid krijgen om dit op schitterende wijze 
te laten zien. De Heer Jezus kwam weer te 
Betanië en wel zes dagen vóór het pascha, zes 
dagen vóór zijn dood aan het kruis. In het huis 
van Simon de melaatse werd Hem een maaltijd 
bereid. Marta diende. Lazarus was één van hen 
die met Hem aanlagen. Daar kwam Maria met een 
pond balsem van onvervalste, kostbare nardus, 
zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met 
haar haren. ‘Wat een verkwisting’, riep Judas uit. 
‘Die zalf was wel driehonderd denaren waard; wat 
jammer om die zo doelloos te besteden. Waarom 
is deze balsem niet verkocht en het geld aan de 
armen gegeven?’ Waarom niet, Judas? Omdat 
Jezus meer waard is dan de armen. Je begrijpt dit 
niet? Zeker, je zult voor dertig zilverlingen de 
Meester verkopen. De andere discipelen 
begrepen het ook niet. Maar Maria begreep het, 
en de Heer ook.  

Voor Maria was er niets zo kostbaar, of Jezus was 
het waard te ontvangen. Het beste, het 
kostbaarste dat zij had, dat gaf zij voor Hem. Niet 
om Hem een geschenk te geven! Als dat haar 
bedoeling was geweest, dan had zij de zalf 
moeten verkopen en het geld aan de Heer 
moeten geven – of voor dat geld iets moeten 
aanschaffen dat Hem van nut kon zijn. Maar dit 
deed zij niet. Zij kwam met de balsem en goot die 
uit op zijn voeten. Zij wilde de Heer geen 
geschenk brengen; zij wilde Hem verheerlijken, 
Hem hulde brengen. De Heer was zo groot voor 
haar geworden, dat zij niet anders kon dan Hem 
eer bewijzen. En het huis werd met de geur van 
de balsem vervuld (Joh. 12:3). De Heer Jezus 
noemde haar daad een goed werk, dat zij aan 
Hem had verricht (Matt. 26:10). Deze offerande 
steeg als een liefelijke reuk omhoog en was 
aangenaam in Gods oog. 

Hier kunnen wij leren wat aanbidding en eredienst 
is. Een Israëliet in het Oude Testament bracht het 
offer van de eerstelingen, de eerste vrucht van het 
land, als een dankbaar offer aan God. De geur 
van de balsem, die Maria over de voeten van de 
Heer goot, vervulde het hele huis. De oudsten in 
de hemel vallen op hun knieën, zodra de lof van 
het Lam wordt verkondigd. Ze werpen hun kronen 
aan de voeten van het Lam en aanbidden Hem, 
die hen kocht met zijn bloed (Openb. 4:10-11; 
5:14).  

Zo brengen wij, aan de tafel van de Heer gezeten, 
onze lof en dank aan Hem die voor ons leed en 
stierf. Maar om dit werkelijk te kunnen doen, moet 
ons hart vol zijn van de heerlijkheid van de Heer. 
Onze mond kan zingen, onze lippen kunnen zich 
bewegen, onze knieën zich buigen. Maar als ons 
hart niet vervuld is met Hem, dan is het koud en 
zonder leven. Mochten wij beter begrijpen wat 
aanbidding is en Hem die geestelijke offeranden 
opofferen, die voor Hem aangenaam zijn en zijn 
hart verkwikken! 
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“Jezus weende” door James Tissot (1836-1902). 
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Aanbidden is het ‘zalven’ van de Heer 

Een mooi bijbels voorbeeld van aanbidding vinden 
wij in Johannes 12. De Heer Jezus zou in de dood 
gaan, en Maria van Betanië wist dit doordat zij 
aan de voeten van de Heer had gezeten en Zijn 
onderwijs had genoten. Zij voorvoelde wat er zou 
gebeuren. Daarom wilde zij Hem zalven, d.i. Hem 
balsemen met het oog op Zijn begrafenis. De 
Heer onderkende dat en Hij sprak Zijn grote 
waardering uit voor haar liefdedaad. Maria had 
haar onvervalste, kostbare nardus bewaard ‘voor 
de dag van Zijn begrafenis’ (Joh. 12:7). Het doel 
van de zalving was dus een balseming! Dit wordt 
bevestigd door het verslag van de evangelisten 
Matteüs en Marcus: Maria zalfde Christus’ 
lichaam van tevóren voor de begrafenis         
(Matt. 26:12; Marc. 14:8). 

Deze zalving was niet bedoeld om Hem aan te 
stellen in een bepaalde functie, zoals dat onder 
het Oude Verbond gebruikelijk was. Toen werden 
er mensen gezalfd als koning, priester, of profeet. 
Natuurlijk is Christus gezalfd tot Koning, Priester 
en Profeet. Dat is door God Zelf gebeurd; en de 
Heer bekleedt inderdaad al deze ambten. Maar 
Hem zalven als de Gestorvene is iets anders! Dat 
houdt in – en dat is de symbolische waarde van 
de daad van Maria voor ons – dat wij Hem eren 
als de Gestorvene, Hem gedenken in Zijn lijden 
en sterven, Zijn dood verkondigen totdat Hij komt. 
Niet wijzelf als degenen die vroeger dood waren, 
maar door Hem tot nieuw leven zijn gewekt (zoals 
hier wordt getoond in Lazarus), staan hierbij 
centraal. Het gaat om Hém die kwam om Zijn 
leven af te leggen, om de Levensvorst die vrijwillig 
in de dood ging om het leven te hernemen aan de 
overzijde van dood en graf (Joh. 10:17-18;    
Hand. 3:15). 

Pascha en Avondmaal 

Het Pascha was het feest van Israëls verlossing 
uit Egypte. Zo is het Avondmaal het feest van 
onze verlossing uit de tegenwoordige boze 
wereld. Wij zijn gered van het oordeel; wij waren 
dood en zijn weer levend geworden. Maar het 
Avondmaal is speciaal de maaltijd van de Heer. 
Deze maaltijd is voor Hém die ons liefhad tot in de 
dood, en wel om Hem te eren en Hem groot te 
maken.  

Vergelijk hiermee het grote bruiloftsmaal dat de 
Koning – een beeld van God de Vader – voor Zijn 
Zoon aanrichtte (Matt. 22:2). En ook de bruiloft te 
Kana, waar Jezus aanvankelijk slechts één van 
de genodigden was (met Zijn discipelen). Hij 
kwam daar echter centraal te staan, toen Hij het 
water in wijn veranderde en op die manier Zijn 
goddelijke heerlijkheid openbaarde (Joh. 2:11). 
Die goddelijke heerlijkheid bleek eveneens bij het 
wonder van de opwekking van Lazarus            
(Joh. 11:4,40). 

In overeenstemming daarmee is het een passend 
detail in het verslag van de evangelist Johannes, 
dat Maria hier (waar de Zoon Zijn goddelijke glorie 
onthulde) slechts de voeten van Jezus zalfde 
(Joh. 12:3). Zij droogde Zijn voeten ook af met 
haar haren; daarmee legde zij haar eer, haar 
heerlijkheid af aan Zijn voeten (vgl. 1 Kor. 11:15). 
Volgens Matteüs en Marcus, waar wij de Heer 
respectievelijk als de Koning en de Dienstknecht-
Profeet zien, was het ook zo dat de olie op Zijn 
hoofd werd uitgegoten. Ongetwijfeld werden bij 
deze gebeurtenis zowel het hoofd als de voeten 
van de Heer gezalfd, maar de weergave van 
Johannes is in overeenstemming met het 
verheven karakter waarin de Heer in dit evangelie 
wordt getekend. 

Aanbidding kost ons alles 

Alleen Marcus vermeldt dat de albasten fles met 
kostbare nardus gebroken werd (Marc. 14:3). Dit 
was ook een symbolische handeling met een 
diepe betekenis. Aanbidding kost alles. Christus 
heeft Zijn leven opgeofferd. Hij werd om onze 
ongerechtigheden ‘verbrijzeld’ en het kostbare 
offer van Zijn leven werd uitgegoten in de dood 
(Jes. 53:5,12). Het is niet anders met de kostbare 
schat, die wij als gelovigen met ons omdragen in 
onze lichamen. Deze ‘aarden vaten’ worden aan 
de werking van de dood overgegeven om Jezus’ 
wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar 
wordt in ons sterfelijk vlees (2 Kor. 4:7-18; vgl. het 
breken van de kruiken door de mannen van 
Gideon in Richt. 7:16vv.). 

Verder zien wij in Johannes 12 bij Marta het 
aspect van de dienst. Marta diende (Joh. 12:2), 
zoals zij dat ook deed in haar eigen huis         
(Luc. 10:40). Hier werd zij echter niet meer totaal 

 
DE BETEKENIS VAN DE ZALVING 
VAN DE HEER DOOR MARIA 

Hugo Bouter 

“Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Betanië, waar Lazarus was, de gestorvene, 
die Jezus uit de doden had opgewekt. Zij maakten daar dan een maaltijd voor Hem klaar, en 
Marta diende; Lazarus nu was een van hen die met Hem aanlagen. Maria dan nam een pond 
balsem van onvervalste, kostbare nardus, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten 

met haar haren af; en het huis werd met de geur van de balsem vervuld” (Joh. 12:1-3). 



in beslag genomen door het belang en de 
betekenis van haar eigen dienst; alles gebeurde 
nu in harmonie met de Meester. Lazarus tekent 
het aspect van de gemeenschap, het aanzitten, 
het aanliggen in de nabijheid van de Heer. In 
Maria, die in Lucas 10 aan de voeten van de Heer 
zat om naar Zijn woord te luisteren, hebben wij 
hier duidelijk het aspect van de aanbidding. Het 
een kan niet zonder het ander: het beluisteren van 
Zijn woord brengt ons vanzelf tot aanbidding van 
Zijn Persoon. Gemeenschap, dienst en 
aanbidding in de nabijheid van de Meester: dat 
zijn de drie dingen die ons als leden van ‘Gods 
huisgezin’ moeten kenmerken. 

Een goed werk aan Hem 

De liefdedaad van Maria had twee gevolgen. In de 
eerste plaats vervulde de geur van de nardus het 
huis. Er was een atmosfeer van aanbidding, die 
herinnerde aan die in het heiligdom waar de 
priesters dagelijks dienst deden en welriekend 
reukwerk op het gouden altaar ontstaken (Ex. 
30:7-8). Dit brengt ons tot de vraag hoe het staat 
met de gezinnen van de gelovigen in onze dagen: 
Is Christus daar de verheven Gast? Is daar de 
zalfolie van de aanbidding te vinden? Hoe staat 
het met onze gemeenten? Zijn die als ware 
tempels van de levende God vervuld met de geur 
van de lofprijzing en de aanbidding van het Lam?  

Daarop volgde echter de reactie van Judas 
Iskariot en de overige discipelen. Het licht van 
Christus maakt alles openbaar en toont ook de 
corruptie van het menselijk hart: Judas was een 
dief (Joh. 12:6). De Heer zou ook niet altijd bij hen 
op aarde blijven, de armen zouden er wel altijd 
zijn. Hij zou terugkeren naar de Vader en 
voortaan het Middelpunt van de hemelse 
heerlijkheid vormen. Maria had een goed werk 
aan Hem verricht, toen dat op aarde nog mogelijk 
was. Dit goede werk aan Hem was een werk voor 
Hem persóónlijk, een daad die uitdrukking gaf aan 
haar persoonlijke liefde en achting voor Hem 
(Matt. 26:10; Marc. 14:6). Dit is een belangrijk 
voorbeeld voor ons als christenen. Bij de viering 
van het Avondmaal mogen wij de kostbare nardus 
van onze aanbidding telkens weer aan Hem 
aanbieden en het hart van de Meester verblijden 
met onze offeranden van lof en dank                 

(vgl. Hoogl. 1:12). En wijzelf komen daarbij niets 
tekort: de geur van de balsem in het huis van God 
verblijdt ook ónze harten. Zo genieten wij op 
aarde reeds de voorsmaak van het hémelse 
bruiloftsmaal, de bruiloft van het Lam (Openb. 19). 
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Vragen 

1. Wie vertelde de eerste leugen? 

2. Waar woonde Zacheüs, de tollenaar? 

3. Welke nieuwtestamentische profeet voorspelde 
een hongersnood in de hele bewoonde wereld? 

BESTUDEERT DE SCHRIFTEN 

Antwoorden 

1. De slang (Gen. 3:4). 

2. De stad Jericho (Luc. 19:1). 

3. Agabus uit Jeruzalem (Hand. 11:27-28). 

Nardus (Nardostachys Jatamansi) 

Nardus – ook wel `valse Valeriaan` genoemd – is een 
aromatisch kruid dat oorspronkelijk uit bergachtige 
streken in Noord-India en China komt. De plant 
behoort tot de familie Valerianaceae. Reeds in antieke 
tijden werd Jatamansi als parfum en medicijn gebruikt. 
De geurige olie wordt gewonnen uit de wortels en 
onderste stengels van deze plant uit de familie van de 
valeriaan. De wortel is een vinger lang en dik, ruikt 
heerlijk, maar smaakt bitter en scherp. Bosjes 
nardusplanten (wortels met wortelscheuten en vezels 
van de stelen) werden door de Feniciërs in de handel 
gebracht. De daaruit verkregen olie werd meestal in 
albasten flesjes met nauwe halzen bewaard. Nardus 
werd met andere geurige bestanddelen (kaneel, mirre, 
balsem) tot zalf verwerkt, maar ook dikwijls op allerlei 
manieren vervalst.  Goede nardus kwam uit India. 
Soorten van mindere kwaliteit waren de Syrische, de 
Gallische en de Keltische nardus. In het Oude 
Testament komt nardus alleen voor in het Hooglied 
i.v.m. de liefelijke Sulammitische. Hooglied 1:12 
zinspeelt op de gewoonte om nardusolie in reukflesjes 
op de borst te dragen, en in Hooglied 4:13-14 wordt de 
nardusplant naast andere sier- en wortelplanten 
genoemd. 
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“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 5 - mei 2009 

De bevelen van God! Wat waren ze voor de grote 
Dienstknecht, voor de Heer Jezus? Kostelijk en 
dierbaar, Zijn voedsel. Altijd was Zijn oor geopend 
om te luisteren naar het woord van de HERE (Jes. 
50:4-5). De 119de psalm werd door Hem op 
volmaakte wijze beleefd. Als "een vreemdeling op 
aarde" had Hij steeds "een verlangen naar Gods 
bevelen” (Ps. 119:19,40). In de toekomst zal een 
dergelijke gezindheid bij het volk Israël aanwezig 
zijn, wanneer ze – hersteld – in hun land terug 
zullen zijn. Door de weg van verootmoediging tot 
God teruggebracht, zullen zij de bevelen, zo vaak 
met voeten getreden, liefhebben en doen. 

Wat betekenen de bevelen van de Heer voor ons? 
Het bewaren van die bevelen maakt ons 
voorzichtig op de weg van het geloof                
(Ps. 119:100). En we hebben het zo nodig, 
bewaard te worden. Ach, hoe dikwijls gaat het ons 
om de bevrediging van onze eigen wil. En hoe 
vaak hebben we daardoor onszelf smart en 
ellende berokkend. Bovenal echter hebben we de 
Heer erdoor bedroefd. Het geluk waarvan psalm 
119 spreekt, is voor hen die de wil van de Heer 
doen en Hem van ganser harte zoeken. Het 
onderhouden van Zijn bevelen breekt niet alleen 
de eigen wil en brengt ons tot het doen van de 
Zijne, maar het leidt ons ook tot Hem die de Bron 
is van alle kracht. Daarom staat in psalm 119:2: 
"Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die 
Hem van ganser harte zoeken". Mochten we toch 
meer Gods Woord liefhebben, Zijn wil doen en 
Hemzelf zoeken! Dan zullen we geen onrecht 
werken, maar wandelen in de wegen van de HERE 
(Ps. 119:3). 

In het bijzonder voor jonge gelovigen is het 
ernstig, aan de bevelen van de HERE te denken. 
Op hun leeftijd zijn de gevaren zo talrijk en zo 
groot. De psalmdichter denkt in 't bijzonder aan 
hen: "Waarmee zal de jongeling zijn pad rein 
bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord” (Ps. 
119:9). De wereld past zich vooral bij jongeren zo 
aan hun eigen wil en begeerten aan. De nieuwe 
natuur zegt echter: “Wat wilt U, Heer, dat ik doen 
zal?" En dat is echte gehoorzaamheid. Moge Hij 
ons allen, ouderen en jongeren, genade geven 
om in die gezindheid te wandelen en te handelen! 

Kores' bevelschrift richtte zich tot allen en was zo 
duidelijk en ruim mogelijk: "Wie nu onder u tot 
enig deel van zijn volk behoort, zijn God zij met 
hem, laat hij optrekken naar Jeruzalem, in Juda, 
en het huis bouwen van de HERE, de God van 
Israël, dat is de God die in Jeruzalem woont. En 
ieder die overgebleven is, van welke plaats ook 
waar hij als vreemdeling vertoeft, die moeten zijn 
plaatsgenoten ondersteunen met zilver en goud, 
met have en vee, behalve de vrijwillige gave voor 

het huis van de God, die in Jeruzalem 
woont” (Ezra 1:3-4). Niemand werd dus 
uitgezonderd. Wat een genade! Een ieder werd 
aangemoedigd om mee te helpen aan de 
wederopbouw van het huis van de HERE. Hierbij 
zou zijn God met hem zijn. En zelfs de heidenen, 
de inwoners van zijn plaats, werden opgewekt om 
de pelgrims te helpen. 

Het leek op de laatste nacht van Egypte; maar 
hier gaf men niet noodgedwongen, maar was het 
een vrijwillige gave. Geen Jood kon zeggen: ‘Ik 
heb geen vrijheid’, of: ‘De boodschap geldt niet 
voor mij’. Allen wisten nu duidelijk waarom het 
ging en allen ontvingen de volle vrijheid en de 
middelen om te gaan. Als Kores luisterde naar de 
bevelen van de HERE, zouden dan zij die Gods 
volk vormden, achterblijven? In zeventig jaren 
hadden ze geen lied van de HERE kunnen zingen 
in het vreemde land (Ps. 137:4). De harpen waren 
aan de wilgen gehangen. En nu mochten ze op de 
plaats waar de God van Israël woonde, het huis 
van God weer opbouwen! Door de goede hand 
van hun God over hen, werd hun het uitzicht 
daartoe gegeven. God zou met hen zijn. De 
Perzische koning en zijn volk hielpen hen. Wat 
hadden zij nog meer nodig? Maar alleen 
belangstellende harten vonden de kracht om de 
plaats waar zij zich misschien op hun gemak 
voelden, te verlaten en zich af te zonderen, om 
straks een ongeacht volk te zijn dat de smaad van 
de naburen zou te dragen hebben. De HERE 
moest de geest verwekken. 

Hoe gelukkig waren degenen die optrokken! Hun 
harten werden bemoedigd door het woord van de 
HERE. Hun handen werden gesterkt door de milde 
en vrijwillige gaven van allen die rondom hen 
waren; en ook door Kores, die tevens alle vaten 
van het huis des Heren, vroeger geroofd, teruggaf 
aan het volk. Op hen is psalm 126 van 
toepassing. Nee, zij konden Jeruzalem niet 
vergeten in het vreemde land (Ps. 137:5-6). En 
zouden ze nu naar die stad mogen optrekken? 
Was het niet een droom? Hun mond werd met 
vrolijk lachen vervuld. Ze konden juichen: "De 
HERE heeft grote dingen bij ons gedaan, wij waren 
verheugd". Dit is de zegen, verbonden aan het 
luisteren naar de bevelen van de HERE. 

EZRA 
De bevelen van de HERE 

J.A. Vellekoop 
D
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BIDDEN EN LOFZINGEN 
 

Gerard Kramer 

Tijd en plaats voor gebed en lofprijzing? 

Toen Paulus, Silas, Timoteüs en Lucas in 
gehoorzaamheid aan Paulus’ nachtgezicht naar 
Macedonië waren gegaan, was Filippi de eerste 
stad waar zij het evangelie brachten. Een grote 
bemoediging was de bekering van Lydia. De Heer 
had pas in Filippi het hart van deze uit Tyatira 
afkomstige purperverkoopster geopend, zodat zij 
acht gaf op wat door Paulus werd gesproken. 
Direct na haar bekering werden zij en haar huis  
(= haar slaven en vrijgelatenen) gedoopt, en ze 
bewees de predikers gastvrijheid (Hand. 16:10-
15). Zo bevestigde de Heer dat de predikers in 
Zijn weg waren. Tijd voor gebed en lofprijzing in 
het huis van Lydia, zouden wij kunnen denken. 
Misschien is in haar huis inderdaad uit volle borst 
gezongen, want haar huis was de kern van het 
pas ontstane christelijk getuigenis in Europa (vgl. 
ook vs. 40). Maar over de manier waarop de 
eredienst er is verlopen, wordt ons niets 
meegedeeld. 

Een andere plaats voor lofprijzing 

Maar van openlijk en hoorbaar eerbetoon aan 
God is zeer zeker sprake geweest in een andere 
plaats die wij daar niet direct voor zouden hebben 
uitgekozen. Paulus en Silas kwamen onverwacht 
in de gevangenis terecht, en daar werden hun 
voeten zorgvuldig in het blok gesloten. Niet direct 
een aanleiding om te gaan lofprijzen, maar eerder 
om te bidden, zouden we kunnen denken…! Het 
merkwaardige is echter dat Paulus en Silas beide 
deden, en dat nog wel tegelijk. Er staat in 
Handelingen 16:25 letterlijk: ‘Omstreeks 
middernacht echter lofzongen Paulus en Silas 
God biddend’. De hoofdhandeling was dat zij 
lofzongen. Er staat humnoun, het imperfectum 
van het Gr. werkwoord humneoo, dat lofzingen 
betekent (zie ook Matt. 26:30; Marc. 14:26; Hebr. 
2:12). Een imperfectum is een tijdsvorm die 
aangeeft dat de handeling in zijn verloop, d.w.z. 
als niet-afgesloten, wordt voorgesteld. Zij waren 
aan het lofzingen, dát was de handeling waar zij 
midden in de nacht mee bezig waren! 
Voorafgaand daaraan staat het woord ‘biddend 
(proseuchomenoi)’ geplaatst. Nog letterlijker staat 
er dus: ‘biddend lofzongen zij God’, oftewel: 
‘terwijl zij baden, lofzongen zij God’.  

Je zou kunnen zeggen dat Paulus en Silas 
weliswaar baden, maar dat hun bidden het 
karakter had van een lofprijzing, een lofgezang. 
Het ging hun er dus niet om hun eigen weinig 
comfortabele situatie onder Gods aandacht te 
brengen, maar om de lof van God te zingen!  

 

Hebben deze beide dienstknechten niet op een 
prachtige manier Hebreeën 13:15 in praktijk 
gebracht? Daar staat immers: ‘Laten wij <dan> 
door Hem voortdurend een lofoffer brengen aan 
God, dat is [de] vrucht van [de] lippen die zijn 
naam belijden’. Dat er iets over hun lippen kwam, 
merkten ook hun medegevangenen op: die 
luisterden naar hen (Hand. 16:25b). Voor de 
opmerkelijke combinatie van lofprijzing en gebed, 
of liever van lofprijzing als gebed zie ook Psalm 
42:9, waar de Korachieten zeggen: ‘Des daags 
zal de HERE zijn goedertierenheid gebieden, en 
des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot 
de God mijns levens’. 

Lofzingen 

Het werkwoord humneoo hangt samen met het 
zelfstandig naamwoord humnos, dat ‘loflied’, 
‘lofzang’ betekent. Dit komt voor in Efeziërs 5:19 
en Kolossenzen 3:16. Interessant is dat het 
eenmaal voorkomt in Homerus’ Odyssee (midden 
9e eeuw v. Chr.), en dat het daar ‘melodie’ lijkt te 
betekenen: iemand luistert daar naar de humnos 
van een lied. Bij Herodotus (5e eeuw v. Chr.) 
betekent het zowel de tekst als de melodie van 
een lied. In de wat latere heidense teksten staan 
in al deze lofliederen goden, halfgoden of 
veroveraars centraal. In de Schriften is slechts 
plaats voor lofliederen tot eer van God of Christus. 
Alleen zij zijn onze hulde eeuwig waard! 
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...des nachts zal zijn lied bij mij zijn, 
een gebed tot de God mijns levens. 



ABISAG, DE OPSTAND VAN ADONIA 
EN SALOMO’S TROONSBESTIJGING 

1 Koningen 1 

Ger de Koning 
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‘Salomo (...) zal na mij koning zijn en hij zal in mijn plaats op mijn troon zitten’ (vs. 30). 

David was oud geworden en kon niet meer warm 
worden. Het oude vuur was eruit. Zijn grote 
misstap met Batseba en wat hij daarna in zijn 
familie had meegemaakt, hadden van hem een 
oude man gemaakt. Met uiterlijke middelen 
probeerde men hem weer wat warmte te geven, 
maar als iemand van binnen koud is, kunnen 
uitwendige hulpmiddelen daarin geen verandering 
brengen. Soms lukt het om met veel geestelijke 
activiteit de eigen armoede te camoufleren, maar 
het hart blijft er even leeg bij. Dat geldt voor mijn 
persoonlijke leven, maar ook voor de gemeente 
als zij samenkomt. 

Davids dienaren doen een nieuwe poging hem 
warm te maken. Ze brengen Abisag bij hem, die 
hem verzorgt. Maar de koning had geen 
gemeenschap met haar. Ook zij kon de kou die 
zijn leven was binnengedrongen, niet verdrijven. 
Het is een goede zaak in onze jeugd God te 
zoeken en Hem te dienen. Maar als we ouder 
worden en zelfs oud mogen zijn, is het zoeken 
van de Heer in onze jonge jaren geen garantie dat 
het goed blijft gaan. Allerlei uiterlijke middelen die 
ons dan worden aangereikt, zijn niet in staat ons 
weer vurig van geest te maken. Geestelijke kracht 
wordt ook op latere leeftijd alleen gevonden in 
voortdurende gemeenschap met de Heer. Als die 
gemeenschap er niet is, kunnen we geen goed 
voorbeeld meer zijn voor het geslacht dat na ons 
komt en ook niet in geestelijke kracht optreden als 
Gods werk aangevallen wordt. 

Het lijkt erop dat in de inleidende verzen (vs. 1-4) 
de geestelijke armoede van David laten zien als 
de oorzaak waardoor Adonia de kans krijgt voor 
een greep naar het koningschap. In elk geval gaat 

de geschiedenis door met de opstand van Adonia. 
Evenals Absalom was Adonia een knappe 
jongeman; ook hij had nooit een pak slag gehad 
en was daardoor een eigenzinnige man 
geworden. Hij wil koning worden en zijn vader 
verdrijven. Hij gaat daarmee voorbij aan Gods 
gedachten. Adonia weet verschillende dienaren 
van David achter zich te krijgen. Dat zijn mensen 
die wel met David zijn meegetrokken, maar dat 
niet uit liefde tot hem hebben gedaan. Zodra zij 
menen met een ander beter af te zijn, volgen zij 
die. Als wij onder de indruk komen van bepaalde 
mensen die het mooi kunnen brengen, lopen ook 
wij gevaar de Heer los te laten. 

Door zijn zwakte heeft David van dit alles niets in 
de gaten. Gelukkig zijn er nog mensen in zijn 
omgeving die op de hoogte zijn van Gods 
gedachten en aan zijn zijde blijven staan. Zij 
maken een plan om David in te lichten over wat er 
gaande is en hem zo tot handelen te brengen. 
Natan, de profeet, die als geen ander op de 
hoogte is van de wil van God, geeft raad en stelt 
een plan op. Het gebeurt allemaal wat omslachtig, 
maar het is de enige manier om David van de 
plannen van Adonia op de hoogte te stellen en 
hem eraan te herinneren dat hij eerder zijn zoon 
Salomo als opvolger had aangewezen. Wat is het 
een genade als wij in onze omgeving mensen 
hebben, die ons kennen en weten hoe ze ons 
moeten bereiken als wij geestelijk verlamd zijn. 
Gelukkig treedt David ten slotte handelend op ten 
gunste van Salomo. Salomo wordt door Sadok, de 
priester, en Natan, de profeet tot koning gezalfd 
en tot vorst uitgeroepen. Openlijk wordt 
geproclameerd dat Salomo op de troon van zijn 
vader David zit. Al de dienaren die bij David 
waren, dienen voortaan Salomo. De eerste 
woorden van Salomo zijn woorden van 
rechtspraak over Adonia. 

Lees nu nog een keer 1 Koningen 1. 

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, 
ook als ik ouder word, het vuur voor U mag blijven 
branden. U hebt gezegd: ‘Tot de ouderdom toe 
ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u 
torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen’ (Jes. 
46:4). Dank U voor deze bemoediging!’ 
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REPLY 
Hoe kan ik aanbidden in geest en waarheid? 

Hugo Bouter 
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1. De ware plaats van aanbidding 

Wanneer de Heer met de Samaritaanse vrouw bij de 
bron van Jakob spreekt over het levende water, komt 
ook  het  thema  ‘aanbidding’  ter  sprake.  De 
Samaritaanse  zei  tegen  de  Heer:  ‘Onze  vaderen 
hebben  op  deze  berg  (d.i.  de  berg  Gerizim) 
aangebeden, en u zegt dat in Jeruzalem de plaats is 
waar men moet aanbidden’. De Samaritanen meenden 
oude aanspraken te hebben op hun heilige berg, de 
Joden echter hielden vast aan de tempelberg als de 
juiste  plaats  van  eredienst.  Mozes  had  inderdaad 
aanwijzingen gegeven om het volk Israël te zegenen op 
de  berg  Gerizim,  maar  de  permanente  plaats  van 
eredienst  bleek  toch  elders  te  zijn,  en  wel  op  de 
dorsvloer van de Jebusiet Arauna (of: Ornan), waar 
David een plaatsvervangend offer voor het hele volk 
bracht en Salomo de tempel bouwde (Deut.  11:29; 
27:12; Joz. 8:33; 2 Sam. 24; 1 Kron. 21:1-22:1; 2 Kron. 
3:1; Ps. 132). 

Het antwoord van de Heer was dat er nu een nieuwe 
tijd was aangebroken, waarin men noch op de berg 
Gerizim, noch te Jeruzalem de Vader zou aanbidden: 
‘Geloof Mij, vrouw, er komt een uur dat u noch op deze 
berg, noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.’ De 
hele discussie tussen Joden en Samaritanen over de 
juiste plek van eredienst was in feite achterhaald door 
het aanbreken van de nieuwe bedeling, het ‘uur’ van 
Christus’ komst in het vlees en alles wat daaruit zou 
voortvloeien: Zijn werk op het kruis, Zijn hemelvaart en 
de daaropvolgende uitstorting van de Heilige Geest.  

De Heer koos overigens wel de kant van de Joden 
tegenover de Samaritanen, want de Joden kenden de 
waarachtige en levende God, terwijl de godsdienst van 
de Samaritanen een mengvorm was (2 Kon. 17:24-41). 
Vandaar dat Hij opmerkte: ‘U aanbidt wat u niet weet; 
wij aanbidden wat wij weten, want de behoudenis is uit 
de Joden’. Het heil, de behoudenis is uit de Joden. De 
Messias is geboren uit het Joodse volk, zoals Paulus 
zegt: ‘Uit hen is naar het vlees de Christus, die God is 
over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen’ (Rom. 
9:5).  

In Johannes 2 zien wij echter hoe de Heer ook afstand 
nam van het jodendom, zoals het zich had ontwikkeld 
tot een menselijke godsdienst. De tempel te Jeruzalem 
was een rovershol geworden, een huis van koophandel, 
terwijl hij bedoeld was als bedehuis voor alle volken 
(Jes. 56:7). De tempel zou uiteindelijk worden verwoest 
en Christus Zelf zou een nieuwe tempel bouwen in de 
Geest, d.i.  de Gemeente. Door Hem hebben zowel 
Joden als heidenen nu in één Geest de toegang tot de 
Vader en groeit de hele Gemeente op tot een heilige 
tempel in de Heer (Ef. 2:18-22). 

2. Aanbidden in geest en waarheid 
Dat houdt ook in dat Jeruzalem niet meer de ware en 
enige  plaats  van  aanbidding  zou  zijn.  In  het 
christendom aanbidden de ware aanbidders de Vader 
in geest en waarheid. Ten eerste rijst de vraag: Hoe 
kan ik een ware aanbidder worden? Let op de volgorde 

van de onderwerpen in Johannes 3 en 4: er is éérst de 
noodzaak van de nieuwe geboorte uit de Geest (3:5-8), 
dan volgt ook de gave van en de vervulling met de 
Heilige Geest (4:10vv.). De Geest voorziet in al onze 
geestelijke noden en behoeften en vervolgens is Hij de 
bron van aanbidding in onze harten, een bron van water 
dat springt tot in het eeuwige leven. Ten tweede is het 
zo dat de ware aanbidders nu de Vader aanbidden, 
want  God  de  Vader  heeft  Zichzelf  volkomen 
geopenbaard in Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. 
De Vadernaam is de kroon van Gods heerlijke namen.  

Dan  zijn  er  nog  twee  dingen  die  de  aanbidding 
kenmerken. De christelijke eredienst is een aanbidding 
in geest en ook in waarheid. Deze begrippen zijn nauw 
met  elkaar  verbonden,  het  gaat  om  één  enkele 
grondgedachte: ‘in geest en waarheid’. Dat is namelijk 
in  overeenstemming  met  het  wezen  van  God,  die 
‘geest’ (Gr. pneuma) is (Joh. 4:24). God is niet stoffelijk, 
en kan daardoor niet aan één bepaalde geografische 
plaats gebonden zijn. Ook is Hij niet afhankelijk van 
materiële  offers,  die  Hem  door  mensen  worden 
aangeboden  (Hand.  17:24-25).  Aanbidding  is  een 
geestelijke zaak, die niet afhankelijk is van ‘heilige’ 
plaatsen, personen of zaken. Het gaat om de juiste 
gezindheid van ons hart tegenover Hem, die geestelijk 
in wezen is. De mens zien aan wat voor ogen is, maar 
God ziet het hart aan (1 Sam. 16:7). 

Dat de aanbidding in waarheid is, geeft aan dat ze in 
overeenstemming moet zijn met de hele waarheid 
aangaande God, zoals die nu in en door Christus 
bekendgemaakt is. Ze is op het niveau van Gods 
wezen, van alles wat God van Zichzelf heeft 
geopenbaard in het Nieuwe Testament. Wij roepen 
Hem niet aan als Jahweh of Adonai, maar als onze God 
en Vader. De aanbidding dient ook waarheidsgetrouw, 
waarachtig te zijn, als het gaat om de situatie van ons 
eigen hart en leven. God zoekt waarheid in het 
binnenste, in het verborgene (Ps. 51:8). God zoekt 
aanbidders die voldoen aan de voorwaarden die 
hiervoor gelden. Wij moeten naderen met ‘een 
waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de 
harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad 
geweten en het lichaam gewassen met rein 
water’ (Hebr. 10:22). Ons hart is gereinigd door het 
bloed van Christus en ons leven is vernieuwd door het 
waterbad van het Woord van God. Alleen zó kunnen wij 
tot God naderen, en onze praktische toestand moet 
daaraan beantwoorden en telkens weer daaraan 
worden getoetst.  

God zoekt degenen die Hem zo aanbidden, zij zijn 
welbehaaglijk voor Hem. De Vader zoekt aanbidders. 
Maar er is ook een goddelijke noodzaak, een heilig 
moeten: ‘(...) en wie Hem aanbidden, moeten Hem 
aanbidden in geest en waarheid.’ Er is geen andere 
weg om tot God te komen. De hemel is nu open, en 
Christus heeft ons gemaakt tot priesters voor Zijn God 
en Vader, aanbidders die kunnen naderen in het 
hemelse heiligdom. Een mens moet opnieuw geboren 
worden, maar hij moet God ook leren aanbidden in 
geest en waarheid. 

‘Er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en 
waarheid; immers, de Vader zoekt zulke personen die Hem aanbidden’ (Joh. 4:19-24). 
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De weg tot de genade van God 

De weg terug 

Nu we Gods hart, vol van liefde en genade, 
overdacht hebben en de ellende gezien hebben 
die het leven zonder God met zich meebrengt, is 
het tijd te spreken over de weg tot God. De 
terugkeer van de jongste zoon naar zijn vader 
toont ons de basiskenmerken van de bekering. In 
de bekering van de verloren zoon kunnen we drie 
stappen onderscheiden. Elk van die drie stappen 
was noodzakelijk voor de verloren zoon om weer 
teruggebracht te worden in de gemeenschap met 
zijn vader. Ook de ongelovige doorloopt in het 
proces van de bekering deze drie stappen. 

Bij bekering gaat het erom dat men zijn eigen 
zonden gaat belijden, nadat men tot het besef 
daarvan is gekomen; dat men zichzelf 
veroordeelt; dat men beseft zich op niets anders 
te kunnen beroepen dan op het kruis van Golgota 
en men zodoende God rechtvaardigt in zijn 
handelen. Evenals de jongste zoon, heeft de 
zondaar alles verbeurd en kan hij alleen maar – 
vuil van zonden – naar God toegaan. Want ieder 
mens heeft het totaal verdorven en is het niet 
waard dat God naar hem omziet. Dat is echter 
buiten de liefde en de genade van Gods hart 
gerekend. De bekering heeft twee kanten, een 
innerlijke en een uiterlijke kant. De innerlijke kant 
betreft het hart en de gedachten, de uiterlijke de 
levenswijze, het gedrag. Dat zien we ook bij de 
weggelopen zoon. Er verandert eerst iets in zijn 
hart. Zijn hart, dat hem eerst wegvoerde van de 
vader, verandert en het raakt gericht op zijn 
vader. De gedachten die de vader vergaten, 
brengen nu de vader in herinnering. Met de 
uiterlijke kant, zijn daden, gaat het net zo. De 
voeten die weggingen van de vader, keren nu 
naar de vader terug. 

Maar ook de discipelen hoorden de Heer deze 
gelijkenissen vertellen. We moeten immers 
bedenken dat ook Judas, die Hem later zou 
verraden, erbij was; en Petrus, die Hem later zou 

verloochenen; en ook de andere discipelen, die 
eveneens nog zouden zondigen en Hem in de 
steek zouden laten. Zij hoorden allemaal deze 
gelijkenissen. En de Heer richt Zich via hen ook 
tot elke gelovige die dit hoofdstuk leest, tot u en 
mij. Deze gelijkenissen hebben ons iets te zeggen 
in het kader van ‘afdwalen’ en ‘herstel’ van onze 
praktische relatie met God. Het afdwalen van een 
gelovige verandert weliswaar niets aan de 
principiële positie die hij als kind van God heeft 
(een kind van de Vader blijft altijd zijn kind), maar 
wel aan zijn praktische toestand. Aanvankelijk kan 
hij nog wel lijken op de zoon die hij is, zoals de 
verloren zoon aanvankelijk nog wel goed gekleed 
ging. Maar meer en meer raakt het geld op. Meer 
en meer gaat het geestelijk leven doodbloeden. 
En uiteindelijk kan zijn praktische toestand zo 
worden als die van iemand die leeft tussen de 
zwijnen. Hij is dan vuil en onrein, berooid en 
buiten de gemeenschap met God. Zo ziet God 
hem, en zo zal hij ook zichzelf moeten gaan zien. 
De realiteit dringt tot hem door. En dan begint de 
weg tot herstel. 

Mogen we nu ook nog eens naar de oudste zoon 
kijken? Hij was actief, hij werkte hard. Dag in, dag 
uit werkte hij op het land van zijn vader. Er valt 
eigenlijk op het eerste gezicht niets op hem aan te 
merken. Je zou haast denken dat het een 
voorbeeldige zoon was voor de vader. Maar ging 
het hem om de vader zelf? Laat ik hieruit maar 
deze belangrijke les halen voor ons: we kunnen 
wel ‘goed bezig zijn’ en het kan er allemaal mooi 
uitzien in ons christenleven, zoals het bij de 
farizeeën op het eerste gezicht ook wel in orde 
leek. Maar daar wil God ons niet hebben. Het gaat 
er in de eerste plaats om dat ons hart bij God is! 
Het gaat niet om het werk dat gedaan wordt en de 
goede reputatie die daar misschien wel bij komt 
(‘wat is dat een goede zoon’); en het gaat ook niet 
over de beloning die ons te wachten staat (‘die 
zoon verdient een rijke erfenis’). Het gaat erom 
dat ons hart voor Hem klopt! De oudste zoon 
hoefde helemaal niet te komen met een 
opsomming van alles wat hij als een goede 
dienstknecht had gedaan voor zijn vader, om een 

Kris Tavernier 

Lucas 15  

Een studie over het werk van de God van alle genade 
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geitenbokje te krijgen. Als zoon van die vader was 
alles wat de vader had, ook het zijne. God vraagt 
niet allereerst onze arbeid, wij verkeren niet als 
arbeiders in zijn huis. Hij vraagt allereerst ons 
hart, wij zijn in zijn huis als zonen. Dan pas 
kunnen wij ook met vreugde arbeiden op zijn 
landgoed. 

Laten we nu kijken naar wat deze stappen ons als 
christenen te zeggen hebben. Het kan immers 
gebeuren dat gelovigen ver en lang afdwalen. 
Maar het komt nog veel vaker voor, en wel bij elke 
gelovige, dat hij in de fout gaat en de relatie met 
God verstoord raakt. Dat hoeft niet noodzakelijk 
met grove zonden gepaard te gaan. Vaak is het 
meer een afglijden, een geleidelijk afdwalen. 
Soms zoals dat van een schaap, soms zoals het 
kwijtraken van een muntstuk, en soms zoals bij de 
verloren zoon een moedwillig ingaan tegen God 
en weggaan van God. 

Stap 1: inkeer 

Het eerste wat de verloren zoon deed, was 
nadenken. ‘Toen kwam hij tot zichzelf’ (vs. 17). Hij 
onderzocht dus zichzelf. Hij vergeleek de situatie 
waarin hij zich bevond, met hoe het vroeger in zijn 
leven was. Hij moest vaststellen dat het 
bergafwaarts gegaan was. Zelfonderzoek en 
zelfreflectie zijn zaken die voortdurend aanwezig 
moeten zijn bij de gelovige. Hoe is het met mij 
gesteld? Hoe is het met uw relatie met God? Bent 
u voorwaarts gegaan, of juist andersom? Jakobus 
schrijft aan gelovigen (!): ‘Reinigt de handen, 
zondaars, en zuivert de harten, wankel-
moedigen’ (Jak 4:8b). En dat schrijft hij bij de 
oproep om tot God te naderen (vs. 8a); en bij de 
belofte dat de Heer ons zal verhogen, wanneer wij 
onszelf vernederen (vs. 10). 

Een gelovige moet zich eerlijk in het licht van God 
durven onderzoeken; en wanneer daar een foute 

toestand is, daarover wenen en treuren (Jak 4:9). 
Het is de eerste stap op de weg tot herstel. Neemt 
u maar even de tijd om daarover na te denken en 
te bidden. Dat het werk van de Heilige Geest bij 
deze stap noodzakelijk is, spreekt vanzelf en is 
reeds duidelijk aangetoond: ‘Doorgrond mij, o 
God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn 
gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en 
leid mij op de eeuwige weg’ (Ps 139:23-24). Het is 
gemakkelijker om nu gewoon door te lezen en het 
nadenken uit te stellen, maar het is beter om eerst 
eens na te denken en dan verder te lezen. Als u 
tot de conclusie komt dat u misschien afgedwaald 
bent, dan is het goed dat u tot uzelf komt en 
overgaat tot de volgende stap. 

Stap 2: beslissen 

Het tweede dat hij deed, was een beslissing 
nemen: ‘Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem 
zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel 
en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon 
genoemd te worden; behandel mij als een van uw 
dagloners’ (vs. 18-19). De verloren zoon heeft zijn 
toestand ingezien en hij is tot berouw gekomen. 
Hij vernedert zichzelf. Hij beseft dat hij totaal in de 
fout is gegaan en dat hij niets heeft aan te bieden 
om het in orde te brengen met zijn vader. 

Als stap één u duidelijk heeft gemaakt dat uw 
relatie met God niet helemaal goed zit, dan wordt 
deze tweede stap zeer belangrijk. Als u namelijk 
hebt ingezien dat u het hebt bedorven en als u 
daarover berouw hebt. Wat gaat u nu doen met 
het resultaat van stap één? U moet een beslissing 
nemen, beslissen om op te staan en terug te 
keren naar de plaats van gemeenschap. Durft u 
dat? Wilt u dat hier en nu beslissen, als dit bij u 
het geval is? Als u hier ‘ja’ op antwoordt, dan 
moet u dat meteen maar doen ook. Maak uw 
beslissing dan aan uw hemelse Vader bekend. Ga 
op uw knieën en belijd alles aan de Vader. Besef 
wel dat u niets hebt aan te bieden. De verloren 
zoon ging zoals hij was – vuil en blut –, maar hij 
ging terug naar zijn vader. De Vader kan ons 
alleen ontvangen op grond van genade. Ga niet 
met alle vroegere prestaties aankloppen, en ga 
ook niet met allerlei beloften om het weer goed te 
maken. Ga met berouw en met het verlangen om 
het met God in orde te brengen. 

Stap 3: doen 

Het derde wat de weggelopen zoon deed, was 
zijn beslissing uitvoeren. ‘Hij vertrok meteen en 
ging op weg naar zijn vader’ (vs. 20a; vgl. vs. 21). 
Niet slechts woorden, maar óók daden. Een 
beslissing nemen zonder die uit te voeren, is even 
zinloos als helemaal geen beslissing nemen. En 
zo gaat de verloren zoon op weg naar huis, nog 
onzeker over de reactie van zijn vader. 

Als u tot het besef gekomen bent dat u eigenlijk 
niet zo goed bezig bent, en als u besloten hebt 
dat te veranderen, dan moet u daaraan ook heel 
praktisch handen en voeten geven. Ga tijd 
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Colofon reserveren om te bidden en de Bijbel te lezen (leg 
een Bijbel boven op de lectuurbak). Vervang uw 
avond TV, ook al is het uw favoriete programma, 
door bijbelstudie of bidstond. Onderzoek of er 
dingen zijn die de plaats van God ingenomen 
hebben. Zoek zo nodig een broeder of zuster waarin 
u vertrouwen hebt, stap naar hem/haar toe en vraag 
om een gesprek. De Vader zal u hartelijk ontvangen, 
als u naar Hem terugkeert. 

Zo klinkt de boodschap: ‘Onderzoek je hart in het 
licht van God, en laat de Geest onderzoekend 
aanwezig zijn in je leven’. Je mag weten dat je 
steeds mag terugkeren naar de Vader, die met open 
armen op je wacht. Je mag weten dat er een Herder 
is, die je graag op zijn schouders neemt. 

Ontdekte heerlijkheid 

Bijbelstudies bij de Tweede Brief van Paulus aan 
de Korinthiërs 
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zijn zwakheid, gebruikt de beeldspraak van een aarden 
vat, maar ziet zichzelf én ons ook als drager van de 
heerlijkheid van de Heer. De Geest ‘ontdekt’ die 
heerlijkheid, ontdoet ons hart van de bedekking die de 
vorst der duisternis daaroverheen probeert te leggen, en 
schrijft in ons bestaan de Persoon van Christus. 
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Het valt deze keer niet mee een rode lijn, 
een soort verbindend thema, te zien in de 
artikelen die u in dit nummer krijgt 
voorgeschoteld. Daarom ga ik ze ook niet 
langs. In plaats daarvan vraag ik uw 
aandacht voor twee vragen: Wat doet u met 
het tijdschrift Rechtstreeks? En wat doet het 
tijdschrift Rechtstreeks met u? ‘Nou’, zult u 
zeggen in antwoord op de eerste vraag: ‘Ik 
blader (pardon: ik ‘scroll’) eerst door het hele 
nummer heen, en daarna lees ik de 
artikelen. Misschien niet allemaal op 
volgorde, maar uiteindelijk lees ik alles’. Dat 
horen we graag, zult u begrijpen. Ik heb zelfs 
wel eens gezien dat iemand zo’n nieuw 
nummer eerst helemaal uitprintte en daarna 
pas ging lezen. Kostbare zaak, lijkt me, maar 
ik kan het me goed voorstellen. Toch wordt 
lezen vanaf het beeldscherm steeds 
gemakkelijker, door een uitvinding als de 
laptop bijvoorbeeld. Dan hoeft u niet achter 
een bureau te gaan zitten, maar kunt u 
gewoon in uw gemakkelijke stoel uw lijfblad 
ter hand nemen. 

U zult begrijpen dat ik deze pagina niet wil 
vol mijmeren met gedachten over de 
techniek van het lezen van een digitaal 
tijdschrift, of over onze verwachting dat de 
lezers altijd de inhoud van het hele nummer 
tot zich nemen. Daarom die tweede vraag: 
‘Wat doet het tijdschrift Rechtstreeks met u?’ 
Wat is uw reactie op wat u gelezen hebt? 
Misschien zegt u soms: ‘Het was fijn!’ – ook 
dat horen we graag! Of: ‘Het was deze keer 
een beetje veel van hetzelfde’ – dat vinden 
we minder leuk, maar daar kunnen we iets 
aan doen. Wat we echter het liefste zien, is 
dat u al lezend in Rechtstreeks ook uw Bijbel 
erbij pakt, de besproken gedeelten ook 
opzoekt en kritisch meedenkt met ons als 
schrijvers. Zijn we dan tevreden? Nee. We 
hopen en bidden dat het Woord zelf zijn 
werk in u doet, en dat u de smaak te pakken 
krijgt door kennis te nemen van wat de 
auteurs eerst zelf aan zegen hebben 
ontvangen voordat zij het aan u hebben 

doorgegeven. Want uiteindelijk gaat het 
natuurlijk niet om ons, maar om de Bijbel en 
om de Hoofdpersoon daarvan: de Heer 
Jezus Christus.  

Dus: als Rechtstreeks ertoe bijdraagt dat u 
vaker de Bijbel opendoet en daarin meer 
gaat lezen en studeren, zijn we daarvoor 
heel erg dankbaar. Maar nog veel 
dankbaarder zijn we als de inhoud ertoe 
bijdraagt dat de Heer Jezus meer zichtbaar 
wordt in het dagelijks leven van de lezers. 
Als er sprake is van groei in liefde, toewijding 
en ijver voor Hem die ons voor altijd aan 
Zichzelf heeft verbonden. Hij heeft Zichzelf 
immers voor ons gegeven, ‘opdat Hij ons 
van alle wetteloosheid verloste en zichzelf 
een eigen volk reinigde, ijverig in goede 
werken’ (Tit. 2:14).  

Het zou inderdaad jammer zijn als u dit 
nummer van Rechtstreeks niet zorgvuldig en 
in zijn geheel leest. Het zou ook jammer zijn 
als u het wel leest, maar er verder niets mee 
doet – omdat het u kennelijk weinig gedaan 
heeft. Laten we maar heel eerlijk zijn: we zijn 
soms gewoon erg passief. We geloven het 
wel! Van die ijver in goede werken is soms 
bar weinig te merken. Gezapig nemen we 
kennis van wat ons aan opbouwende lectuur 
wordt geboden. We zien vaak wel meteen of 
het vertrouwd klinkt of niet. Het zou geweldig 
zijn als we zo geraakt worden door het 
Woord, dat we besluiten er (weer) mee aan 
de slag te gaan. Dat we de Heer (weer) zo 
lief hebben, dat we het vanzelfsprekend 
vinden (weer) voor Hem actief te zijn zolang 
ons tijd van leven is gegeven. Als redactie 
zouden we heel blij zijn als eens zichtbaar 
wordt dat zodoende leden van dat eigen volk 
van de Heer Jezus tot meer ijver in goede 
werken zijn gebracht, tot meer toewijding 
aan Hem die wij liefhebben en die wij (in het 
besef van onze eigen zwakheid, maar toch) 
graag willen dienen.  

Namens de redactie, Gerard Kramer. 

  VAN DE REDACTIE 
Wat doet u met Rechtstreeks? Wat doet Rechtstreeks met u? 
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Deel 6 

Maria (slot) 

Het woord van de Heer Jezus: ‘Waarom valt u 
haar lastig? Want zij heeft een goed werk aan Mij 
verricht’, zal opnieuw een bemoediging zijn 
geweest voor Maria. Want het was al de tweede 
keer dat de Heer Maria verdedigde. Eerst 
tegenover Marta, en nu tegenover de discipelen. 
Door Marta werd zij van onverschilligheid, door de 
discipelen van verkwisting beschuldigd. Niemand 
begreep haar. Alles wat zij deed, vond men 
eigenlijk vreemd en ongepast. Dit was pijnlijk voor 
Maria en het zal haar verdriet hebben gedaan, dat 
zij zo verkeerd werd begrepen. Zij wist immers 
wat zij deed. Zij deed het alleen voor Hem die ze 
liefhad. Maar wat geweldig voor haar – de Heer 
Jezus begreep haar wel en Hij waardeerde wat ze 
deed. De Heer verstond haar liefde en toewijding 
voor Hem. ‘Waarom valt u haar lastig?’ Met die 
woorden nam Hij haar in bescherming. Hij kon niet 
verdragen dat de liefde van Maria werd miskend 
en dat men haar onvriendelijk behandelde. 
‘Bestraf haar niet, val haar niet lastig. Wat zij doet 
is geen verkwisting, het is een offer voor Mij. Het 
verkwikt mijn ziel; zij heeft een goed werk aan Mij 
gedaan’. 

Dat was voor Maria genoeg. Als de Heer haar 
daad een goed werk noemde, als Hij haar offer 
aannam, wat gaf het dan nog dat niemand haar 
begreep en allen haar bestraften? Zij gaf haar 
kostelijke balsem niet om door mensen geprezen 
te worden, maar om de Heer te verheerlijken. En 
Hij begreep dat en Hij waardeerde haar werk. Hij 
was er blij mee en nam dit vreugdevol aan. Wat 
een blijdschap voor Maria! Er zullen tranen van 
dankbare vreugde in haar ogen hebben 
geschitterd, toen zij deze woorden hoorde! Geen 
klacht kwam er over haar lippen, zo min nu als de 
eerste keer. Zij legde alles in zijn handen; zij gaf 
alles aan Hem over. Hij kende haar bedoeling. Hij 
kende haar hart. Hij wist hoe lief zij Hem had. En 
zij heeft zich nooit in Hem bedrogen of 
teleurgesteld gevoeld. 

Waar had Maria al deze dingen geleerd? In de 
school van Jezus. Had zij niet aan zijn voeten 
gezeten en naar zijn woorden geluisterd? Had zij 
Hem niet leren kennen? Was zij niet 
doorgedrongen in de gedachten van zijn hart? Als 
men iemand liefheeft en veel in zijn nabijheid 
verkeert, dan ontdekt men spoedig wat hem 
aangenaam is en wat zijn hart verkwikt en 
verblijdt. Zo had Maria de Heer Jezus leren 
kennen. Zij wist wat Hem behaagde. Zij wist welk 
offer een liefelijke reuk voor Hem zou zijn, en wat 
het juiste tijdstip was om het te brengen. Juist 
daar waar allen zich tegen Hem zouden verklaren, 
verklaarde zij zich vóór Hem. Waar Hij door allen 
verworpen en bespot zou worden, verheerlijkte zij 
Hem. 

Als wij werken willen doen die de Heer goed 
noemt, dan moeten wij veel in zijn nabijheid 
verkeren. Als wij iets willen doen dat Hem 
behaagt, dan moeten wij zijn gedachten leren 
verstaan. Allerlei dingen kan men verrichten, die 
op zichzelf goed te noemen zijn, die echter niet 
gedaan worden op een wijze die de Heer 
aangenaam is. Denk aan Marta. Wat zij deed was 
voortreffelijk, toch noemt de Heer dat geen goed 
werk dat aan Hem gedaan werd. In de 
gemeenschap met de Heer Jezus krijgt men 
onderscheidingsvermogen om te zien wat op een 
gegeven ogenblik de Heer aangenaam is. Als het 
niet in de Bijbel stond, dan zou niemand eraan 
denken dat het geven van een beker koud water 
door de Heer zal worden beloond (Matt. 10:42). 
Toch is het zo. Ja, de Heer oordeelt totaal anders 
dan de mensen. Wij zouden allicht de rijken 
geprezen hebben, die grote sommen geld in de 
schatkist wierpen. Maar de Heer Jezus prijst de 
arme weduwe, die slechts twee geldstukjes 
bracht. Misschien zouden wij denken dat alleen 
zij, die vele gaven hebben gekregen, voor de 
Heer Jezus kunnen arbeiden. Maar de Heer zegt: 
‘Wie een profeet ontvangt in naam van een 
profeet, zal het loon van een profeet krijgen’ (Matt. 
10:41).  

H.C. Voorhoeve 
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Dit is heerlijk. Want nu kan iedereen goede 
werken verrichten. Zowel de arme als de rijke. Of 
iemand nu weinig gaven of vele gaven heeft, het 
is maar de vraag of het werk dat men doet, voor 
de Heer Jezus Zelf wordt gedaan. De Heer zegt: 
‘Zij heeft een goed werk aan Mij verricht’. Velen 
bewijzen weldadigheid om door de mensen 
geprezen te worden. Velen spreken en schrijven 
om met hun gaven te schitteren. Velen zoeken 
zichzelf of werken om te leven. Zij hebben hun 
loon al. Alleen zij die iets voor de Heer Jezus 
doen, die voor Hem en uit liefde tot Hem 
arbeiden, worden door de Heer gezegend en 
beloond. Zij moeten er echter op rekenen dat zij 
evenals Maria niet alleen door de wereld, maar 
ook door vele gelovigen zullen worden miskend 
en veracht. Wat de Heer een goed werk noemt, is 
in de ogen van velen luiheid of verkwisting. Maar 
laat ons dit niet in verwarring brengen. De 
goedkeuring van de Heer is beter dan die van 
mensen. Waar de waardering door mensen 
verdwijnt en door de omstandigheden verandert, 
blijft zijn waardering in eeuwigheid. De goede 
werken hier verricht, volgen ons naar Boven. 

Maria had door het zalven van de Heer niet alleen 
bewezen dat zij wist wat voor soort offer de Heer 
Jezus welbehaaglijk was. Zij leverde hierdoor ook 
het bewijs dat zij in de geest van de Heer was 
doorgedrongen en met Hem sympathiseerde in de 
moeilijke omstandigheden waarin Hij Zich bevond. 
De Heer Jezus Zelf zegt ons dit: ‘Want dat zij 
deze balsem op mijn lichaam heeft gegoten, heeft 
zij gedaan voor mijn begrafenis’ (Matt. 26:12). 
Hoewel Maria zeker niet de bijzonderheden van 

het lijden en sterven van de Heer Jezus heeft 
geweten, had zij toch zoveel van zijn onderwijs 
begrepen dat zij wist dat zijn einde spoedig zou 
komen. Zij had een voorgevoel van het lot dat 
Hem wachtte. De vijandschap van de Joden 
kende zij maar al te goed, en de woorden van de 
Heer hadden haar duidelijk doen zien hoe Hij Zelf 
een vreselijk einde verwachtte. Met het oog 
daarop had zij de balsem genomen en over haar 
Heer uitgegoten. Misschien was zij wel bang dat 
er later, na zijn dood, geen gelegenheid tot zalven 
zou zijn. In elk geval geeft de Heer deze 
betekenis aan haar daad. Hij neemt die aan als 
een voorbereiding voor zijn begrafenis. 

En het is merkwaardig, Maria van Betanië was 
niet één van de andere vrouwen bij het graf! Waar 
de anderen te laat kwamen, had zij dit al van 
tevoren gedaan. Zo kan men door 
gemeenschapsoefening met de Heer in zijn 
gedachten en gevoelens doordringen. Geen van 
de discipelen heeft de Heer Jezus zo goed 
begrepen als zij. Van geen andere gelovige wordt 
ons verhaald dat hij of zij de woorden van de Heer 
Jezus zo goed heeft begrepen, maar Maria 
begreep Hem. Niemand had sympathie met Jezus 
in zijn lijden en smart, alleen Maria van Betanië. 
Wat een gelukkige plaats nam zij in! Het hart van 
de Heer is door haar verkwikt! Hij vond bij haar – 
bij haar alleen – meegevoel in zijn grote smart! 
‘Voorwaar, Ik zeg u’, luidt daarom het woord van 
de Heer, ‘overal waar dit evangelie wordt 
gepredikt in de hele wereld, zal ook van wat deze 
heeft gedaan, gesproken worden tot haar 
gedachtenis’ (Matt. 26:13). 
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1. Het eerste doel van de bedekking 

Waarom deed Mozes een doek voor zijn gezicht 
om dat te bedekken, toen hij bij de berg Sinai 
instructies gaf aan de Israëlieten en Gods wetten 
aan hen doorgaf? De diepere betekenis van deze 
handeling wordt niet in het boek Exodus, maar 
pas in het Nieuwe Testament onthuld en wel in 
een uitvoerig betoog van de apostel Paulus in 2 
Korintiërs 3. Het woord sluier of ‘bedekking’ komt 
hier in drieërlei zin voor. 

Allereerst is het letterlijk de bedekking die Mozes 
voor zijn gezicht deed als hij vanuit Gods 
tegenwoordigheid terugkeerde naar de Israëlieten 
om hun Gods gedachten bekend te maken. Dit 
gebeurde voor het eerst toen hij met de twee 
nieuwe stenen tafelen van de berg Sinai afdaalde, 
maar blijkbaar ook telkens nadat hij de tent der 
samenkomst verliet en de HERE van aangezicht 
tot aangezicht had gezien (Ex. 34:29-35). De 
Israëlieten konden de glans van Gods heerlijkheid 
niet verdragen, zoals die weerspiegeld werd op 
het gezicht van Mozes. In ieder geval durfden ze 
hem niet te benaderen, omdat de huid van zijn 
gelaat straalde. Vandaar dat hij een bedekking, 
een doek of een sluier voor zijn gezicht moest 
binden, wanneer hij hen toesprak. De 
Statenvertaling gebruikt het woord ‘deksel’ (zowel 
in Ex. 34 als in 2 Kor. 3).  

De NBG-vertaling gebruikt in het Oude Testament 
het woord ‘doek’ en in het Nieuwe Testament het 
woord ‘bedekking’. Engelse vertalingen spreken 
over een ‘sluier’. Het betreffende Hebreeuwse 
woord en het corresponderende Griekse woord 
vinden we uitsluitend in de beide genoemde 
Schriftgedeelten en het is dus moeilijk om vast te 
stellen wat precies de aard was van de bedekking 
die Mozes gebruikte. Het woord ‘sluier’ geeft wel 
het duidelijkst aan wat het doel was van deze 
bedekking. De bedekking versluierde en verhulde 
wat er in feite op het gelaat van Mozes te lezen 
was, namelijk dat de heerlijkheid van de wet 
slechts tijdelijk, vergankelijk en voorbijgaand was. 

2. Mozes als representant van de wet 

Hier komen we tot de twééde betekenis van de 
bedekking. Het gaat niet alleen om Mozes als 

persoon, maar ook om Mozes als wetgever. 
Mozes vertegenwoordigt hier de boeken die hij 
aan het volk heeft nagelaten en in de meest 
uitgebreide zin van het woord het hele Oude 
Testament. Deze betekenis van ‘Mozes’ blijkt 
bijvoorbeeld uit de woorden van Jakobus in 
Handelingen 15: ‘Immers Mozes heeft van 
oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij 
elke sabbat in de synagogen wordt 
voorgelezen’ (Hand. 15:21).  

Welnu, zo zegt de apostel Paulus, als de 
Israëlieten Mozes lezen, dan rust er een 
bedekking op zijn woorden. De ware zin van de 
woorden is voor hen verborgen, omdat zij niet 
zien dat de wet heen wijst naar Christus. Zij 
kennen alleen de letter van de wet, maar niet de 
‘geest’ ervan, d.i. Christus, die het einde van de 
wet is voor ieder die gelooft (Gr. telos, d.i. ook het 
einde in de zin van het grote doel, de inhoud van 
de wet, Rom. 10:4). 

3. Mozes als vertegenwoordiger van Israël 

De oorzaak hiervan is – en dat is de dérde 
betekenis van deze sluier – dat er ook een 
bedekking op hun hart rust. De Joden zijn innerlijk 
om zo te zeggen ‘geblinddoekt’, zodat ze veelal 
geen oog hebben voor de heerlijkheid van de 
Messias. Dit is de verharding waarover Paulus 
ook spreekt in Romeinen 11.  

 
DE BETEKENIS VAN DE SLUIER 
OP HET GEZICHT VAN MOZES 

Hugo Bouter 

‘Toen Aäron en al de Israëlieten Mozes zagen, zie, de huid van zijn gelaat 
straalde, en zij durfden hem niet naderen (...) Wanneer de Israëlieten aan het 
gelaat van Mozes zagen, dat de huid van zijn gelaat straalde, deed Mozes de 

doek weer voor zijn gelaat, totdat hij naar binnen ging, om met Hem te 
spreken’ (Ex. 34:29-35). 



Hier vertegenwoordigt Mozes het hele volk en 
vinden wij de volgende belofte voor de eindtijd: 
zoals Mozes de bedekking die hij droeg 
verwijderde als hij terugkeerde in de 
tegenwoordigheid van de HERE, zo zal dat ook 
met Israël gebeuren. Wanneer zij tot de Heer 
zullen ‘terugkeren’ (zich zullen bekeren en bij 
Christus’ komst zullen zien op Hem die zij hebben 
doorstoken), dan wordt de bedekking 
weggenomen.  

4. Mozes als vertegenwoordiger van de 
gelovigen nu 

Maar dit principe geldt eveneens voor alle 
gelovigen in deze tijd, hetzij uit de Joden, hetzij uit 
de volken. Er is nu geen bedekking meer, het gaat 
om een ‘ontdekte’ heerlijkheid. Als christenen 
hebben we een geopend oog en een geopend 
hart voor de heerlijkheid van Christus, doordat er 
een werk van berouw en bekering, van innerlijke 
terugkeer tot God in ons hart heeft 
plaatsgevonden. Daarom besluit de apostel dit 
hoofdstuk met de woorden, dat wij allen nu reeds 
met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de 
Heer aanschouwen en de lichtglans van die 
heerlijkheid weerspiegelen doordat wij naar Zijn 
beeld veranderd worden (2 Kor. 3:18).  

Dit is dus het voorrecht van de gelovigen in de 
huidige genadetijd. Er rust geen sluier meer op 
ons hart en evenmin op de Schrift als we die 
lezen. Zowel ons hart, ons verstand, onze ogen, 
alsook de Schriften zijn door de Heer Zelf 
geopend, wanneer wij Hem werkelijk kennen en 
toebehoren (vgl. Luc. 24:31,32,45). 

5. Onderscheid tussen wet en genade 

Deze dingen zijn van belang voor een goed 
verstaan van de verhouding tussen Oude en 
Nieuwe Testament, tussen wet en genade. 
Vermenging van wet en evangelie is niet naar 
Gods gedachten. Dat wil niet zeggen dat de 
gelovige nu wettelóós is. Hij is wettelijk aan 
Christus onderworpen en hij vervult de wet van 
Christus, dat is de wet van de liefde (1 Kor. 9:21; 
Gal. 6:2). Dat gaat vérder dan de eis van de wet.  

De wet eiste dat men de naaste liefhad als 
zichzelf. Dan hoeft men zichzelf niet echt weg te 
cijferen en kan men zichzelf nog wel handhaven. 
Maar Christus heeft Zichzelf volkomen 
overgegeven en Zichzelf vernederd tot in de dood. 
Zijn liefde ging veel vérder dan de wet eiste en het 
voorbeeld van die goddelijke liefde hebben wij na 
te volgen (Ef. 5:1-2; 1 Joh. 3:16). 

De wet is niet specifiek aan christenen gegeven, 
maar aan Israël naar het vlees, dus de mens in 
zijn natuurlijke, niet-wedergeboren toestand, en 
wel om hem op de proef te stellen. De Tien 
Woorden dienden ertoe de absolute verlorenheid 
en zondigheid van de mens in het vlees aan te 
tonen en zo de komst van de Verlosser in het 
vlees voor te bereiden. Zelfs uit dankbaarheid 
kunnen wij de wet niet vervullen. De leefregel van 
de christen is Christus Zelf. Iemand die zich 
formeel onder de wet stelt, stelt zich daarmee óók 
onder de vloek van de wet, d.i. het oordeel van de 
dood; terwijl Christus juist voor hem gestorven is 
om hem vrij te kopen van de vloek van de wet 
(Gal. 3:13). Door de dood en de opstanding van 
Christus is de christen ontrukt aan het 
machtsbereik van zonde, wet en dood. Hij leeft 
niet meer onder het regime van de wet, maar 
onder de heerschappij van de genade (Rom. 
6:14). Hij is niet meer in het vlees, maar in de 
Geest (Rom. 8:9). Hij is een nieuwe schepping in 
Christus en Christus Zélf is zijn leefregel. Hij leeft 
in het licht van de genade en vervult daardoor 
méér dan de wet eiste, als hij zich tenminste laat 
leiden door de Geest. 

Als men de beginselen van wet en genade met 
elkaar vermengt, komt er een ‘sluier’ over het hart 
te liggen en over de woorden van de Schrift. 
Daarom is de geestelijke toestand van christenen 
soms gelijk aan die van de Joden: er rust een 
bedekking op hun hart en zij hebben geen oog 
voor de heerlijkheid van Christus en voor de 
heerlijkheid van de genade die in Hem 
geopenbaard is. Het is te hopen dat ook in deze 
tijd nog vele ogen en harten opengaan voor ‘de 
lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van 
God in het aangezicht van Jezus Christus’ (2 Kor. 
4:6). 
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Vragen 

1. Wie was de eerste stedenbouwer? 

2. Wat was de eigenlijke naam van Barnabas? 

3. Welke apostelen waren oorspronkelijk 
vissers van beroep? 

BESTUDEERT DE SCHRIFTEN 

Antwoorden 

1. Kaïn (Gen. 4:17). 

2. Jozef (Hand. 4:36). 

3. Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes 
(Marc. 1:16-20). 
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Het tweede hoofdstuk van Ezra lijkt bij een 
oppervlakkige beschouwing niet belangrijk, omdat het in 
hoofdzaak een reeks namen en getallen bevat. Toch is 
het een belangrijk gedeelte van Gods Woord, en wel 
allereerst omdat het ons aantoont dat velen uit 
onverschilligheid of om andere redenen zijn 
achtergebleven, toen Kores de bevelen van de HERE 
bekendmaakte; en verder omdat eruit blijkt dat God de 
namen en getallen opgetekend en bewaard heeft van 
hen die toonden een hart voor Hem en Zijn huis te 
hebben. 

Door de boodschap van Kores werd iedereen 
aangemoedigd om mee te helpen aan de wederopbouw 
van het huis des Heren. Maar bij hoe velen werd een 
belangstellend hart gevonden om de plaats te verlaten 
waar zij zich misschien thuis voelden; om als een 
ongeacht volk in een vreemd land omwille van de HERE 
moeite en strijd te ontmoeten en smaad te verdragen? 
Helaas, maar bij een betrekkelijk klein aantal! 
Verschillenden konden wellicht niet vanwege hun 
ouderdom of door hun omstandigheden; zij hadden 
misschien een roeping te vervullen in het land van de 
ballingschap, die zij niet of niet dadelijk met een vrij 
geweten konden prijsgeven; maar velen zullen wel uit 
gemakzucht zijn achtergebleven – een naam en een 
goede woonplaats in Babel was hun meer waard dan 
de plaats van afzondering in het Beloofde Land! Hoe 
droevig is dit! Hun namen worden niet genoemd in het 
boek van de HERE . Ze staan niet bij de getrouwen. En 
is de goedkeuring van de HERE, ontvangen te midden 
van miskenning en tegenspoed, niet veel meer waard 
dan alle voorspoed? 

Ook in de Gemeente van Christus heeft men dezelfde 
ervaring opgedaan. Eerst was de Gemeente in een 
heerlijke toestand. Maar door het gebrek aan 
waakzaamheid van de gelovigen is zij in groot verval 
geraakt, zodat zij niet alleen in de wereld woont, maar 
de wereld in haar midden opnam. Aan die droevige 
toestand van het geheel is, net als bij de ballingschap 
van de Joden in Babel, niets meer te veranderen. Maar 
wel wekt God individuele personen op om Zijn huis te 
bouwen: “Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk 
behoort, zijn God zij met hem." Dat zei Kores tot de 
vreemdelingen in Babel. En toen de Gemeente in verval 
raakte, riep de apostel Paulus de individuele gelovigen 
toe: "Laat ieder die de naam van de Heer noemt, zich 
onttrekken aan ongerechtigheid” (2 Tim. 2:19). Wat een 
ernstige verantwoordelijkheid is dit voor ieder van ons 
in deze tijd. Het is waar: "De Heer kent hen die de 
zijnen zijn". In een toestand van verval kent men alle 
gelovigen niet, evenmin als de Joden in Babel als een 
afgezonderd volk bekend waren zoals vroeger in het 
Beloofde Land. Toch moet elke gelovige die het bevel 
van de Heer hoort, dit ter harte nemen. Hij is geroepen 
zich af te zonderen van de wereld, van de ongelovigen, 
om zodoende "een vat te zijn tot eer, geheiligd, 
bruikbaar voor de Meester, tot alle goed werk 
toebereid” (2 Tim. 2:21). 

Maar hoe velen laten zich hiervan weerhouden, omdat 
zij verbindingen hebben aangeknoopt op allerlei gebied 

met hen die niet tot het volk van God behoren! Hoe 
velen vrezen de strijd; ze hebben misschien 
familieleden, die hun zeer na aan het hart liggen en die 
hen tegenwerken om de wil van de Heer te doen! Hoe 
velen zien ook op tegen de verachting; zij letten op hun 
rang en stand, of ook op de nietigheid en geringheid 
van hen die luisteren naar het woord van God! Laten 
toch zij, van wie de ogen voor de waarheid zijn 
geopend, optrekken overeenkomstig Gods wil! Mocht er 
toch meer beslistheid gevonden worden, niet alleen om 
de wil van de Heer te kennen, maar die ook te doen! 

Er is een groot verschil tussen hetgeen de verlossing 
betreft (die alleen van God uitgaat), en dat wat verband 
houdt met onze verantwoordelijkheid. Toen God Israël 
uit Egypte leidde, gingen allen uit. Er bleef niet één 
achter. Hoe groot de macht van de Egyptenaren ook 
was, hoe de vijandschap van Farao zich nog op 't 
laatste ogenblik vertoonde, niets was in staat Gods 
uitgestrekte arm en machtige hand tegen te houden. Hij 
had Zelf gesproken: “Ik ben neergekomen om u te 
verlossen!" Dat was Zijn raadsbesluit, en Hij volvoerde 
dit ondanks alles. Hoe kostbaar is dit voor ons! Lezen 
wij het begin van de brief aan de Efeziërs, dan zien wij 
alleen God handelen tot lof van Zijn genade. Hij neemt 
Zich voor, Hij verkiest, Hij maakt ons aangenaam in 
Hem, Hij verlost. Wat een zekerheid! Wat een rust geeft 
ons dit! Niet één van de uitverkorenen, van de 
verlosten, blijft achter in de wereld. God voert ze allen 
uit. Maar hoe geheel anders is het nu, als het volk van 
God door eigen schuld in Babel is gekomen. Het is ook 
dan de HERE, die roept om uit te gaan, die Zijn volk op 
de plaats van afzondering wil zien. Maar dan merken 
we toch iets anders op: het wordt aan ieders 
persoonlijke verantwoordelijkheid overgelaten om het 
woord van de HERE te gehoorzamen. Wat gebeurt er 
dan? Slechts weinigen luisteren. Iets minder dan 
50.000 trokken er uit. Maar toen God Israël uit Egypte 
bracht, waren er alleen al ruim 600.000 mannen! Hoe 
beschamend voor ons! Als wij voor de 
verantwoordelijkheid worden geplaatst om de wil van 
God te doen, hoe velen blijven er dan helaas achter! 

Gelukkig echter, wanneer wij de roepstem van de Heer 
verstaan en er gehoor aan geven! Hoe vertroostend is 
het voor hen die de weg van afzondering bewandelen, 
tot de "getelden" te behoren! Egypte en Babel stellen 
ons beide de wereld voor, elk in een ander karakter. 
Maar met geen van beide wil de Heer ons verenigd 
zien. Hij verloste ons uit ‘Egypte’, uit de wereld onder 
de heerschappij van de boze, om ons als Zijn volk door 
de woestijn tot de heerlijkheid te leiden. Hij wil dat onze 
harten niet terugverlangen naar de heerlijkheden van 
de wereld, maar vol vertrouwen op Hem zijn gericht. 
Vervolgens wil Hij dat wij ons verre houden van elke 
verbintenis met ongelovigen, ook al doen zij zich 
godsdienstig voor. En als wij door onze ontrouw tot een 
vermenging met de wereld zijn gekomen, moeten wij dit 
godsdienstig Babel verlaten om de weg te gaan met 
allen die de Heer aanroepen uit een rein hart (2 Tim. 
2:22; 2 Kor. 6:17). 

EZRA 
De getelden die optrokken 
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WIE HET KAN  VATTEN,  
LAAT HIJ HET VATTEN 

Gerard Kramer 

De kerkvader Origenes van Alexandrië leefde van 
ongeveer 185-253. Over de ideeën en de invloed 
van deze markante theoloog zou veel te vertellen 
zijn. In deze WoordStudie wil ik echter stilstaan bij 
een bijzondere daad die Origenes volgens de 
kerkhistoricus Eusebius van Caesarea (260-340) 
heeft verricht, maar die volgens anderen slechts 
te herleiden is tot pure lasterpraat van zijn 
tegenstanders.  

Oorspronkelijke betekenis 

Eusebius vertelt in zijn Kerkgeschiedenis VI 8 dat 
Origenes in zijn jonge jaren de woorden van de 
Heer in Matteüs 19:12 letterlijk heeft opgevat en 
zichzelf in het geheim gecastreerd heeft. Origenes 
zou deze zelfcastratie noodzakelijk hebben 
geacht om zonder problemen niet alleen met 
mannen, maar ook met vrouwen over goddelijke 
zaken te spreken. Wat zegt de Heer in genoemde 
tekst? ‘Er zijn gesnedenen die zó uit de 
moederschoot geboren zijn; en er zijn 
gesnedenen die door de mensen zijn gesneden; 
en er zijn gesnedenen die zichzelf hebben 
gesneden om het koninkrijk der hemelen. Wie het 
kan vatten, laat hij het vatten’. 

Het woord ‘gesnedenen’ verdient onze aandacht. 
In het Grieks staat er eunouchoi, het meervoud 
van eunouchos. Dit woord bestaat uit twee delen, 
nl. eunè = bed, en ouchos, dat gevormd is van het 
werkwoord echoo = hebben, bewaken. De eunuch 
was dus oorspronkelijk de bewaker van het 
huwelijksbed van de koning, en concreet van zijn 
harem. 

Eunouchos komt behalve in de hierboven 
genoemde plaats ook voor in Handelingen 8:27, 
34, 36, 38 en 39. Daar is het vertaald met 
‘kamerling’. Deze kamerling was dus een 
gecastreerde man. In het oude oosten werden 
mannen die vrouwen moesten bewaken - de 
harembewakers, zoals we zojuist zagen - of die 
op een andere manier door hun hoge positie een 
bedreiging konden vormen voor de dynastie, 
gecastreerd. In Israël was castratie streng 
verboden. In Deuteronomium 23:1 staat dan ook 
dat een ontmande niet in de gemeente des Heren 
mocht komen. In het Vrederijk zal deze uitsluiting 
ongedaan gemaakt worden: ontmanden zullen 
van de Here in Zijn huis en binnen Zijn muren een 
gedenkteken en een naam krijgen, beter dan 
zonen en dochters, een eeuwige naam die niet zal 
worden uitgeroeid (Jes. 56:3-5). 

Drie soorten gesnedenen 

De Heer onderscheidt in Matteüs 19:12 drie 
soorten gesnedenen: 

1. mannen die zo geboren zijn; 

2. mannen die op latere leeftijd door mensen 
zijn gesneden (= gecastreerd); 

3. mannen die zichzelf hebben gesneden om 
het koninkrijk der hemelen. 

Onder deze laatste categorie gesnedenen (van 
eunouchizoo = tot eunuch maken, castreren) 
werden door de jonge Origenes mannen verstaan 
die zichzelf letterlijk gecastreerd hadden om 
daardoor een God gewijd leven te leiden. Daarom 
voltrok hij die handeling aan zichzelf – althans 
volgens Eusebius. 

Zo heeft de Heer deze woorden volgens de 
meeste uitleggers echter niet bedoeld. In het 
Oude Testament was het al niet toegestaan 
mannen te castreren. Maar bij de hele geest, de 
hele atmosfeer van het christendom zou een 
dergelijke zelfverminking al helemaal niet passen. 
De mens is immers als man en vrouw geschapen 
(zie Matt. 19:4). Mensen die vrijwillig afzien van 
het huwelijk en daarmee van sexuele omgang, en 
die dat doen omdat het hun als genadegave 
geschonken is (1 Kor. 7:7), laten zien dat zij dit 
thema van het zichzelf snijden om het koninkrijk 
der hemelen inderdaad ‘vatten’. Dat betekent niet 
alleen dat zij het begrijpen, maar ook - en vooral - 
dat ze het tot inhoud van hun leven maken, en het 
in die zin ‘(be)vatten’. 
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Origenes was de zoon van 
godvruchtige ouders, die hem al 
vroeg leerden om het Evangelie 
te waarderen. Zijn vader 
Leonidas werd zelf een 
martelaar toen Origenes nog 
geen 20 jaar oud was. Hoewel 
Origenes zelf voornemens was 
het voorbeeld van zijn vader te 
volgen, werd hij naar men zegt 
hiervan weerhouden doordat 
zijn moeder zijn kleding verstopt 
had. Hij werd op latere leeftijd 
een van de belangrijkste 
verdedigers van het christen-
dom in de derde eeuw. 

Eusebius van Caesarea was  
waarschijnli jk een uit 
Palestina afkomstige ge-
leerde, en leerling van 
Pamphilus van Caesarea. 
Rond het jaar 313 werd hij 
bisschop van Caesarea, de 
Romeinse hoofdstad van 
Palestina. Hij was enige tijd 
raadsman van Constantijn 
de Grote. Hij schreef de 
Ekklès iast ikè Histor ia 
(kerkelijke geschiedenis). 



DAVID GEEFT VÓÓR ZIJN DOOD 
BEVELEN AAN SALOMO; SALOMO’S 
EERSTE REGERINGSDADEN 

1 Koningen 2 

Ger de Koning 
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‘...opdat gij voorspoedig volvoeren moogt alles wat gij doet en alles wat gij onderneemt’ (vs. 3). 

David weet dat zijn sterven nabij is en richt zijn 
laatste woorden tot zijn zoon Salomo. Hij gebiedt 
hem sterk te zijn en zich een man te tonen. Dat 
geldt ook voor ons als gelovigen. Nu de Heer 
Jezus, de ware David, afwezig is, zegt Hij 
hetzelfde tegen mij. Evenals David heeft de Heer 
voor mij Zijn bevelen, om – in Zijn kracht – Zijn 
rechten te handhaven. Zoals David zijn zoon 
Salomo verwijst naar wat ‘geschreven staat in de 
wet van Mozes’ (vs. 3), zo is voor mij het Woord 
van God norm in het handhaven van Gods 
rechten. Als ik mij daaraan houd, doet Hij Zijn 
woord gestand. Dat geldt ook voor mijn 
nageslacht, lichamelijk zowel als geestelijk. 

Dan geeft David aan wat hij van zijn zoon 
verwacht: hij moet het kwade straffen en het 
goede belonen. Joab moet gestraft worden, 
omdat hij in vredestijd bloed heeft vergoten; en 
Simi moet worden gestraft, omdat hij David heeft 
vervloekt. In beide gevallen doet David een 
beroep op Salomo’s wijsheid. Deze twee gevallen 
geven aan dat zowel verkeerde daden (Joab) als 
boze woorden (Simi) worden geoordeeld. Wat 
Joab deed aan de beide legeroversten, ziet David 
als hem persoonlijk aangedaan (vs. 5). Salomo 
wordt ook herinnerd aan mensen die David 
hebben welgedaan tijdens zijn vlucht. Nu moet 
Salomo hen weldoen. Na deze bevelen sterft 
David. 

Adonia probeert alsnog het koningschap in bezit 
te krijgen via een list en vrome praatjes. Salomo 
doorziet dat. In het bewustzijn van de plaats die 
God hem heeft gegeven, laat hij hem door Benaja 
ter dood brengen. Altijd zullen er pogingen 
worden ondernomen om het door God gegeven 
gezag aan zich te trekken. Daarvoor moet ik ook 
steeds waakzaam zijn, zowel bij mijzelf als bij 
anderen. Ook de priester Abjatar krijgt straf, maar 
wordt niet gedood, omdat hij met David mee heeft 
geleden. Salomo maakt onderscheid in strafmaat. 
Abjatar wordt uit het priesterambt gezet. Daarmee 
wordt het woord vervuld dat God over het huis 
van Eli had uitgesproken (vs. 27). Dit is een 
duidelijk voorbeeld dat iemand wordt gestraft voor 
zijn eigen daden en dat daarmee tegelijk wordt 
vervuld wat God eerder heeft gezegd. Abjatar kan 
zich niet verontschuldigen voor wat hij heeft 
gedaan, door te zeggen dat God zijn lot zo heeft 
bepaald. Hetzelfde is te zien bij Judas. Van hem 
was bekend dat hij de Heer Jezus zou verraden; 
toch blijft hij zelf verantwoordelijk voor zijn daad. 

Joab vlucht, omdat hij weet dat hij schuldig is. Zijn 
vlucht naar het altaar baat hem niets, hij is geen 
werkelijk overtuigd zondaar. Door het vastgrijpen 
van de horens van het altaar lijkt hij de suggestie 

te willen wekken dat hij in verbinding staat met de 
dienst van God. Maar het is slechts schijn. 
Salomo doorziet dat en laat hem door Benaja ter 
dood brengen. Ik moet geen bescherming zoeken 
bij God, als ik niet overtuigd ben van mijn schuld. 
Als Joab is gedood, komt Benaja in zijn plaats. 
Tevens stelt Salomo Sadok als priester aan in de 
plaats van Abjatar. 

Simi roept het oordeel over zichzelf af door een 
toezegging te doen die hij niet waarmaakt. Hier 
zien we de mens die zichzelf niet kent. Het kan 
lang duren, maar dan wordt openbaar wat er in 
zijn hart is. Zijn weggelopen slaven zijn 
belangrijker dan zijn belofte aan Salomo om 
gehoorzaam te zijn. Ook hij komt om door de 
hand van Benaja. Benaja is een bijzonder man. 
Zijn naam betekent: ‘door de Here opgebouwd’, 
of: ‘de Here heeft inzicht, is wijs’. Verschillende 
personen dragen die naam, maar de man die zo 
nauw met David is verbonden, komt voor in 2 
Samuël 8:18; 20:23; 23:20 en in 1 Koningen 1, 2 
en 4 (zie het artikel over ‘Benaja’ op 
www.oudesporen.nl – klik hier). 

Lees nu nog een keer 1 Koningen 2. 

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: ‘Heer, dank U dat 
er een rechterstoel is, waar ieder zal ontvangen 
naar wat hij in het lichaam heeft gedaan, hetzij 
goed, hetzij kwaad.’ 

“…vluchtte Joab naar de tent des Heren en greep de 
horens van het altaar” (vs. 28). 

http://www.oudesporen.nl/�
http://www.oudesporen.nl/Download/OS1255.pdf�


“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 6 - juni 2009 

9 

VAN DE WERKVLOER 
Het Kinderboekenfestival in Atjoni (Suriname) 

Henk Wassink 
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Met een volgeladen auto met spullen voor de stand 
op het kinderboekenfestival en ook nog wat dozen 
met kleding die onderweg afgegeven zouden 
worden, vertrok ik bij zonsopgang vanuit 
Paramaribo om de rit naar Atjoni te volbrengen, 
een afstand van 170 km naar het binnenland van 
Suriname. Men had mij aangeraden een ‘speer’ 
mee te nemen: dat is niet bedoeld om wegpiraten 
van het lijf te houden, maar het is hier de benaming 
voor een extra reservewiel. Onderweg werd nog 
een zuster opgehaald, die de rit zou meemaken en 
alle dagen zou assisteren in de boekenstand. De 
eerste 50 km ging het redelijk vlug, maar toen 
verlieten we het asfalt en begon de barre tocht over 
een weg die gerepareerd wordt. Onze snelheid liep 
terug, een wandelaar zou ons met gemak kunnen 
bijhouden en zelfs voorbijgaan! Na veel gehobbel 
kwamen wij bij het dorp Brokopondo op een stuk 
asfalt; en ja hoor, daar kregen wij een ‘boro 
banti’ (lekke band). Gelukkig op het mooie 
asfaltgedeelte, dus was de klus snel geklaard. Wij 
konden daar in het dorp de kleding-lading lossen 
en vervolgden vol goede moed onze jungletocht. 

Het moet inderdaad worden gezegd: wanneer je 
niet snel kunt rijden, kun je veel meer van de 
omgeving genieten en de gaten en oneffenheden 
op je pad komen niet zo snel op je af; maar ze 
waren er wel, niet te tellen. Bij aankomst in Atjoni 
was het festivalterrein gemakkelijk te vinden, want 
ter plaatse houdt de weg op en gaat het vervoer 
verder per korjaal. Op het terrein werd ik 
opmerkzaam gemaakt dat een van mijn banden 
aan het leeglopen was. Geen nood dacht ik, 
gewoon hier laten oppompen. Maar bij navraag 
bleek die mogelijkheid niet te bestaan, wel 75 km 
terug! Gelukkig vond ik de volgende morgen een 
truckchauffeur die mij aan lucht hielp. Opgelucht 
konden we die dag de kinderen opwachten, die per 
korjaal zouden arriveren en die we in de stand 
zouden krijgen. Een kleurrijk gezicht om de boten 
te zien aanmeren en de kinderen nieuwsgierig 
rondkijkend en vol verwachting en zeer 
gedisciplineerd het terrein op te zien komen. 

Het thema was: ‘Luister goed, wees soms ook stil, 
en ontdek wat de ander zeggen wil’. Naast de 
boekentafel hadden wij een blikvanger opgesteld. 
Deze bestond uit een poppenkop, waar uit de 
mond water kwam dat werd opgevangen in een 
bamboebuis. Als de buis vol was, kiepte dat 
gedeelte naar beneden, zodat de buis leegliep en 
door zijn tegengewicht weer terugviel in de oude 
positie om opnieuw vol te lopen. Deze constante 
beweging trok de nodige aandacht en je zag de 
vragen op de gezichten hoe dat nou mogelijk was. 
De les die we zichtbaar probeerden te maken, 
werd heel goed begrepen. Als ik vroeg wat er uit 
mijn mond kwam, dan was het antwoord: ‘geluid of 
woorden’. Dat geluid ging in andermans oren en 
als men de woorden had begrepen, kon het 
gehoorde weer doorgegeven worden aan een 
ander. 

Daarop volgde het verhaal van de jonge Samuël. 
Hij moest leren luisteren naar de stem van God. 
Als ik de jeugdige toehoorders vroeg of je de stem 
van God vandaag ook nog kunt horen, kreeg ik 
meestal een negatief antwoord. Als daarna de 
Bijbel te voorschijn kwam, begrepen ze dat we God 
wel konden horen door simpel Zijn Woord te 
openen en te gaan lezen. Het evangelie kon 
daarna mooi aansluitend worden verteld. De 
tweede dag kwam een leraar de stand binnen en 
toen hij het allemaal had overzien, zei hij: ‘Ik ben 
hier deze week met een groep studenten van de 
kweekschool en zij moeten dit beslist komen zien’. 
De hele groep werd bij elkaar geroepen en de 
boodschap werd aan deze toekomstige 
leerkrachten uitgelegd.  

Op de dag van vertrek kwam de opruimploeg en 
één van die jongens riep mijn naam. Hij vroeg of ik 
hem nog herkende van vroeger. En prompt begon 
hij de bijbelboeken uit het hoofd op te zeggen. Dat 
had hij moeten leren toen hij nog op school zat, en 
wij met lectuur zijn school bezochten. Dat was een 
leuke ontmoeting en ook een fijne bemoediging, 
dat het zaad dat eens gezaaid was goede 
voedingsbodem had gevonden. 

Vervoer per 
korjaal 

‘Zaai uw zaad in de morgen en laat uw hand tegen de avond niet rusten, want u weet 
niet of het ene gelukken zal of het andere, dan wel of beide tezamen goed zullen 

zijn’ (Pred. 11:6). 

De blikvanger 
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De zegen van het zoonschap 
Het is goed om nu wat uitvoeriger stil te staan bij 
het onthaal van de verloren zoon door zijn vader. 
Je zou verwachten dat de vader aanvankelijk 
terughoudend zou zijn. Aan de ene kant wel 
dolgelukkig, omdat hij zijn zoon terugheeft, aan de 
andere kant eerder wat afwachtend. Je zou 
kunnen verwachten dat de vader eerst feestviert, 
daarna zijn zoon eens goed laat uitslapen en hem 
op krachten laat komen, om daarna dan een goed 
gesprek aan te gaan over de vraag hoe het nu 
verder moet. Maar niets daarvan, de zoon wordt 
direct overladen met de geschenken van de 
vader. Het feit dat de vader meteen alles opsomt 
wat de zoon moet krijgen, wekt de indruk dat hij al 
daarover had nagedacht vóórdat hij zijn zoon 
terug zag. Zo heeft de hemelse Vader heel wat in 
petto om het verlorene dat gevonden is te 
zegenen. Oftewel: zoals we het ook gezien 
hebben met betrekking tot de afgedwaalde 
gelovige, om hem / haar opnieuw te herstellen en 
te bevestigen in het geloof. 

Laat mij u nog even eraan herinneren dat het in 
Lucas 15 om de rijkdom van Gods genade gaat. 
Ook in de gelijkenis van de verloren zoon is de 
weg van de bekering niet het hoofdonderwerp. 
Het is trouwens opmerkelijk dat er bij de andere 
twee gelijkenissen gesproken wordt over ‘een 
zondaar die zich bekeert’ (vs. 7, 10), maar hier 
niet. En dat terwijl het schaap en de munt niet de 
mogelijkheid hadden om zich te bekeren, maar de 
zoon wel! Dat toont een belangrijk evenwicht, het 
feit dat het bij de bekering om twee partijen gaat. 
Zij hebben allebei een aandeel, niet fifty-fifty, 
maar elk voor de volle honderd procent. De Bijbel 
zegt dat bekering een werk van Godswege is, 
maar óók dat het een daad van de menselijke wil 
is. Dat gaat ons verstand te boven, en sommige 
teksten lijken daardoor in tegenspraak met elkaar. 
De twee zijden van eenzelfde medaille zijn echter 
niet in strijd met elkaar, ze vullen elkaar juist aan. 
Dit is wonderlijk in onze ogen. Het gaat echter wel 
in de eerste plaats over de genade van God.  

Dat kunnen we opnieuw duidelijk zien bij de 
ontvangst van de zoon door de vader. De vader 
ontvangt de zoon wel als ‘degene die het totaal 
bedorven had’, maar zo brengt hij hem niet in zijn 
huis. God ontvangt ons als de zondaars die we 
zijn, maar daar laat hij het absoluut niet bij. Hij 
stelt ons tot zonen, die in staat zijn om zijn huis 
eer aan te doen. 

[Het zou erop kunnen lijken dat ik de waarde van 
het zoonschap, als geestelijk groeiproces van een 
kind van God, loslaat. Dat is echter geenszins de 
bedoeling. Ik bekijk het zoonschap hier vanuit het 
oogpunt van onze positie, omdat ik denk dat het 
hier ook als zódanig bezien moet worden. Het 
gaat om de aanneming van het verlorene (of: het 
herstel van de afgedwaalde gelovige), en daarbij 
wordt in dit hoofdstuk met geen woord gerept over 
geestelijke groei.] 

De thuiskomst van de zoon 
Laten we dan nu kijken naar de houding van de 
vader. Hij zag zijn zoon al van ver aankomen, 
omdat hij op de uitkijk stond. Elke dag keek hij uit 
naar het moment waarop hij zijn zoon zou zien 
terugkomen. Hij was uit de gedachten van zijn 
zoon verdwenen, maar andersom was dat niet zo. 
Wanneer hij zijn zoon ziet, loopt hij hem tegemoet 
(vs. 20). De zoon krijgt een knuffel en een kus (vs. 
20). Zijn belijdenis wordt aangehoord, maar hij 
ondergaat niet de gevolgen die hij verwacht (vs. 
21). Hij krijgt het beste kleed, schoenen en een 
ring (vs. 22). Ten slotte wordt er feest gevierd en 
is er een lekkere maaltijd (vs. 24,32). 

De ontmoeting (vs. 20-21) 

De vader staat op de uitkijk, want hij ziet zijn 
weggelopen zoon reeds als hij nog veraf is. Het 
hart van de vader komt direct in actie. Er staat 
hier een indrukwekkend Grieks werkwoord 
‘splagchnizomai’, dat afkomstig is van het woord 
‘splagchnon’, dat de ingewanden aanduidt. De 
ingewanden werden beschouwd als de zetel van 
het gevoelsleven.  

Kris Tavernier 

Lucas 15  

Een studie over het werk van de God van alle genade 
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De nieren en het hart zijn ook belangrijk in het 
bijbelse spraakgebruik (Ps. 7:10; 26:2; Jer. 17:10; 
Op. 2:23). Je kunt dit dus lezen in de zin van: ‘hij 
werd in zijn ingewanden bewogen’. Heel zijn 
binnenste springt op van liefde en bewogenheid 
voor zijn zoon, die daar aankomt. Hij loopt op hem 
toe. Het was helemaal niet gebruikelijk en het 
werd als vernederend beschouwd (dit schijnt nog 
steeds zo te zijn), wanneer de patriarch van de 
familie snel liep. Zo iemand rent niet, maar hij 
wandelt rustig en statig. Het kan deze vader 
allemaal niet deren: hij rent naar zijn zoon toe. Als 
hij dan bij zijn zoon is aangekomen, valt hij hem 
om de hals en kust hem. Hoe de zoon er ook 
uitziet en hoe hij misschien ook stinkt in zijn 
lompen, de vader omarmt hem. 

Daarop volgt de belijdenis van de zoon. Die 
getuigt van een diep besef van schuld en van 
eigen onwaardigheid. Hij zegt niet zomaar iets als: 
‘Sorry pa, ik heb een foutje gemaakt’. Nee, hij 
erkent zichzelf als schuldig en onwaardig. Dat is 
heel wat. Laat mij trouwens opmerken dat dit 
ongetwijfeld het moment is, waarop de zoon het 
verschrikkelijke van zijn dwaalweg inziet. Op het 
moment dat hij geconfronteerd wordt met de liefde 
en de genade van zijn vader, ziet hij de volle ernst 
van zijn zondigheid in. Hij had zich reeds bekeerd 
in de varkensstal, maar dat was hoofdzakelijk 
vanwege zijn eigen nood. Nu staat hem niet meer 
allereerst zijn eigen nood voor ogen. Hij zegt niet 
zoiets als: ‘Vader, mag ik alstublieft voor u 
werken, want ik heb zo’n honger’. Dat was zijn 
gedachtegang in de varkensstal. Nu zegt hij: 
‘Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor 
u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten.’ Het 
gaat niet meer om hemzelf, hij is nu nog veel 
kleiner dan toen hij zijn ellende besefte in de 

varkensstal. Hij is een gebroken man in de ogen 
van zijn vader. Zo komt hij tot waarachtige 
veroordeling van zichzelf. 

Zo gaat het wanneer een ongelovige tot God 
komt, of wanneer een afgedwaalde gelovige 
terugkeert tot de Vader. Aanvankelijk gaan we 
terug vanuit het bewustzijn van onze eigen nood. 
Maar wanneer we het geweldige hart van God de 
Vader leren kennen, dan worden we zelf pas echt 
verbroken. Deze volgorde vinden we ook in 
Ezechiël 36:24-31. Pas nadat God al zijn zegen 
over zijn volk uitgestort heeft en het tot Zichzelf 
heeft teruggebracht (vs. 24-30), pas dan (let erop 
dat vs. 31 met dit woordje begint) krijgt het volk 
volledig besef van zijn dwaalweg. Door het 
ontdekken van Gods enorme liefde, zoals die in 
en door Jezus Christus is getoond, komen wij tot 
veroordeling van onszelf en tot de oprechte 
erkentenis dat in ons ‘geen goed woont’ (Rom. 
7:18). Dan kan God zijn rijke schat van geestelijke 
zegen over ons uitstorten. 

De geschenken (vs. 22) 

De weggelopen zoon verwachtte dat hij als 
arbeider zou mogen werken bij zijn vader. Zoveel 
begrip had hij misschien wel van de liefde en de 
genade van zijn vader. Wat de zoon niet 
verwachtte, was dat zijn vader hem weer als zijn 
zoon zou aannemen. Zoveel wist hij kennelijk niet 
van de liefde en de genade van zijn vader. Maar 
voor zijn vader kan het beslist niet anders! De 
vader laat de jongste zoon niet de woorden 
uitspreken dat hij als een dagloner wil werken, 
want dat past hem niet en dat past vooral de 
vader niet. De vader handelt niet met de zoon 
naar wat hij verdient, maar naar zijn eigen 
vaderhart. De vader in de gelijkenis ontvangt zijn 
zoon, zoals hij op hem afkomt. Maar zo brengt hij 
hem niet in zijn huis. Eerst krijgt hij een nieuw 
kleed, een ring en sandalen. Deze drie 
geschenken zorgen ervoor dat hij als een zoon 
des huizes thuiskomt. De vader brengt hem in zijn 
huis, niet als dagloner (het voornemen van de 
zoon) of als bedelaar, maar als zijn zoon. De 
positie van de vader bepaalt de positie van de 
zoon. De genade wordt immers afgemeten naar 
Wie God is, niet naar wie wij zijn. Daarom is de 
genade van God zo overvloedig. 

Wanneer wij op onze eigen onwaardigheid zien, 
dan hebben we de oprechte neiging tevreden te 
zijn met de laagste plaats in de hemel. Vanuit het 
perspectief van onze onwaardigheid is dat een 
mooie, nederige houding. Het is de houding die 
deze zoon ook aanneemt. Maar het is een 
gedachte die losstaat van de genade van God. 
We denken dan veel te gering van God, zijn liefde 
en zijn genade over ons. Hij heeft ons niet verlost 
uit de modder om ons als slaaf in de achterzaal 
van de hemel een baantje te geven, maar om ons 
als zonen een plaats aan zijn tafel te geven. Hij 
heeft ons geroepen ‘tot zijn eeuwige heerlijkheid 
in Christus Jezus’ (1 Petr. 5:10). Hij heeft ons 
gered ‘tot verkrijging van de heerlijkheid van onze 
Heer Jezus Christus’ (2 Tess. 2:14). 
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Europa leeft niet echt, dat wil zeggen in de 
beleving van de gemiddelde burger. De 
gemiddelde Europeaan ligt niet wakker van 
Europa. Het opkomstpercentage voor de 
onlangs gehouden Europese verkiezingen 
lag nog lager dan vier jaar geleden.  

Voor de meeste politici ligt dat anders. Zij 
willen dat wij wakker worden en ons ervan 
bewust worden dat Europa ertoe doet. Ik heb 
een paar minuten op internet gekeken naar 
de inleiding van een debat tussen 
lijsttrekkers van de kleinere partijen die aan 
de verkiezingen meededen.  De lijsttrekkers 
werden voorgesteld en zij vertelden kort 
waarom zij hun partij in het Europese 
parlement wilden vertegenwoordigen. De 
vertegenwoordiger van de CU/SGP zei: als 
er meer rekening werd gehouden met Gods 
heilzame geboden, was de crisis niet 
ontstaan. Hij ging voor, in mijn woorden 
gezegd: méér God in Europa. 

Met respect voor de bedoeling moet ik toch 
zeggen dat het een nutteloos streven is en 
verspilde energie zal zijn. Dat zeg ik niet 
omdat ik de politiek zo goed door heb, maar 
omdat de Bijbel een heel andere 
ontwikkeling laat zien. Als er al ruimte voor 
God in Europa komt, zal dat zijn voor de 
mens die ‘zichzelf vertoont dat hij God is’ (2 
Tess. 2:3-4), en voor het beest dat als God 
zal worden aangebeden (Openb. 13:4). Voor 
de God van de Bijbel en Zijn Zoon Jezus 
Christus is helaas geen plaats meer.  

Laten wij niet denken dat wij die plaats voor 
God moeten opeisen, niet via diplomatieke 
weg en zeker niet via de weg van het 
geweld. Dat wil Hij helemaal niet. Toen 
Petrus het voor de Heer Jezus opnam met 
zijn zwaard, zei de Heer: ‘Steek je zwaard 
weer op zijn plaats; want allen die het 
zwaard nemen, zullen door het zwaard 
omkomen’ (Matt. 26:51–52). Zijn Koninkrijk is 
niet van deze wereld (Joh. 18:36). 

Onze opdracht is niet om via de politiek 
Gods geboden als heilzaam aan de mensen 
voor te houden. Als we al iemand Gods 
geboden voorhouden, is dat om hem ervan 
te overtuigen dat hij ze heeft overtreden en 
dat hij op grond daarvan de dood verdient. 
Tegelijkertijd mogen we dan echter getuigen 
van ‘het evangelie van de heerlijkheid van de 
gelukkige God’ (1 Tim. 1:8-11). 

Het antwoord dat ik voor mezelf geef op het 
eerste deel van de vraag: ‘Hebt u wat met 
Europa, of hebt u wat voor Europa?’, is: 
'Nee.' Op het tweede deel van de vraag is 
mijn antwoord: ‘Ja!’ Het is nog steeds de 
welaangename tijd, wij leven nog steeds in 
de dag van het heil, van de behoudenis      
(2 Kor. 6:2). Maar de tijd is kort. Laten we die 
dus uitkopen en nog veel  mensen vertellen 
over wat we in de Heer Jezus hebben 
gevonden. Het is ons gebed dat dit nummer 
van Rechtstreeks daaraan zal bijdragen. 

Namens de redactie, Ger de Koning 
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Deel 7 

4. Lazarus 

Na Marta en Maria komt Lazarus, de laatste van 
het drietal vrienden te Betanië. Er wordt niet veel 
over hem gezegd, maar toch genoeg om er 
enkele ogenblikken bij stil te staan. De weinige 
bijzonderheden die van hem staan opgetekend, 
zullen ons, wanneer we erover nadenken, 
belangrijk en vertroostend voorkomen. De stem 
van de Heer komt ook in de geschiedenis van 
Lazarus tot ons. Ook wat er niet gezegd wordt, is 
soms veelzeggend. Lazarus vertegenwoordigt 
een groot aantal van de discipelen van Jezus. 
Veel gelovigen zijn niet zo bekend. Niet alleen zijn 
ze onbekend in het land, maar vaak ook in de 
stad of het dorp waar ze wonen. Het zijn er maar 
een paar – soms maar een enkeling – die hen 
kennen. Zij gaan eenvoudig hun weg en 
verrichten geen grote dingen. Ze staan niet in de 
publiciteit door Bijbellezingen of evangelie-
predikingen, om de eenvoudige reden dat zij dit 

niet kunnen. Zelfs in de gemeente hoort men hen 
zelden. Anderen zijn al maanden of jaren ziek, of 
zitten altijd opgesloten binnen de muren van hun 
woning; ze doen schijnbaar niets anders dan 
lijden en volhouden. Veel huisvrouwen gaan als 
het ware op in de drukte van het huishouden en 
de kinderen. Zijn zij minder dan de anderen? Nee, 
zij zijn op de plaats die hun door God is 
aangewezen. 

Er zijn aantrekkelijke en onaantrekkelijke leden in 
het lichaam, zegt de apostel Paulus (1 Kor. 12:22-
25). Er zijn niet alleen apostelen en profeten, 
herders, leraars en evangelisten in de gemeente, 
maar ook hulpbetoningen. Worden aan de één 
vijf, en aan de tweede drie talenten gegeven, de 
derde ontvangt er één. Hebt u vijf talenten 
ontvangen en u gebruikt ze niet, dan zult u 
daarnaar geoordeeld worden. Hebt u er één 
ontvangen en u handelt daarmee verstandig, dan 
zult u dienovereenkomstig loon ontvangen. Wees 
niet traag als God u veel gaven geschonken heeft. 
Besteed ze met ijver en trouw. Maar hebt u weinig 
gaven ontvangen, wees dan tevreden met wat u 
hebt. Denk niet dat u de grond zonder nut beslaat. 
Het talent dat God u gaf, is precies goed voor u 
en de plaats die God u heeft gegeven. Veel lijkt u 
misschien niet te kunnen doen; maar bedenk dat 
wat u doet, net zo belangrijk en nodig is als wat 
anderen verrichten. Wat u doet, lijkt vaak zo klein 
en nietig. Maar God oordeelt totaal 
anders. Onaantrekkelijke leden van een 
lichaam zijn even noodzakelijk als al de andere 
leden. De kleinste schakel kan in een ketting niet 
gemist worden, of het geheel valt uit elkaar. 
Misschien bent u onbekend bij de mensen, bij 
God bent u niet vergeten. 

Dit leert ons de geschiedenis van Lazarus. 
Lazarus was zo’n stille in den lande. Slechts in 
één evangelie wordt zijn naam genoemd. De 
eerste maal dat wij over het huisgezin te Betanië 
horen, vernemen wij geen woord over 
Lazarus. Als wij alleen maar de geschiedenis in 
Lucas 10 hadden, dan zouden wij niet eens weten 
dat Marta en Maria nog een broer hadden. En ook 
Matteüs en Marcus, die ons net als Johannes de 
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Lazarus - door James Tissot (1836-1902) 
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zalving van Jezus door Maria verhalen, zwijgen 
over Lazarus. Alleen in het Johannes-evangelie 
lezen wij over hem. Maar wat wij daar van hem 
horen, bevestigt wat ik al zei: Lazarus viel niet op. 
Hij was een stille in den lande. Geen enkele daad 
wordt ons van hem meegedeeld, geen enkel goed 
werk wordt er van hem vermeld, geen enkel 
woord staat er van hem opgetekend. Wij lezen dat 
hij ziek was en stierf; dat Jezus hem opwekte uit 
de doden en dat hij daarna met Jezus aanzat aan 
de maaltijd bij Simon de melaatse. Dat is alles. 

Wat onbelangrijk, zal iemand zeggen. Ja, zo 
denken wij, maar zo denkt God niet. Als wij een 
ogenblik bij Johannes 11 en 12 stilgestaan 
hebben, zult u misschien heel wat anders zeggen. 
Dat schijnbaar onbeduidende leven zal een 
grotere betekenis voor u krijgen. We kunnen God 
dankbaar zijn, dat Hij ons naast Marta en Maria 
ook over Lazarus heeft verteld. ‘Nu was er iemand 
ziek, Lazarus van Betanië, uit het dorp van Maria 
en haar zuster Marta (...) De zusters dan zonden 
tot Hem de boodschap: Heer, zie, hij die U liefhebt 
is ziek’ (Joh. 11:1-3). Ziedaar de eerste 
mededeling. En de tweede is: ‘Jezus nu had 
Marta en haar zuster en Lazarus lief’ (Joh. 11:5). 
Ja, niet alleen de bedrijvige Marta en de zo innig 
aan Hem verbonden Maria, maar ook Lazarus. En 
die liefde van Jezus voor Lazarus was zo duidelijk 
zichtbaar geweest, dat de zusters de boodschap 
tot de Heer konden sturen: ‘Heer, zie, hij die U 
liefhebt is ziek’. Dat is treffend. 

Onze liefde wordt vaak beperkt door het karakter 
en de kwaliteiten van de gelovigen. De goddelijke 
liefde daarentegen omvat allen. Liefde tot alle 
heiligen te hebben, was een zaak die door Paulus 
hoog geprezen werd (Kol. 1:4). Jezus had 
Lazarus lief, zó lief, dat Hij tegen de discipelen 
zei: ‘Onze vriend Lazarus slaapt’ (Joh. 11:11). 
Onze vriend, wat vertrouwelijk klinkt dat! Niet mijn 
vriend, maar onze vriend. Hij verbindt de 
discipelen met Zichzelf, het is alsof zij één familie 
vormen. Wat een neerbuigende goedheid! Ja, de 
gelovigen zijn op de nauwste, de innigste wijze 
met Jezus verbonden. ‘Ik noem u niet meer slaven 
(...) maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u 
alles wat Ik van mijn Vader heb gehoord, bekend 
gemaakt heb’ (Joh. 15:15). Dat zei Jezus tegen 
zijn discipelen. Later, na de opstanding, ging de 
Heer nog verder. Toen noemde Hij de discipelen 
zijn broeders. Hij, de Eerstgeborene onder vele 
broeders, zei tegen Maria Magdalena: ‘Ga heen 
naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar 
mijn Vader en uw Vader en naar mijn God en uw 
God’ (Joh. 20:17). Hij schaamt zich niet ons 
broeders te noemen (Hebr. 2:11). 

Maar laten wij teruggaan naar de geschiedenis 
van Johannes 11. ‘Onze vriend Lazarus slaapt’, 
zei Jezus. Is dat niet heerlijk? Deze onbekende, 
stille Lazarus, die in de schaduw stond van Marta 
en Maria, en van wie wij geen enkele uitspraak 

lezen, van wie geen enkele daad staat vermeld, 
die Lazarus was een vriend van Jezus. U die 
misschien vergeten op een zolderkamer woont, u 
bent een vriend van Jezus. U die de kring van uw 
kinderen niet kunt verlaten en uw hele leven 
besteedt aan hun opvoeding en verzorging, u bent 
een vriendin van Jezus. U die op uw ziekbed ligt 
uitgestrekt en niet vaak bezoek krijgt, u bent een 
vriend, een vriendin van Jezus. Dit vergoedt alles, 
denk daaraan. Er is geen trouwer vriend dan de 
Heer. Hij houdt zoveel van de zijnen! Hij kent al 
hun behoeften, noden en zorgen; en op zijn tijd en 
op zijn wijze wil Hij daarin voorzien. Denk niet dat 
Hij u vergeet, nu Hij in de hemel woont en met 
heerlijkheid is gekroond. Hij is Dezelfde als toen 
Hij hier beneden wandelde. Hij is gisteren en 
heden en tot in eeuwigheid Dezelfde. Hij weet 
waar u woont, Hij kent uw adres. Denk maar aan 
de geschiedenis van Saulus en Ananias. Tegen 
Ananias zei de verheerlijkte Heer: ‘Sta op en ga 
naar de straat, de Rechte geheten, en zoek in het 
huis van Judas naar iemand van Tarsus, 
genaamd Saulus; want zie, hij bidt’ (Hand. 9:11). 
Zo kent Hij ook uw naam. Hij weet de straat 
waarin u woont, het nummer van uw huis, het 
kamertje waar u verblijf houdt. En Hij weet alles 
wat u doet. 

Dat is heerlijk en vertroostend! Al zou niemand u 
kennen, Hij kent u. Al zou iedereen u vergeten, Hij 
vergeet u niet. Hoe arm en veracht u ook bent, 
voor Hem bent u niet te arm, niet te veracht. Hij 
zoekt u en bewijst u zijn vriendschap. Ik hoop dat 
u steeds zijn tegenwoordigheid mag opmerken! 
Hoe gelukkig is uw leven dan, hoeveel zegen kunt 
u genieten! ‘Onze vriend Lazarus slaapt’, zei de 
Heer. Onze vriend! Ja, Lazarus was niet alleen de 
vriend van Jezus, maar ook die van de discipelen. 
Hebt u ook een vriend? Niet alleen onder 
begaafde en bekende personen, maar ook onder 
de stillen in den lande? Een vriend of vriendin op 
een zolderkamertje? Een zieke, die door niemand 
wordt bezocht? Een beproefde, die door allen is 
verlaten? Een weduwe of een wees? Doe net 
zoals de Heer Jezus! Zoek uw vrienden ook onder 
zulke mensen. 

  

LL
A

Z
A

R
U

S
A

Z
A

R
U

S
, , 

E
E

N
E

E
N

  S
T

IL
LE

S
T

IL
LE

  ININ
  D

E
N

D
E

N
  L

A
N

D
E

LA
N

D
E
  

3 



Z
IJ

N
 V

E
R

Z
O

E
N

E
N

D
 S

T
E

R
V

E
N

 H
E

E
FT

...
 

4 

“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 7/8 - juli / augustus 2009 

1. Tot God gebracht 

In de derde maand na de uittocht uit Egypte kwamen de 
Israëlieten bij de berg Sinai en sloegen zij hun 
tentenkamp op tegenover de berg. Bijna een jaar lang 
zouden ze daar blijven om Gods wetten te vernemen, te 
leren hoe ze Hem moesten dienen en een heiligdom - 
een tentwoning - voor Hem te bouwen (Ex. 19:1; Num. 
10:11). Het verloste volk werd door God aangenomen 
als Zijn eigen volk, een heilige natie, een koninkrijk van 
priesters. God Zélf had het met zijn sterke hand 
uitgeleid uit het diensthuis en het tot Zich gebracht - 
dwars door de Rode Zee en door de woestijn. Dat was 
Góds werk geweest, Zijn verlossend handelen. Hij had 
de Israëlieten 'op arendsvleugelen gedragen' en tot 
Zich gebracht (Ex. 19:4). God wilde Zijn volk dicht bij 
Zich hebben, opdat Hij Zichzelf aan hen zou kunnen 
openbaren en Hij in hun midden zou kunnen wonen.  

Al deze dingen behelzen duidelijke lessen voor onszelf 
als kinderen van God. Wij kunnen parallellen trekken 
tussen Israël en de Gemeente, tussen het oude en het 
nieuwtestamentische volk van God. In diverse plaatsen 
in het Nieuwe Testament klinken de zoëven genoemde 
gedachten door, en soms zijn de bewoordingen 
identiek. Zo zegt Petrus dat wij op grond van het lijden 
en sterven van Christus tot God zijn gebracht: 'Want 
ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, 
de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij 
ons tot God zou brengen' (1 Petr. 3:18).  

Dat is kenmerkend voor onze positie als gelovigen. Wij 
waren vroeger ver van God verwijderd; wij waren 
beladen met zonden en ongerechtigheden. Wij stonden 
als zondaars op een onmetelijke afstand van God. 
Doordat wij vijanden van God waren, stonden wij ook 
met de rug naar Hem toe. Er was geen contact, geen 
gemeenschap met God mogelijk vanwege die 
onoverbrugbare kloof tussen God en ons. Bovendien 
bevonden wij ons in de macht van de boze, Gods 
tegenstander. Wij waren slaven van de zonde en van 
Satan, de overste van deze wereld. Hoe konden wij 
worden verlost? Hoe kon God ons tot Zich brengen? 
Wij weten het antwoord: het was alleen mogelijk op 
grond van de dood van een Ander, onze Heer Jezus 
Christus. Zijn verzoenend sterven heeft de afstand 

tussen God en mensen overbrugd, zodat er nu een 
nauwe band is tussen God en hen die Hij heeft 
aangenomen als Zijn kinderen. Evenals Israël vormen 
wij een volk dat Hem ten eigendom is (vgl. Ex. 19:5). 
Wij zijn 'een eigen volk' (Tit. 2:14), 'een volk tot een 
eigendom' (1 Petr. 2:9). God heeft Zich de Gemeente 
verworven door het bloed van Zijn eigen Zoon (Hand. 
20:28). Wij zijn nabij gekomen door het bloed van 
Christus (Ef. 2:13). Als een volk van koningen en 
priesters dienen wij Hem in Zijn tegenwoordigheid. Dat 
is onze nieuwe, verheven positie. Wat voor Israël gold 
('gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een 
heilig volk'), geldt ook voor ons als een koninklijk 
priesterdom (Ex. 19:6; Petr. 2:5-9; Openb. 1:5-6). God 
woont door Zijn Geest te midden van de Gemeente, die 
Hem dient en eert hier op aarde. Wij aanbidden de 
Vader in geest en in waarheid (Joh. 4:21-24; Ef. 
2:18vv.). 

2. Ik heb van de hemel met u gesproken 

Natuurlijk zijn er ook grote verschillen tussen de positie 
van Israël en die van de Gemeente. Israël is het aardse 
volk van God, de Gemeente het hemelse volk, de bruid 
van het Lam. De brief aan de Hebreeën belicht deze 
verschillen. Hebreeën 12 stelt dat wij niet zoals Israël 
genaderd zijn tot de berg Sinai, maar tot de berg Sion, 
de berg van de genade. De openbaring die gepaard 
ging met de verschijning van de HERE bij het geven van 
de decaloog (de tien geboden) was indrukwekkend en 
vreesaanjagend (Ex. 20:18-20). Het volk bleef van verre 
staan, en God woonde in donkerheid toen Hij 
neerdaalde op de berg Sinai; en dat bleef zo in de oude 
bedeling (Ex. 20:21; vgl. 1 Kon. 8:12). Zijn ware wezen 
bleef verborgen tot de komst van Christus in het vlees. 
De Zoon heeft de Vader verklaard, en de volheid van 
Gods genade en waarheid is onthuld in de Zoon van 
Zijn liefde.  

Als christenen leven wij nu niet onder het regime van de 
wet, maar onder dat van de genade (Rom. 6:14). Gods 
openbaring aan het volk Israël was weliswaar van 
hemelse oorsprong, maar Hij gaf Zijn aanwijzingen op 
de berg, d.i. ‘op aarde’ (Hebr. 12:25). Hij spreekt nu 
echter werkelijk met de Zijnen ‘van de hemel’, d.i. vanuit 
de hemel. Wij hebben een hemelse roeping en wij zijn 

 DDEE  BETEKENISBETEKENIS  VANVAN  DEDE  
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Hugo Bouter 

‘Een altaar van aarde zult gij voor Mij maken en daarop offeren  
uw brandoffers en uw vredeoffers’ (Ex. 20:22-26). 



verbonden met een hemelse Christus (Hebr. 3:1), een 
Heer die is gaan zitten aan de rechterhand van de 
Majesteit in de hoge (Hebr. 1:3; 8:1; 10:12; 12:2). Er is 
nu geen bedekking meer, geen rokende wolk, geen 
donderslagen en bliksemstralen. Wij aanschouwen de 
heerlijkheid van de Heer met onbedekt gezicht (2 Kor. 
3:18). Het hemelse heiligdom staat voor ons open en 
wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan door het bloed 
van Jezus (Hebr. 8:2; 10:19).  

3. Een altaar van aarde 

De onzichtbare God mocht op geen enkele manier 
worden afgebeeld (Ex. 20:4-5), zelfs niet door middel 
van kostbare materialen zoals zilver en goud. Dat zou 
namelijk leiden tot afgoderij, zoals uit de geschiedenis 
van Israël ook gebleken is (vgl. het gouden kalf in Ex. 
32 en het zilveren godsbeeld van Micha in Richt. 17). 
Het voorschrift met betrekking tot de altaarbouw 
knoopte aan bij het tweede gebod dat God had 
gegeven: ‘(...) gij zult naast Mij géén goden maken; 
noch van zilver noch van goud zult gij ze u maken’ (Ex. 
20:23; vgl. 20:4-5). Maar hoe kon God dan wel worden 
gediend? Bij het aardse volk van God en bij een aardse 
eredienst paste ‘een altaar van aarde’, dat spreekt van 
eenvoud en nederigheid. Het Latijnse woord voor 
nederigheid (humilitas) is afgeleid van het woord voor 
aarde of grond (humus). Het altaar is de plek van 
ontmoeting tussen God en Zijn volk en wij moeten in de 
juiste houding, een gezindheid van ootmoed tot Hem 
naderen. Vandaar dit voorschrift voor een altaar van 
aarde om daarop brandoffers en vredeoffers te 
brengen, kleinvee en runderen (Ex. 20:24a). Het bloed 
van de offeranden moest aan de voet van het altaar 
worden uitgegoten. 

Wij hebben als christenen ook een altaar, maar dat 
bevindt zich buiten de joodse legerplaats, het judaïsme 
als godsdienstig stelsel (Hebr. 13:10). Ons altaar is een 
Persóón, onze Heer Jezus Christus, door Wie wij 
slachtoffers van lof aan God mogen opofferen (Hebr. 
13:15). Wanneer wij het altaar van aarde zien als een 
type van Hem, dan mogen wij denken aan Zijn nederige 
mensheid. Hij was ‘de vrucht der aarde’ (Jes. 4:2 SV); 
en Hij had gestalte noch luister dat wij Hem zouden 
hebben aangezien (Jes. 53:2). Het altaar van aarde 
stamt vermoedelijk uit de tijd van de aartsvaders, die op 
hun pleisterplaatsen telkens altaren bouwden. 
Abraham, Isaak, en Jakob waren altaarbouwers. Hier in 
Exodus 20 heeft het ‘altaar van aarde’ betrekking op de 
tijd dat het volk nog rondtrok in de woestijn en naar 
behoefte op bepaalde plaatsen altaren oprichtte.  

Bij de invoering van de tabernakeldienst vinden wij 
nieuwe voorschriften, en wel ten aanzien van het 
koperen brandofferaltaar in de voorhof en het gouden 
reukofferaltaar in het heiligdom (Ex. 27:1-8; 30:1-6).  

Het koper wijst typologisch gezien op Christus’ kracht 
om het vuur van het oordeel te verdragen, het goud op 
Zijn Godheid en hemelse heerlijkheid. 

Een voorbeeld van een altaar van aarde vinden wij ook 
in de geschiedenis van Naäman in 2 Koningen 5. Na 
zijn genezing nam de legeroverste van de koning van 
Aram ‘een last aarde’ mee uit het land Israël, omdat hij 
voortaan de waarachtige en levende God wilde dienen 
en geen brandoffer of slachtoffer meer wilde brengen 
aan andere goden (2 Kon. 5:17). Bij dit altaar van aarde 
kon hij steeds de naam van de God van Israël 
aanroepen.  

Zoals gezegd, is het altaar de plaats van de ontmoeting 
met God. Dat wordt hier ook duidelijk gemaakt: ‘Op elke 
plaats waar Ik Mijn naam doe gedenken, zal Ik tot u 
komen en u zegenen’ (Ex. 20:24b). Jahweh kiest Zelf 
de plaats uit, waar Hij gediend wil worden. Zijn naam en 
de gedachtenis daaraan zouden op die plek centraal 
staan. God kwam tot hen om (1) in hun midden geëerd 
en gediend te worden, en (2) hen te zegenen. De 
ontmoeting met Hem had zegenrijke gevolgen. Zijn 
zegen stond in verbinding met Zijn naam, die op de 
Israëlieten werd gelegd (vgl. Num. 6:22-27). Buiten 
Hem is er ook voor ons géén zegen te vinden! 

4. Een altaar van stenen 

Naast een altaar van aarde was er echter een tweede 
soort toegestaan, nl. een altaar van ongehouwen steen: 
‘Indien gij echter een altaar van stenen voor Mij maakt, 
dan moogt gij het niet bouwen van gehouwen steen; 
wanneer gij dat met uw houweel bewerkt, ontwijdt gij 
het’ (Ex. 20:25). Onze eigen inspanningen maken ons 
niet aangenaam voor God; op die grondslag kunnen wij 
niet tot God naderen. Dat blijkt hier bij de altaardienst. 
De eredienst staat in het teken van eenvoud en mag 
niet het stempel van ménsenwerk dragen.  

In de geschiedenis van Israël is enkele malen sprake 
van zo’n altaar van onbehouwen stenen. Bij de intocht 
in Kanaän bouwde Jozua volgens het voorschrift van 
Mozes een altaar van stenen, die niet met ijzer waren 
bewerkt (Deut. 27:4-8; Joz. 8:30-32). Merkwaardig is 
dat dit gebeurde op de berg Ebal, de berg van de vloek. 
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet 
door voor ons een vloek te worden (Gal. 3:13). Zijn offer 
op het ‘kruisaltaar’ opende voor ons de weg tot zegen! 
In Richteren 6 en 13 is sprake van rotsaltaren. Later in 
de tijd van de koningen was het de profeet Elia, die op 
de berg Karmel twaalf stenen nam naar het getal van 
de stammen van Israël en met die (onbehouwen) 
stenen een altaar bouwde in de naam des HEREN (1 
Kon. 18:31-32). 

(Vervolg op pagina 12) 

“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 7/8 - juli / augustus 2009 

5 

...
D

E
 A

FS
TA

N
D
 T

U
S

S
E

N
 G

O
D
 E

N
 M

E
N

S
 O

V
E

R
B

R
U

G
D
 

Vragen 
1. Waar lezen we voor het eerst over kaas in de 

Bijbel? 
2. Hoeveel dagen had Nehemia nodig voor de 

herbouw van de muur van Jeruzalem? 
3. Waar lezen we voor het eerst over een 

schoonmoeder? 

BESTUDEERT DE SCHRIFTEN 

Antwoorden 
1. In de geschiedenis van David (1 Sam. 17:18). 
2. 52 dagen (Neh. 6:15). 
3. In het boek Ruth (Ruth 1:14). 
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“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 7/8 - juli / augustus 2009 

Hoe gelukkig is de gelovige, die zich door Gods Woord 
en Geest laat onderwijzen! Hij wil graag luisteren naar 
de stem van de Heer en hij voelt zijn 
verantwoordelijkheid. En hij ontvangt van de Heer de 
goedkeuring over zijn doen – hoe zwak alles ook mag 
zijn, wat hij in dit opzicht verricht; als het maar met 
beslistheid gaat om het doen van de wil van de Heer. 
Is het niet treffend dat de Heer Jezus, die alles tevoren 
wist, in Matteüs 18 heeft gesproken over “twee of drie", 
die tot Zijn naam vergaderd zijn en die dan de belofte 
hebben dat Hij in het midden van hen is. De Heer kent 
al de Zijnen en Hij telt als het ware in het bijzonder 
degenen die te midden van de verwarring (Babel 
betekent: ‘verwarring’) vasthouden aan Zijn woord en 
Zijn naam, en die de wereld en de godsdienst van de 
wereld vaarwel zeggen om Zijn huis te bouwen. 

Maar laten we in het kort nagaan wat het vóór ons 
liggende hoofdstuk in bijzonderheden te overdenken 
geeft. Het getal van de mannen die onder aanvoering 
van Zerubbabel en de hogepriester Jesua, weer 
bijgestaan door negen onderaanvoerders (vs. 2), uit de 
ballingschap terugkeerden, was 24.144. In de verzen 
3-20 worden zij opgeteld naar de namen van hun 
vaderen; in de verzen 21-35 naar de namen van hun 
steden. De laatstgenoemden zullen bij hun terugkeer 
naar Israël wel naar hun geboorteplaatsen zijn 
getrokken om die weer te bewonen en te bevolken (zie 
Ezra 2:70). Uit Nehemia 7:5-73 blijkt dat het hele volk 
in de geslachtsregisters werd ingeschreven. 

De priesters, uit de vier families van de zonen van 
Aäron, beijverden zich om hun plaats en dienst weer in 
te nemen in het huis van God dat gebouwd zou 
worden. Hun getal was 4.289 (vs. 36-40), terwijl uit de 
drie families van de Levieten zich slechts 74 personen 
opmaakten! Geeft dit ons niet iets te leren met het oog 
op de Gemeente in verval? Alle gelovigen zijn priesters 
en ze zijn daarom geroepen om eredienst te verrichten. 
En velen gevoelen dan ook (altijd betrekkelijk velen, 
want naar het geheel gerekend is hun getal nog gering) 
de behoefte hun dienst als aanbidders in de Gemeente 
van de levende God uit te oefenen. Maar hoe droevig 
is het gebrek aan Levieten, die in de dienst werkzaam 
zijn. Ongetwijfeld kan hier gesproken worden van een 
zekere onverschilligheid en gemakzucht. Is het niet zo, 
dat velen in onze tijd die gaven van de Heer hebben 
ontvangen voor het werk van het evangelie, of voor het 
weiden en hoeden van de kudde van Christus, de 
verantwoordelijkheid van de dienst op anderen leggen, 
in plaats van zelf met de hun verleende kracht de 
dienst waar te nemen? Al is dit niet de enige reden, 
waarom de zogenaamde ‘geestelijkheid’ in de kerk 
deze plaats inneemt, toch begunstigt de geestelijke 
traagheid van velen haar aanmerkelijk. We zullen later 
zien hoeveel moeite Ezra had om enige Levieten 
bijeen te brengen, zodat zij met hem naar Jeruzalem 
optrokken. 

De zangers, de zonen van Asaf, waren in groter getal 
aanwezig dan de Levieten; er waren er 128 (vs. 41). 
Het is zeker een heerlijke dienst de lof van God te 
bezingen. Maar zijn in de gemeente de ‘kinderen van 
Asaf’ dikwijls niet daarom zo goed vertegenwoordigd, 
omdat deze dienst zo gemakkelijk lijkt?  

De poortwachters waren 139 in getal; de 
tempelhorigen, de ondergeschikte dienaars van het 
heiligdom, waren met de nakomelingen van Salomo’s 
knechten, 392 in getal (vs. 42-58). We kunnen er zeker 
van zijn dat de bescheiden diensten die door deze 
mannen werden verricht, in de ogen van God grote 
waarde hadden. Merken wij slechts op hoe in vers 43-
57 door de HERE met een zekere goedkeuring alle 
namen van hun vaders afzonderlijk zijn opgetekend. 

Zo is het ook nu in het werk van de Heer. Hij heeft Zijn 
priesters die Hem aanbidden, Levieten en zangers die 
bijzondere diensten verrichten, maar Hij wil ook 
gediend worden door hen die niet zo op de voorgrond 
treden. De tafels te dienen, een handreiking te doen, 
niets wordt door Hem vergeten. Ja, meermaals zal 
men zien dat iemand die zichzelf onder de kinderen 
van God op de laagste plaats zet, die zichzelf vergeet 
om anderen te dienen, grote eer van de Heer ontvangt, 
terwijl iemand die erkende gaven heeft, die misschien 
mooi kan spreken, maar geneigd is zichzelf meer te 
verheerlijken dan Christus, de laagste plaats krijgt 
aangewezen. 

De priesters, Levieten, zangers en dienaars telden 
samen 5.022 personen. Het volk, voor zover het werd 
opgetekend, bedroeg dus 29.166 personen; de hele 
vergadering bestond uit 42.360 personen, afgezien van 
7337 slaven en slavinnen en nog 200 zangers en 
zangeressen. Alles tezamen kunnen we dus wel 
zeggen dat er bijna 50.000 personen uit Babel naar het 
Beloofde Land terugkeerden. Uit de laatste vermelding 
van slaven en zangers blijkt opnieuw dat de HERE niets 
vergeet. Niet alleen de dienaars van het heiligdom 
worden genoemd, maar ook die van het volk. Of het er 
nu om gaat dat men iets in de dienst van de Heer doet, 
of dat het gaat om de geringste dienst die men omwille 
van Hem aan een ander bewijst, bijv. het geven van 
een beker koud water, de Heer neemt van alles kennis 
en tekent het op. Aan de zangers en zangeressen 
wordt evenzeer gedacht als aan de slaven en 
slavinnen die het volk dienden. Het gezang is niet 
alleen nodig voor de dienst in het heiligdom; dit werd 
beoefend door de zonen van Asaf. Maar het heeft ook 
ten doel de gemeenschap onder het volk van God 
buiten de eredienst te onderhouden en te bevorderen: 
"Spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot 
de Heer". “In alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst 
met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en in 
de genade zingt in uw harten voor God” (Ef. 5:19; Kol 
3:16). 

Ten slotte telde God zelfs de dieren (vs. 66-67)! Niets 
werd vergeten. Alles wat nuttig is en hulp verleende, 
werd opgenoemd. Van welke trouwe zorg spreekt ons 
deze optelling! Gedurende de hele weg die het volk 
optrok naar het huis Gods, waakte God over Zijn volk, 
zorgde Hij voor de behoeften van de zwakken, van de 
vrouwen en kinderen, en zegende Hij hen straks in het 
land. Wat een God is onze God! Is er een betere 
Leidsman, een betere Verzorger dan Hij? Moesten wij 
ons dan niet in alles, met al wat wij zijn en hebben, aan 
Hem toevertrouwen? 

EZRA 
De getelden die optrokken (2) 

J.A. Vellekoop 
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WAT BETEKENT DE TERM 
‘BROEDERS’? 

Gerard Kramer 

Broeders = broeders en zusters? 

Regelmatig valt tegenwoordig de gedachte te 
beluisteren dat overal waar in het Nieuwe 
Testament 'broeders' (Gr. adelfoi) staat, dit 
eigenlijk als 'broeders en zusters' moet worden 
gelezen, omdat in het Grieks die betekenis in het 
gebruikte woord ingesloten zou zijn. Dit is op zijn 
minst een onzorgvuldigheid. De vuistregel is 
namelijk, dat 'broeders' alleen dan kan worden 
gelezen als 'broeders en zusters', als uit de 
samenhang niet het tegendeel blijkt! Dat moet dus 
per geval worden onderzocht. In Handelingen 
10:23 worden in het licht van de verzen 5,7,17,20 
en 11:12 met 'broeders' uitsluitend mannen 
aangeduid. Ook in Handelingen 15:1 zijn 'de 
broeders' mannen, want vrouwen werden in het 
jodendom niet besneden. In 1 Korintiërs 14:26 
vertaalt de NBV (= Nieuwe Bijbelvertaling) het 
woord ‘broeders’ als ‘broeders en zusters’. Hier 
wordt op zichzelf natuurlijk wel het geheel van 
broeders en zusters aangesproken – het 
onderwijs is immers voor de hele ‘gemeente van 
God die in Korinte is’ (1:2) van belang! – maar 
vanaf vers 34 blijkt nu juist dat niet alle in het 
daaraan voorafgaande gedeelte beschreven 
handelingen automatisch ook door zusters 
kunnen worden verricht. Dus zelfs als men 
'broeders' hier leest als 'broeders en zusters', 
dient toch de inperking van vers 34 voluit serieus 
te worden genomen en mogen uit dit gedeelte 
geen verkeerde conclusies worden getrokken. 
Voorzichtigheid is dus geboden. 

Broeders = leerlingen? 

Een Bijbelvertaling behoort nauwkeurig te zijn en 
niet zomaar eigen uitlegging als vertaling te 
presenteren. De meeste lezers kunnen dat 

immers niet controleren. Met name de NBV kiest 
regelmatig voor interpreterende weergaven. 
Behalve dat in deze uitgave bijzonder vaak het Gr. 
adelfoi wordt vertaald als ‘broeders en zusters’, 
komt ook de vertaling ‘leerlingen’ veelvuldig voor: 
zo bijv. in Handelingen 17:6,10,14; 18:27 (hier 
vertaalt men het daarnaast voorkomende woord 
‘discipelen’, wat wél echt ‘leerlingen’ betekent, als 
‘gemeenteleden’); 28:14,15; vgl. ook de vertaling 
‘gelovigen’ in Handelingen 21:17. De NaB (= 
Naardense Bijbel) vertaalt interessant genoeg hier 
ineens ‘broeders en zusters’, terwijl in de hiervoor 
genoemde plaatsen steeds keurig ‘broeders’ is 
vertaald.  

Voorbeeld van een speculatieve keuze 

Soms is de vertaling ‘broeders en zusters’ echt 
speculatief en op niets gebaseerd. Als de apostel 
zijn brief aan de Filippenzen afsluit, schrijft hij: ‘U 
groeten de broeders die bij mij zijn’ (Fil. 4:21). De 
NBV vertaalt hier zonder blikken of blozen: ‘De 
broeders en zusters die bij mij zijn, laten u 
groeten’ – er staat zelfs geen voetnoot bij die 
aangeeft dat de toevoeging ‘en zusters’ onzeker 
is. Mijns inziens is die toevoeging vrijwel zeker 
onjuist. In Kolossenzen 4:10 lezen we namelijk 
dat Paulus de groeten overbrengt van Aristarchus, 
een broeder die op dat moment Paulus’ 
medegevangene is. Ook in de brief aan Filemon 
(:23) worden Aristarchus’ groeten overgebracht, 
en in die brief wordt deze broeder geen 
medegevangene genoemd, maar wordt hij 
gerangschikt onder de medearbeiders.  

Bij Epafras, ook een broeder, is juist het 
omgekeerde het geval: in Kolossenzen 4:12 wordt 
over zijn gevangenschap niet gesproken, maar in 
Filemon vers 23 wordt hij als enige een 
medegevangene van Paulus genoemd. Daaruit 
heeft men afgeleid dat deze broeders beurtelings 
vrijwillig Paulus’ gevangenschap deelden. Tussen 
het schrijven van de brief aan de Kolossenzen en 
de brief aan Filemon zou dan net weer een 
wisseling hebben plaatsgevonden. Wie er verder 
in deze ‘pool’ meedraaiden, weten we niet. Maar 
om nu zomaar te concluderen dat daar ook 
zusters bij waren, hoewel we alleen maar 
zekerheid hebben over enkele broeders, gaat veel 
te ver.  

Het is zelfs zeer onwaarschijnlijk dat Paulus’ eigen 
huurwoning (Hand. 28:30), waar hij vastgeketend 
was aan ‘de (waarschijnlijk steeds een andere) 
soldaat die hem bewaakte’ (vgl. Hand. 28:16; Ef. 
6:20), ook een prettige plek was voor een zuster 
of zusters. Ze worden in ieder geval niet 
genoemd, dus waarom zouden we hen erbij 
verzinnen? 
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SALOMO’S GEBED OM WIJSHEID; 
ZIJN WIJZE RECHTSPRAAK 

1 Koningen 3 

Ger de Koning 
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“Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart…” (vs. 9). 

Dit hoofdstuk begint met een merkwaardige 
verbintenis die Salomo aangaat met de dochter 
van Farao. Normaal gesproken is in de Schrift een 
verbinding met Egypte een beeld van het 
samengaan met de wereld en dus niet goed. Maar 
het is mogelijk dat deze verbintenis niet in dat licht 
moet worden bezien, maar hier meer een beeld is 
van de regering van Heer Jezus in het Vrederijk, 
waarvan de zegen uitgaat over de hele wereld. 

Vers 3 is prachtig: Salomo betoonde zijn liefde tot 
de Here door te wandelen in de wegen van zijn 
vader David. Dat kan alleen goed geweest zijn, 
omdat de wegen van David in overeenstemming 
waren met Gods gedachten. Tijdens het brengen 
van een groot brandoffer – duizend stuks vee – 
verschijnt de Here in een droom aan Salomo en 
zegt dat hij mag vragen wat Hij hem zal geven. De 
wijze waarop Salomo hierover met de Here 
spreekt, is mooi. Hij is zich bewust van alles wat 
God voor David is geweest en van wat David voor 
God is geweest. 

Dan erkent hij dat de Here hem deze taak als 
koning gegeven heeft. Hij ziet zich daarmee 
geplaatst voor een grote opgave en hij weet dat 
hij daartoe in zichzelf geen kracht heeft. Zijn vraag 
is dan of hij een opmerkzaam hart mag hebben, 
om juist te kunnen rechtspreken te midden van 
Gods talrijke volk. Hij zegt in vers 8 dat hij staat ‘te 
midden van’ Gods volk; de ware leider staat er 
niet boven, maar maakt deel ervan uit. Wat 
Salomo vraagt, is goed in de ogen van de Here 
(een uitdrukking die de moeite waard is om na te 
gaan waar die voorkomt en in welk verband). Hij 
krijgt er dan nog een aantal dingen bij als beloning 
voor zijn onbaatzuchtig vragen. Hij heeft gevraagd 
voor het welzijn van het volk en dat is iets wat de 
Here altijd beloont, want het is Zijn volk. 

Na de droom gaat Salomo naar de ark van het 
verbond te Jeruzalem en offert daar brandoffers 
en vredeoffers, en richt een feestmaal aan. Zijn 
reactie is dat hij God aanbidt, de gemeenschap 
tussen God en het volk tot uitdrukking brengt en 
vreugde bedrijft waarin hij het volk laat delen. 

Het eerste geschil waarmee Salomo te maken 
krijgt en waarbij zijn wijsheid tot uiting komt, is een 
geschil tussen twee hoeren. Ze wonen in 
hetzelfde huis en krijgen allebei een baby. Eén 
van de baby’s sterft doordat de moeder erop heeft 
gelegen. De moeder van de dode baby ruilt deze 
om voor de levende. Het gebeurt ‘s nachts terwijl 
de ander slaapt. Niemand is er verder bij.  

Wie heeft gelijk? Het zwaard brengt de oplossing. 
Het brengt de moederlijke gevoelens van de echte 
moeder voor haar kind in beweging. De ander zou 
het kind koelbloedig laten doden, zij is de moeder 
niet. Salomo beveelt het kind aan de echte 
moeder te geven. Het zwaard is een beeld van 
het Woord van God (Hebr. 4:12). Het Woord 
brengt alles aan het licht. Dat moet ik toepassen 
op conflictsituaties voor mijn eigen geweten en 
onder broeders. 

Wat wil het zeggen dat het om twee hoeren gaat? 
Wat zegt de verwisseling van de baby’s? Beide 
baby’s waren kinderen des doods, beide waren in 
zonde verwekt (waarom anders de vermelding dat 
de vrouwen hoeren waren? en van de vaders is 
geen sprake). Alles speelt zich af in de nacht: de 
dood van de baby, de verwisseling uit jaloersheid, 
de schijn van leven te bezitten, de slaap van de 
ander waardoor de verwisseling kan plaatsvinden. 
In het licht en door het Woord, waarvan het 
zwaard een beeld is, wordt alles echter openbaar. 
Het gaat niet om het voltrekken van het oordeel, 
maar om het openbaar maken van dat wat er in 
het hart is en het handelen in overeenstemming 
daarmee. 

Lees nu nog een keer 1 Koningen 3. 

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 en laat Uw Woord toch alles in mij en om 
mij heen beoordelen, opdat alle motieven 
openbaar worden en mijn handelwijze tot Uw eer 
mag zijn of worden.’ 

Het oordeel van Salomo; fresco van Giovanni Battista Tiepolo 
(1696-1770); bisschoppelijk paleis in Udine (Italië). 
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VAN DE WERKVLOER 
Een soort vakantie op een cruiseschip? 

Joyce van Doornik 
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Hallo allemaal, 

Hoe gaat het met jullie? Een goede vakantietijd 
toegewenst. 

Ik wil jullie wat vertellen over de rechterjongen op 
de foto. Hij heet Jin Cho. Jin is net weer terug 
naar huis gegaan, maar hij was hier twee 
maanden als stepper (opstapper = tijdelijke 
vervanger van een bemanningslid; dat is iedere 
meevarende die de handen uit de mouwen steekt) 
op de Doulos. Hij is geboren in Korea, maar 
woont in de USA. 

De reden dat hij hier op het schip was... 

Deze jongen had een moeilijk leven en hij leefde 
in de wereld. Hij is christelijk opgevoed, maar 
ging een totaal andere weg tot groot verdriet van 

zijn ouders. Zijn moeder zat, denk ik, met de 
handen in het haar vanwege hem en kreeg het 
idee om hem naar de Doulos te sturen, want zijn 
broer was daar ook geweest en was daardoor 
totaal veranderd. 

Op een dag had zijn moeder dus gevraagd of hij 
niet een tijdje ertussen uit zou willen. Een ‘soort 
vakantie op een cruiseschip’. Dat klonk hem 
natuurlijk geweldig in de oren en zijn moeder ging 
het voor hem regelen. Net voordat hij vertrok, 
kwam hij erachter dat hij naar de Doulos werd 
gestuurd waar zijn broer ook was geweest... 

Hij is toch gegaan en in het begin vond hij het 
allemaal niets, maar gelukkig heeft God zijn 
houding veranderd en begon hij het leuk te vinden 
en later vond hij het geweldig! Nu wil hij misschien 
terugkomen voor twee jaar. Op een avond heeft 
hij zijn getuigenis verteld; en terwijl wij aan het 
luisteren waren, ging hij een foto maken om dit als 
bewijs mee te nemen voor zijn moeder – omdat ze 
het anders niet zou geloven, zei hij. We moesten 
echt lachen. 

Jin heeft bij ons in de galley (d.i. scheepskeuken) 
gewerkt. Hij is een goede jongen en ik heb hem 
zien veranderen. Hij is nu iemand die plezier in 
zijn werk heeft gekregen en heel goed in een 
groep kan functioneren. Iedereen mocht hem 
graag en nu missen we hem echt. Ik denk soms 
wel eens: God kan iedereen gebruiken tot eer 
voor Zijn naam. Zelf vond ik het een bemoediging 
om Gods werk zo duidelijk te zien in Zijn kinderen! 
Goed, dat was het weer even. Dag hoor, Joyce 

“En toen de Heer haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en zei tot 
haar: Ween niet. En Hij kwam naderbij, raakte de baar aan en de dragers stonden stil; 
en Hij zei: Jongeman, Ik zeg je, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te 

spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder” (Luc. 7:13-15). 
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De thuiskomst van de zoon  (vervolg) 

De geschenken (vs. 22) 

Met het beste kleed wordt mogelijk gedoeld op het 
kleed van de vader zelf. Het was namelijk 
gebruikelijk dat de patriarch van de familie het 
beste kleed droeg. Van de vuilheid van de zoon 
wordt niets meer gezien: de lompen waarin hij 
gekleed ging en het vuil van het werk dat hij had 
verricht. Zo wordt de berouwvolle zondaar 
bekleed met Christus (vgl. Gal. 3:27; 2 Kor. 5:16-
17). Aan wie hij vroeger was, wordt niet meer 
gedacht. Wij blijven niet steken in de schande van 
ons oude leven. We dragen niet meer het beeld 
van de gevallen mens, en hoe die in ons eigen 
leven zichtbaar is geweest. We zijn ingelijfd in de 
nieuwe mens, een nieuw soort mens naar het 
beeld van Jezus Christus. En dat beeld (of beter: 
Hij) wordt nu in elk van ons persoonlijk meer en 
meer zichtbaar (1 Kor. 15:47vv.). ‘Hij is het beeld 
van de onzichtbare God’ (Kol. 1:15). God is 
zichtbaar geworden in de Heer Jezus Christus. En 
Hij wordt dan weer zichtbaar in en door ons heen 
(Kol. 3:10). Het ontvangen van een prachtig kleed 
gold als een speciaal eerbetoon (vgl. Est. 6:6-11). 
En het is een eer voor geredde zondaars om iets 
van de Heer Jezus te kunnen laten zien in deze 
wereld (1 Joh. 4:17). 

De ring is mogelijk een zegelring. Deze was een 
bewijs van het lidmaatschap van de familie en gaf 
autoriteit en aanzien. De ring werd gebruikt bij 

contractuele beslissingen (vgl. Gen. 41:42; Est. 
3:10; 8:2). Ieder die zo’n ring droeg, had 
zeggenschap; en gewoonlijk waren dat de vader 
en de zonen, maar zeker geen knechten. De 
verbondenheid tussen vader en zoon werd erdoor 
tot uitdrukking gebracht. Zoals de vader handelt, 
zo doet ook de zoon. De vader moet niet meer 
zelf alle zaken gaan bespreken en bekrachtigen, 
dat kunnen de zonen ook. Ze hebben het van 
hem geleerd, ze kennen zijn denken, zijn 
motieven, zijn verlangens, enz. Ze doen zoals de 
vader zou doen. Hoe denkt u dat de jongste zoon 
verder door het leven zal gaan? Zoals zijn vader! 
Hij heeft nu werkelijk een aardje naar zijn vaartje: 
‘Weest dan (...) zoals uw hemelse Vader’ (Matt. 
5:48). Het zien op de genade van God verandert 
ons veel meer dan het zien op onze eigen 
onwaardigheid. 

De schoenen zijn sandalen of zolen, die aan de 
voeten worden gebonden. Ook deze 
onderscheiden de zonen van de dienstknechten, 
want dienstknechten moeten blootsvoets in het 
huis van hun meester binnengaan. Maar een zoon 
mag onbelemmerd het huis van zijn vader 
betreden. De teruggekeerde zoon komt in een 
heel andere levenssfeer. De varkensstal en de 
drek zijn ingeruild voor het vaderhuis en de 
gezinssfeer. Zo betreedt de geredde zondaar een 
nieuwe wereld, de toekomstige eeuw. Die wereld 
is nog toekomstig, maar toch is het nu al een 
geestelijke werkelijkheid. De sfeer is er al, want 
wij zijn reeds een nieuwe schepping in Christus. 

Kris Tavernier 

Lucas 15  

Een studie over het werk van de God van alle genade 
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Wij bewegen ons nú al in de toekomstige sfeer 
van de heerlijkheid, van de hemel, terwijl we nog 
op aarde zijn. Wij verkeren nu reeds in zijn hemels 
koninkrijk en verspreiden de sfeer van dat rijk om 
ons heen: geen haat maar liefde, geen wrok maar 
vergeving, geen hoogmoed maar nederigheid, 
geen wrevel maar verdraagzaamheid, geen 
leugen maar waarheid, geen verdriet maar 
vertroosting, geen onrecht maar rechtvaardigheid, 
geen jaloersheid maar vrijgevigheid (zie 1 Kor. 13 
en Gal. 5:22). De sfeer van de hemel wordt 
geademd op aarde. 

Het feest (vs. 23-24) 

De vader is dolblij dat zijn zoon teruggekomen is. 
Hij is ontzettend blij en hij organiseert direct een 
heus feest met het gemeste kalf. Het gemeste kalf 
was een uitgekozen dier, dat gevoederd werd om 
geslacht te worden bij speciale gelegenheden 
(bijv. een huwelijksfeest), of bij de ontvangst van 
een speciale gast. Het feit dat een kalf (geen geit 
of schaap) wordt gekozen, wijst erop dat de vader 
een groot feest heeft gepland, misschien wel voor 
het hele dorp. Want de oudste zoon spreekt even 
later slechts over een geitenbokje om feest te 
vieren met zijn vrienden!  

Dit komt duidelijk overeen met wat we in de eerste 
twee gelijkenissen hebben gevonden. De herder 
en de vrouw roepen hun vrienden/vriendinnen en 
buren bijeen. ‘Verblijdt u met mij’, zeggen de 
herder en de vrouw. En ook de vader wil een 
feestmaal vol blijdschap aanrichten. In het Grieks 
staan hier eigenlijk twee werkwoorden: 
‘euphraino’ (verheugen, blij maken/zijn), en 
‘phago’ (eten, een maaltijd nuttigen). 

Het is feest, er is vreugde op aarde en in de 
hemel. Iedereen deelt in de vreugde van de 
vader. Aangezien wijzelf vergeving hebben 
ontvangen van Godswege, kunnen wij niet anders 
dan evenals de Vader ons verheugen over het 
verlorene dat gevonden en gered is. Of: over de 
afgedwaalde gelovige die teruggekeerd is. Het is 
immers vanzelfsprekend voor zondaars, die zelf 
aangenomen zijn door de Vader, dat zij delen in 
de vreugde van de Vader over het verlorene dat 
gevonden is en over de genade van God die de 
vrije loop gekregen heeft. 

Het hoofdstuk begint met een letterlijke maaltijd 
(de Heer at met zondaars); en het eindigt ook met 
een maaltijd in de derde gelijkenis. Het is 

veelzeggend. De Heer Jezus at met de zondaars, 
omdat Hij hun een maaltijd wilde aanbieden, 
waarbij zij als zonen zouden mogen aanzitten. 

De vader 
De vader brengt zijn verloren zoon in huis als zijn 
zoon, niet als een dagloner. Het zou al een grote 
gunst zijn geweest, wanneer de vader deze 
onwaardige zoon werk zou hebben gegeven. 
Maar God in zijn grote genade geeft altijd veel 
meer dan wat men zou kunnen verwachten. De 
genadebewijzen van de vader zijn overvloedig. Zo 
is het Vaderhart van God. En zo wordt ook een 
zondaar die tot bekering komt, als volwaardig kind 
van de hemelse Vader aangenomen. Hij wás 
dood, maar leeft nu. Hij wás verloren, maar is 
gevonden. Hij was gescheiden van God, maar hij 
wordt in volledige gemeenschap gebracht met de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zo is het 
ook voor de afgedwaalde gelovige. Hij wordt weer 
voluit aangenomen als zoon in het huis van de 
Vader, de gemeenschap wordt hersteld. In elk van 
de drie gelijkenissen is er dan ook een 
‘thuiskomst’. 

De vader neemt alles voor zijn rekening. 
Eenzelfde gedachte vinden we ook in de andere 
twee gelijkenissen. Het schaap hoeft niet meer te 
lopen: de herder draagt het, hij ontziet zich geen 
moeite. Hij belast zich met de hele zorg voor het 
schaap. In de gelijkenis van de verloren munt is 
het de vrouw, die alle arbeid verricht; ook zij 
spaart zich geen moeite. Zó belangrijk is het 
gevondene voor de vinders. Ze hebben er alles 
voor over. Wat een prachtig beeld geeft dit van de 
God van alle genade, in zijn verlangen om 
zondaars te zoeken en te ontvangen. Hij heeft er 
echt alles voor over. Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon 
niet gespaard, maar Hem voor ons allen 
overgegeven (Rom. 8:32). En dat niet alleen om 
ons te verlossen en te redden, maar om ons 
bovenal met Hem, de Opgestane, ook nog eens 
alle dingen te schenken. Of anders gezegd, om 
ons het zoonschap aan te zeggen! 

‘Omgordt daarom de lendenen van uw 
verstand, wees nuchter en hoopt volkomen 
op de genade die u gebracht wordt bij de 

openbaring van Jezus Christus’ . 

1 Petrus 1:13 

Van zondaar tot zoon, 
door de genade van de 
God van alle genade 
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Colofon 

Ondanks alle menselijke gewoonten en tradities blijft 
Gods Woord het richtsnoer, de toetssteen zowel 
voor onze eigen persoonlijke aanbidding als voor de 
gemeentelijke eredienst. Dit boek over het actuele 
thema ‘aanbidding’ begint met enkele voorbeelden 
van aanbidding in de oudste bijbelboeken en het 
eindigt met het laatste bijbelboek, waarin de 
aanbidding van het Lam centraal gesteld wordt. Het 
Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de lof 
en de eer en de heerlijkheid en de kracht (Openb. 
5). Het gaat in de hele Bijbel ten slotte om Christus, 
die alle aanbidding waard is. 

ISBN 978-90-70926-75-5.  
Genaaide paperback, 96 pagina’s.  
Prijs EUR 9,90 

Iets vergelijkbaars gebeurde bij de tempelbouw. Het 
tempelhuis werd opgetrokken van steen, zonder dat er 
een hamer of beitel of enig ijzeren gereedschap werd 
gehoord (1 Kon. 6:7). Anders zou het huis zijn ontwijd. Zo 
bouwt God nu Zijn huis van lévende stenen, die alleen Zijn 
werk zijn (vgl. 1 Petr. 2:4-5). Wij zijn Gods maaksel, 
geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God 
tevoren heeft bereid (Ef. 2:10; Fil. 3:3,9). 

Ten slotte was er het voorschrift dat men niet langs een 
trap naar Gods altaar mocht opklimmen, ‘opdat daarop uw 
schaamte niet zichtbaar wordt’ (Ex. 20:26). Dit was 
bedoeld als waarschuwing tegen de onzedelijke praktijken 
waarmee de dienst van de afgoden gepaard ging; dit 
mocht in de dienst van Jahweh niet voorkomen. Maar nog 
steeds is zelfverheerlijking en zelfverhoging niet op zijn 
plaats in onze eredienst. Laten wij dus God dienen op een 
Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag, want 
onze God is een verterend vuur (Hebr. 12:28-29). 

(Vervolg van pagina 5) 
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Op 13 juli kopte de New York Times het 
volgende: Irak lijdt omdat de Eufraat afneemt. 

De Eufraat is de vierde rivier die genoemd 
wordt in Genesis 2:10-14. Het was een van de 
rivieren die voortkwamen uit de rivier die in 
Eden ontsprong. De eerste (Pison) en de 
tweede (Gichon) zijn verdwenen. De Tigris en 
de Eufraat stromen nog steeds. Ze ontspringen 
in Turkije en monden via Syrië en Irak samen 
uit in de golf van Iran. In Jozua 1:4 wordt de 
Eufraat de grote rivier genoemd, en deze grote 
rivier is nu aan het opdrogen. 

De reden is dat in de Eufraat diverse 
stuwdammen zijn aangelegd. Alleen in Turkije 
liggen bijvoorbeeld al vijf dammen, bij elkaar 
goed voor 91,3 miljard m3 water. Door de 
waterhuishouding van Iraks buurlanden Turkije 
en Syrië raakt de Eufraat uitgedroogd. Verder 
is de rivier door een twee jaar durende droogte 
en jaren van misbruik door de Iraakse overheid 
en de boeren aanzienlijk smaller geworden dan 
een paar jaar geleden. Sommige bestuurders 
vrezen zelfs dat de Eufraat binnenkort met nog 
eens de helft in omvang zal afnemen. Irak zou 
genoeg water kunnen hebben, maar het land 
ligt in de benedenloop van de rivier. En 
aangezien er geen goede verdragen of 
akkoorden zijn, moet het land Turkije en Syrië 
smeken om water. Turkije heeft kortgeleden de 
toevoer van water in de Eufraat verdubbeld en 
toegezegd hiermee door te gaan, maar er is 
geen enkel akkoord dat het verplicht dit ook te 
doen. Daardoor werd de zaaiperiode van het 
rijstseizoen in sommige gebieden alsnog 
gered. Maar ook het watermanagement van 
Irak zelf is niet goed. Kostbaar water gaat nu 

verloren door lekkende kanalen en verkwis-
tende irrigatiemethoden. Door de slechte 
afwatering zitten veel landbouwgebieden vol 
zout.  

Door de opdroging van de Eufraat en het 
verdwijnen van de vruchtbaarheid vluchten 
landbouwers naar de steden om daar werk te 
zoeken. Vissers kunnen niets meer vangen in 
het ondiepe water en vervallen tot armoede. 
Alle lagen van de samenleving voelen de 
gevolgen: sjeiks, diplomaten en zelfs de 
parlementsleden, die zich tijdens rustperiodes 
op hun boerderijen terugtrekken. Rijst- en 
tarwevelden langs de rivier zijn veranderd in 
gebakken modder. Kanalen zijn teruggebracht 
tot smalle stroompjes en vissersboten liggen 
op droog land. Oudere mannen zeggen dat dit 
het ergste is wat ze zich kunnen herinneren. 

De Eufraat is een rivier die cruciaal was voor 
het begin van de menselijke beschaving. In 
Openbaring 16:12 is de opdroging van deze 
rivier de zesde schaal van Gods grimmigheid. 
De opdroging van de rivier bereidt de weg van 
de koningen die van de zonsopgang komen. Is 
die tijd aangebroken? Of moeten we hier 
spreken over het stellen van het eigenbelang 
van bepaalde landen boven dat van andere? In 
Jeremia wordt gesproken over het 
oordeelszwaard over de wateren van Babel, 
als straf op de hoogmoed en de afgodendienst: 
“Het zwaard over zijn wateren, dat zij 
uitdrogen! Want een land van gesneden 
beelden is het en door schrikwekkende 
beelden laten zij zich verdwazen. Daarom 
zullen er boskatten met jakhalzen huizen, ook 
zullen er struisvogels huizen, en het zal niet 
meer bestaan in eeuwigheid, noch in stand 
blijven van geslacht tot geslacht. Zoals God 
Sodom en Gomorra met hun naburen 
onderstboven keerde, luidt het woord des 
Heren, zal daar niemand wonen en geen 
mensenkind daar verblijven” (Jer. 50:38-40). 
God zal Zijn woord zeker gestand doen. 

Met deze Rechtstreeks hopen wij u weer het 
levende water van het Woord door te mogen 
geven, opdat Zijn naam verheerlijkt zal worden. 
Met een hartelijke groet, Jan Paul Spoor 

  VAN DE REDACTIE 
Waterbeheer 
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Slot 

4. Lazarus (vervolg) 

Hiermee is de geschiedenis van Lazarus niet 
ten einde, het belangrijkste moet nog komen. 
Deze stille, schijnbaar onopvallende man werd 
een belangrijk persoon, iemand over wie heel 
Jeruzalem sprak. Wat zei de Heer, toen Hij 
vernam dat Lazarus ziek was? ‘Deze ziekte is 
niet tot de dood, maar ter wille van de 
heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God 
erdoor wordt verheerlijkt’ (Joh. 11:4). Wat een 
heerlijke woorden! Deze ziekte zou zijn tot 
heerlijkheid van God, en de Zoon van God zou 
erdoor worden verheerlijkt. Gods macht zou 
zich openbaren en de Heer Jezus zou als de 
Zoon van God zijn heerlijkheid tentoonspreiden. 
De Heer ging niet onmiddellijk naar Betanië, 
maar bleef twee dagen waar Hij was. 
Ondertussen stierf Lazarus en werd begraven. 
Daarna kwam de Heer, en werd Lazarus uit de 
doden opgewekt. 

Hoewel Lazarus al vier dagen in het graf had 
gelegen, stond hij op uit de doden. Als een 
toonbeeld van de goddelijke macht van de Heer 
stond hij daar. Het grootste wonder ooit door de 
Heer Jezus op aarde verricht, werd aan hem 
volbracht. Waar de dood reeds zijn 
vernietigende werk was begonnen, daar 
triomfeerde de Heer over de dood en zijn 
vreselijke gevolgen. Hij riep Lazarus in het 
leven terug. Wat een eer voor Lazarus! Wat 
niemand anders te beurt viel, dat gebeurde aan 
hem. Het was tot heerlijkheid van God en van 
de Zoon van God. Wat zal hij blij zijn geweest! 
Jezus had hem lief, Hij noemde hem zijn vriend. 
Lazarus had die liefde ondervonden, die 
vriendschap genoten; en nu mocht hij een 
toonbeeld van de heerlijkheid van de Heer zijn. 

Maar er is nog meer. Wij lezen dat velen uit de 
Joden, die naar Maria waren gekomen om haar 
te vertroosten, in Jezus geloofden, nadat zij 
hadden gezien wat er gebeurd was (Joh. 
11:45). Zo werd wat er met Lazarus plaatsvond, 
wat de Heer aan hem deed, een middel tot 
bekering van zondaren. Ja, zo’n indruk maakte 

zijn opwekking, dat een grote menigte van de 
Joden niet alleen kwam om de Heer Jezus te 
zien in Betanië, maar ook Lazarus wilde zien 
die uit de doden was opgewekt (Joh. 12:9). 

Wat kunnen we hieruit leren? U hebt misschien 
weinig gaven, u spreekt nooit in het openbaar. 
U kunt geen bezoeken maken. En u denkt dat u 
misschien niet zo opvalt, maar toch kunt u tot 
heerlijkheid van God zijn. Iedereen op zijn 
manier en naar de maat van zijn geloof. Dat is 
heerlijk. Wees trouw, doe wat uw hand vindt om 
te doen en geef u daarin helemaal aan de 
leiding van de Heer over. Hij zal alles 
goedmaken. Om de Zoon van God te 
verheerlijken zijn er geen schitterende gaven 
nodig. Christus kan verheerlijkt worden op het 
ziekbed, zowel als in de gemeente; in het 
dagelijks werk, zowel als in de prediking van 
het evangelie; in de huiselijke kring, zowel als in 
de arbeid op het zendingsveld. Het komt er 
maar op aan of wij die plaats innemen die ons 
door de Heer is aangewezen. Bent u een 
hulpbetoning, maar wilt u tot elke prijs een 
profeet zijn, dan zult u waarschijnlijk die gave 
van God gaan imiteren. Bovendien zal de gave 
die aan u is gegeven, niet tot zijn recht komen. 
Het ligt niet in grote en schitterende dingen, 
maar in de genade van de Heer. Is ieder lid op 
zijn plaats, dan dient elk tot opbouwing van het 
lichaam en tot verheerlijking van het Hoofd. 

‘Deze ziekte is niet tot de dood, maar ter wille 
van de heerlijkheid van God’. Wat een troost 
voor zieken en zij die lijden! Laten zij niet 
treuren over het feit dat zij niets kunnen doen 
en zelfs denken nutteloos te zijn. Denk aan 
Lazarus: hij was niet alleen ziek, maar hij was 
gestorven; toch werd de Zoon van God in hem 
verheerlijkt. Al is het misschien niet op dezelfde 
manier, toch kan dit met u ook het geval zijn. 
Wanneer u geduldig bent en zachtmoedig; 
wanneer u niet klaagt of zucht; wanneer u zich 
verblijdt in de Heer en roemt in de verdrukking, 
dan wordt de naam van God en Jezus door u 
verheerlijkt. De wereld zal moeten erkennen dat 
alleen een christen in staat is zo te lijden. 

H.C. Voorhoeve 
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Onder het lijden te juichen, op het ziekbed zich 
te verblijden en anderen te kunnen troosten, dat 
is de triomf van het geloof. Bij het naderen van 
de dood niet alleen kalm en rustig, maar 
gelukkig en blij te zijn, dat toont de kracht van 
het christendom, de kracht van het geloof in 
Jezus. Ik kan mij niets heerlijkers voorstellen! 
Een christen gelukkig te zien sterven verkwikt 
altijd mijn hart. Reeds vaak zijn ongelovigen 
erdoor getroffen en tot nadenken gebracht. Zo 
wordt Gods naam verheerlijkt. 

Nog twee dingen lezen wij van Lazarus. Na zijn 
opwekking uit de doden zat hij met de Heer 
Jezus aan in het huis van Simon de melaatse. 
Uit dit verhaal in Johannes 12 blijkt dat Lazarus 
een belangrijk persoon was geworden. In het 
eerste vers lezen wij: ‘Jezus dan kwam zes 
dagen vóór het pascha in Betanië, waar 
Lazarus was, de gestorvene, die Jezus uit de 
doden had opgewekt’. En in het tweede vers 
wordt ons meegedeeld dat Lazarus één van 
hen was die met Jezus aanlagen. Wat zal dat 
een vreugde voor Lazarus zijn geweest! Met 
Jezus aan te zitten, nadat Hij hem zo’n grote 
genade had bewezen en zijn almacht zo 
heerlijk aan hem had geopenbaard. Ook hij had 
Jezus beter leren kennen. Hij had in de Heer 
een Vriend gevonden, zoals er geen tweede op 
aarde bestaat. Heerlijke ogenblikken zullen het 
voor Lazarus zijn geweest! 

Verder werd hij waardig bevonden om met de 
Heer Jezus smaad te dragen. De Joden 
hadden besloten Jezus te doden, en nu 
beraadslaagden zij om ook Lazarus te doden. 
Niets was natuurlijker dan dit. Lazarus was een 
levende getuige van de goddelijke macht van 
Christus. Ieder die naar Betanië ging, kon daar 
de geschiedenis van Lazarus’ opwekking horen 
en Lazarus zelf zien. Honderden gingen 
daarheen. Dit ergerde en verbitterde de Joden; 
daarom besloten zij niet alleen Jezus, maar ook 
Lazarus te doden. Zo deelde Lazarus in de 
smaad van Christus. En om Jezus’ wil te lijden 
is een grote eer, een heerlijk voorrecht. ‘Acht 
het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in 
allerlei verzoekingen valt’ (Jak. 1:2). ‘U is uit 
genade gegeven in de zaak van Christus, niet 
alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem 
te lijden’ (Fil. 1:29). ‘Maar al lijdt u ook ter wille 
van de gerechtigheid, gelukkig bent u’ (1 Petr. 
3:14). Voor de Heer Jezus te lijden is dus 
genade; het is louter vreugde; het is blijdschap 
voor het hart. Dit voorrecht viel Lazarus te 
beurt. Dit lezen we niet over Marta of Maria. De 
voorheen stille, vergeten en onopvallende 
Lazarus kreeg deze grote eer. De Heer weet de 
nederigen te verhogen, de kleinen en zwakken 
op te heffen en te sterken. 

Zo is ook Lazarus een belangrijk persoon voor 
ons geworden. Het weinige dat van hem wordt 
meegedeeld, is heel leerzaam. Het is waar, hij 
trad niet op de voorgrond, hij nam een 
bescheiden plaats in huis in. Zijn naam wordt 
slechts enkele keren genoemd; van wat hij 
deed of sprak, staat geen woord vermeld. Maar 
hij werd door Jezus bemind. De Heer noemde 
hem zijn vriend. Hij werd een getuige van de 
opstandingskracht van Jezus en zijn 
deelgenoot in het lijden en de smaad.  

Naast de bedrijvige Marta en de toegewijde 
Maria staat de stille, schijnbaar onopvallende 
Lazarus. Zijn beeld mocht op dit schilderij niet 
ontbreken. De individuele situatie van gelovigen 
kan totaal verschillend zijn. Velen lijken op 
Marta, sommigen lijken op Maria, menigeen zal 
zich herkennen in Lazarus. De Heer zorgt voor 
alles, ook in dit opzicht. Voor alle gelovigen, 
hoe verschillend hun toestand en karakter ook 
mag zijn, gaf Hij aanwijzingen. Niemand hoeft 
zich te schamen. Niemand wordt zonder troost 
en bemoediging heengezonden. Het Woord van 
God voldoet aan allen en voorziet in alles. En 
wat vooral kostbaar is: Jezus omvat al de zijnen 
met innige liefde. Hij leidt en zegent, vermaant 
en vertroost, naardat ieder van hen nodig heeft. 
Geve de Heer ons genade steeds zijn stem te 
onderscheiden en naar zijn woord te luisteren! 
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De opwekking van Lazarus  
door Pietro Annigoni (1946). 
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1. Lichaam én bruid 

Christenen  zijn  leden  van  het  lichaam  van 
Christus. ‘Wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn 
vlees en van Zijn gebeente’, zegt Paulus hier in 
de brief  aan de Efeziërs  (Ef.  5:30).  Dit  is  in 
meerdere opzichten een diepzinnige uitspraak. De 
Gemeente  is  verbonden  met  de  opgestane 
Christus en zij deelt in Zijn natuur. Zij ontleent nu 
reeds haar leven aan Hem in geestelijke zin, en zij 
manifesteert Christus op aarde in de tijd van Zijn 
verwerping. Maar de Gemeente zal straks ook 
delen in de heerlijkheid van Christus’ opstanding, 
wanneer  onze  lichamen  gelijkvormig  zullen 
worden  gemaakt  aan  het  lichaam  van  Zijn 
heerlijkheid  (vgl.  Luc.  24:39;  Fil.  3:21).  Het 
lichaam van Christus zal dan in volle heerlijkheid 
gezien worden en een volmaakte eenheid vormen 
(vgl. Joh. 17:23, hoewel het daar om de familie-
eenheid gaat). 

Bovendien is de Gemeente niet alleen het lichaam 
van Christus, maar ook Zijn bruid. Deze beide 
beelden zijn aan elkaar gerelateerd, zoals hier 
duidelijk wordt gemaakt. De apostel verwijst in 
Efeziërs 5 namelijk naar de eerste hoofdstukken 
van het boek Genesis. Eva kwam voort uit Adam, 
nadat er een diepe slaap over hem was gekomen. 
Toen zij tot hem werd gebracht, erkende Adam 
dat zij been van zijn gebeente en vlees van zijn 
vlees was. Hij constateerde dat er geestelijke en 
lichamelijke verwantschap met haar was. Evenzo 
is de Gemeente been van Christus’ gebeente en 
vlees van Zijn vlees (vgl. Gen. 2:23).  

Zoals Adam een vrouw kreeg die uit zijn zijde was 
genomen, zo heeft Christus een bruid die figuurlijk 
gesproken  uit  Zijn  doorstoken  zijde  is 
voortgekomen. De Gemeente, de bruid van het 
Lam dat geslacht is, is de vrucht van ‘de arbeid 
van Zijn ziel’,  van Zijn lijden en sterven (Jes. 
53:11SV).  

Adam zocht naar iemand die beantwoordde aan 
zijn gedachten en verlangens, een helper die bij 
hem paste, maar hij vond die pas nádat de HERE 
God een diepe slaap op hem had doen vallen en 
een vrouw voor hem had gevormd uit de rib die uit 
zijn zijde was genomen (Gen. 2:18-23). Zo heeft 
Christus ook pas een bruid gevonden, nádat Hij 
een diepe ‘doodsslaap’ had ondergaan en uit de 
dood was opgewekt. De bruidsgemeente, waartoe 
alle ware gelovigen uit deze bedeling behoren, 
kon pas voor Christus worden toebereid nadat Hij 
als Mens in de dood was gegaan en weer was 
opgestaan.  

2. De Gemeente dateert van nà het kruis 

Het  is  van  groot  belang  te  begrijpen  dat  de 
Gemeente gevormd is na het kruis. Ongetwijfeld 
waren er ten tijde van het Oude Testament vele 
ware gelovigen, maar zij vormden niet de bruid 
van de Mens geworden, gestorven en opgestane 
Christus. Vóór het kruis kon er geen sprake zijn 
van de Gemeente als het lichaam en de bruid van 
Christus. Vóór het kruis was er geen éénmaking 
mogelijk met de Mens Christus Jezus. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de woorden van Christus Zelf, 
wanneer Hij Zichzelf vergelijkt met het tarwegraan 
dat in de aarde valt en sterft om vrucht te kunnen 
voortbrengen: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als 
de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft 
zij  alleen;  maar  als  zij  sterft,  draagt  zij  veel 
vrucht’ (Joh. 12:24). Christus was als Mens op 
aarde alleen tot aan Zijn kruisdood. Hij was de 
unieke  en  volmaakte  Mens,  waarin  God  een 
welbehagen vond; maar Hij was alleen. Hij had 
geen mensen die als de leden van Zijn lichaam 
met Hem verenigd waren. Hij had geen bruid die 
bij  Hem paste  en die  beantwoordde aan Zijn 
natuur. Dat werd allemaal pas mogelijk, nadat Hij 
in de dood was gegaan en het verlossingswerk 
had volbracht.  

 DE GEMEENTE ALS HET  
LICHAAM EN DE BRUID  
VAN CHRISTUS 

Hugo Bouter 

‘Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en 
Zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, haar reinigend door 

de wassing met water door het woord, opdat Hij de gemeente voor Zich zou stellen, 
heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk 
zou zijn. Zo behoren ook de mannen hun eigen vrouwen lief te hebben als hun eigen 
lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit 

zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, evenals ook Christus de 
gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. 

‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en 
die twee zullen tot een vlees zijn’. Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op 

Christus en op de gemeente’ (Ef. 5:25-32). 



Dit wordt niet alleen bevestigd door het verhaal 
van Adam en Eva; we zien het in type ook heel 
treffend in de geschiedenis van Isaak, de geliefde 
zoon van de aartsvader Abraham. Pas nádat in 
Genesis 22 (bij gelijkenis) het offer van de zoon 
heeft plaatsgehad, is er voor het eerst sprake van 
de bruid die aan hem zou worden gegeven. In 
Genesis  22:23  wordt  Rebekka  voor  het  eerst 
genoemd; en pas na de dood van Sara vindt dan 
de  bruidswerving  plaats  door  middel  van  de 
knecht  van  Abraham  (Gen.  23-24).  Zoals  de 
knecht een bruid zocht voor de zoon van zijn 
heer,  zo  vergadert  de  Heilige  Geest  nu  een 
bruidsgemeente voor de Zoon, die werkelijk het 
offer van Zijn leven heeft gebracht en weer uit de 
dood  is  opgestaan.  En  dit  is  geheel  in 
overeenstemming met het raadsbesluit van God 
de Vader.  

Tijdens Zijn leven op aarde bleef Christus dus 
alleen, in die zin dat er tussen Hem en mensen 
die dood waren in misdaden en zonden géén 
levensverbinding, géén werkelijke verwantschap 
mogelijk was. Wat dode zondaars nodig hebben, 
is een gestorven en opgestane Heiland, die de 
dood  heeft  overwonnen  en  die  ons  Zijn 
opstandingsleven  schenkt!  Daarom  zegt  de 
profeet  Jesaja  dat  Christus  pas  nageslacht 
(‘zaad’,  SV)  zou  zien,  nadat  Hij  Zichzelf  ten 
schuldoffer had gesteld (Jes. 53:10). Door Zijn 
sterven heeft Christus veel vrucht gedragen. Een 
hechte band tussen Hem en ons kon pas tot stand 
komen, nadat onze zonden waren weggedaan en 
heel  ons oude bestaan als  kinderen van een 
gevallen  Adam was  geoordeeld  in  Zijn  dood, 
zodat onze oude mens met Christus gekruisigd 
was (Rom. 6:6).  

Iedere  levensverbinding  met  Hem  is  het 
resultaat van Zijn dood en opstanding. Dat geldt 
zowel voor: 

(1) de  familiebetrekking  tussen  Christus  als 
de laatste Adam en de velen die als een 
nieuw mensengeslacht met Hem verbonden 
zijn  (Rom. 5;  1  Kor.  15),  alsook voor  de 
beide belangrijke relaties die wij in de brief 
aan de Efeziërs vinden: 

(2) de afhankelijkheidsrelatie tussen het Hoofd 
en het lichaam (Ef. 1 en 4);  

(3) de liefdesrelatie tussen de Bruidegom en de 
bruidsgemeente (Ef. 5).  

3. Het Hoofd en het lichaam 

Al deze betrekkingen vloeien voort uit de dood en 
de opstanding van Christus. Hij is pas na Zijn 
opstanding  uit  de  doden  het  familiehoofd 
geworden van een nieuwe generatie van mensen, 
die met Hem verbonden en verenigd zijn. Als 
zodanig is Hij een levendmakende geest, die het 
nieuwe leven meedeelt aan al de Zijnen (Joh. 
20:22; 1 Kor. 15:45). Zo is ook de relatie tussen 
het  hemelse  Hoofd  en  de  Gemeente  als  het 
lichaam van Christus hier op aarde pas gelegd na 
Zijn opstanding en verheerlijking.  

De betrekking Hoofd-lichaam is tot stand gebracht 
door de Heilige Geest, die vanuit de hemel is 
uitgestort over degenen die Christus toebehoren. 
Het is een eenheid die door de Geest is gevormd: 
door één Geest zijn wij tot één lichaam gedoopt; 
er is één lichaam en één Geest (1 Kor. 12:13; Ef. 
4:4). De Heilige Geest is de levende band tussen 
het Hoofd in de hemel en de leden van Zijn 
lichaam op aarde, alsmede tussen de leden van 
het lichaam onderling.  

4. De Bruidegom en de bruid 

Wat  betreft  de  relatie  tussen  Christus  als  de 
Bruidegom en de Gemeente als de bruid van het 
Lam, is ook duidelijk dat die gevormd is na het 
volbrengen van het verlossingswerk. Weliswaar 
heeft  Christus  de  Gemeente  al  vóór  die  tijd 
liefgehad  en  Zichzelf  voor  haar  overgegeven; 
maar er kon pas sprake zijn van een bewuste 
liefdeband, nadat Hij door Zijn werk de passende 
grondslag hiervoor had gelegd. Adam onderkende 
dat Eva van zijn vlees en van zijn gebeente was, 
want  zij  was  uit  hem genomen en had  haar 
bestaan aan hem te danken. Zo erkent Christus 
de Gemeente nu als Zijn bruid, omdat zij de vrucht 
van  Zijn  offer  en  Zijn  verlossingswerk  is.  Hij 
spreekt het uit dat zij van Zijn vlees en van Zijn 
gebeente is, dat zij helemaal beantwoordt aan Zijn 
wensen en deel heeft aan Zijn leven.  

De Gemeente is de hemelse bruid van de tweede 
Mens, de laatste Adam, en dat zal straks bij de 
bruiloft van het Lam voor het oog van de hele 
schepping worden getoond (Openb. 19:6-10). De 
huidige relatie tussen Christus en de Gemeente 
valt te vergelijken met de verhouding van een 
man tot zijn ondertrouwde vrouw (Rom. 7:4; 2 Kor. 
11:2-3). Daarentegen is Israël de vrouw van 
Jahweh; dat is een andere liefdeband, die na de 
opname van de Gemeente openlijk zal worden 
hersteld. 

(Vervolg op pagina 12) 

“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 9 - september 2009 

5 

...
E

N
 D

IE
 B

E
A

N
T

W
O

O
R

D
T
 A

A
N
 Z

IJ
N

 N
A

T
U

U
R
 



T
E

R
U

G
K

E
R

E
N
 T

O
T
 H

E
TG

E
E

N
 V

A
N

 H
E

T
 B

E
G

IN
 A

F 
IS

 

6 

“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 9 - september 2009 

Laten we terugkeren naar hoofdstuk 2:59-63, 
waar wij lezen dat 652 mannen uit Israël niet 
konden aantonen dat zij werkelijk tot Gods volk 
behoorden, terwijl ook een aantal priesters 
tevergeefs bewijzen van hun afstamming in de 
registers zochten, zodat zij van het priesterschap 
werden geweerd. Dit is het eerste kenmerk van 
een overblijfsel: het moet de bewijzen leveren 
hiertoe te behoren. In een tijd van eenheid en 
zegen behoefde geen Israëliet zijn geslachts-
register te tonen. Het sprak in zo’n tijd vanzelf dat 
men zich niet aanmeldde als men niet tot het volk 
behoorde, terwijl geen priester aan-spraak kon 
maken op een plaats die hem niet toekwam. Maar 
in tijden van onoplettendheid, afwijking en verval, 
kunnen naambelijders proberen binnen te sluipen. 

Denk aan de Gemeente in het begin. In 
Handelingen 5:13 lezen we dat van de anderen 
zich niemand bij de gelovigen durfde voegen. 
Toen was de Gemeente nog in haar eerste 
frisheid, en door de krachtige werking van de 
Heilige Geest konden er geen naamchristenen 
binnensluipen. Maar dit veranderde spoedig.  

En nu? Het is verootmoedigend eraan te denken! 
Duizenden die niet behouden zijn, worden 
toegelaten tot de christelijke eredienst. Tot de 
gelovigen van onze tijd wordt dan ook in 
Openbaring 3 gezegd dat zij kleine kracht hebben. 
Maar waar dit zo is, moeten wij dan niet in volle 
afhankelijkheid van Hem leven en uiterst 
waakzaam zijn? Tot de tafel van de Heer mogen 
alleen zij toegelaten worden die echt behouden 

zijn. Maar vaak is men oppervlakkig in het 
beoordelen van de bekering, omdat men het getal 
van hen die aan de tafel van de Heer aanzitten, 
groot wil hebben. Veelal hangt dit samen met 
personen die graag tot hun eigen eer anderen 
voorstellen tot toelating. Ook gebeurt het door 
onkunde, en omdat men verzuimt eerst eens 
andere broeders te raadplegen. Dubbele 
waakzaamheid en trouw zijn dan ook nodig. Om 
tot de tafel van de Heer toegelaten te worden, 
moet iemand echt bekeerd zijn, maar ook voor 
zichzelf het bewustzijn hiervan bezitten, opdat hij 
straks in volle zekerheid van het geloof met zijn 
aanbidding kan ingaan in het heiligdom. 

Ook is het nodig dat de wandel overeenkomstig 
de wil van de Heer is, want men moet tot Hem 
kunnen naderen met een waarachtig, een oprecht 
hart. Het is dus niet voldoende als iemand zegt 
dat hij bij het volk van God behoort; maar uit 
woord en daad moet hij dit bewijzen, en de 
gelovigen hebben te beoordelen – door de Heilige 
Geest voorgelicht – of zo iemand werkelijk is die 
hij voorgeeft te zijn. Vooral de hoofden van het 
volk hadden wel toe te zien, zoals wij dit in vers 
63 bij de stadhouder vinden (die titel kreeg 
Nehemia als bestuurder). Zo moeten in de 
Gemeente vooral zij die licht en inzicht van de 
Heer ontvangen hebben, in dit opzicht nauw 
toezien en zich door de Heer laten leiden. En 
ontbreekt ons wijsheid, dan moeten wij wachten 
op de Heer! Voor de priesters, die dubbel schuldig 
waren dat zij hun afstamming niet konden 
bewijzen, bleef maar één middel over: de komst 
van een priester met Urim en Tummim, om 
daardoor de HERE te vragen (vgl. Num. 27:21). 
God, die weet wie de Zijnen zijn, kon alleen 
openbaar maken wie werkelijk tot de priesterlijke 
familie behoorde. Tot zolang mochten zij "niet 
eten van het allerheiligste." 

Geeft ons dit niet een les hoe wij in twijfelachtige 
gevallen te handelen hebben? Als er geen 
vrijmoedigheid is, dan wachten we op de Heer, 
die op het gelovig gebed licht zal geven. Maar hoe 
vaak drijft het vlees tot haastig besluiten, waarvan 
dan later de droevige gevolgen zich laten zien! Zij 
die voor de heiligheid van de Heer waken, zullen 
geen personen tot de tafel van de Heer toelaten 
die alleen maar een uiterlijke belijdenis afleggen, 
maar christenen van wie zij geloven dat zij echt uit 
God geboren zijn en dus het recht hebben Zijn 
kinderen genoemd te worden. En als zij in 
onzekerheid verkeren, of als slechts een enkeling 
twijfelt, zullen zij behoefte hebben om andere 
broeders die met wijsheid en inzicht zijn 
toebedeeld, te vragen wat zij denken. Wachtend 
op de Heer en op licht van boven zal men dan 
handelen als Hij duidelijkheid geeft. 

EZRA 
De getelden die optrokken (3) 

J.A. Vellekoop 
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GEZONDHEID Gerard Kramer 

Wat noemt de Schrift gezond? De Griekse woorden 
hugiès en hugiainoo, die resp. ‘gezond’ en ‘gezond zijn’ 
betekenen, horen we terug in het Nederlandse woord 
‘hygiëne’. Het verband tussen hygiëne en gezondheid is 
zo evident dat we daarover geen uitleg hoeven te 
geven.  

Niet belangrijk? 
Natuurlijk is onze gezondheid belangrijk. Het zou van 
grote ondankbaarheid tegenover onze Schepper en 
Heer getuigen als we, wanneer we een goede 
gezondheid genieten, Hem niet voor onze gezondheid 
zouden danken. Zelden zullen we mensen ontmoeten 
die niets voor hun lichamelijke gezondheid over 
hebben. Ook vele gelovigen stellen zeer bewust hun 
dagelijks menu samen, houden, als het nodig is, zelfs 
dieet, slikken vitaminepillen, rusten regelmatig, 
ontspannen zich periodiek of sporten zich zelfs in het 
zweet.  

Maar als we ons uitsluitend bekommeren om onze 
lichamelijke en niet om onze geestelijke gezondheid, is 
er iets aan de hand. Beide zijn belangrijk, maar de 
geestelijke gezondheid van zieke gelovigen heeft mij 
soms jaloers gemaakt op hun blijdschap in de Heer, op 
hun Godsvertrouwen, terwijl ik zelf lichamelijk gezond 
aan hun ziekbed zat. Zeker, ook de apostel Johannes 
wist dat zowel de lichamelijke als de geestelijke 
gezondheid belangrijk zijn. Aan de geliefde Gajus 
schreef hij daarom: ‘Geliefde, ik wens dat het u in alles 
goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed 
gaat’ (3 Joh. :2). Toch spreekt de apostel daarna vooral 
over Gajus’ geestelijke gezondheid, die zichtbaar werd 
in het feit dat hij in de waarheid wandelde. 

Gezondheid bij Paulus 
De Heer Jezus heeft ook heel wat mensen lichamelijk 
gezond gemaakt en over gezondheid gesproken, zo 
blijkt in de evangeliën. Als we daar zoeken naar 
gevallen waar expliciet de woorden ‘gezond’ en 
‘gezond zijn’ worden gebruikt, vinden we die in 
alle evangeliën (zie de volgende Schriftplaatsen: Matt. 
12:13; 15:31; Marc. 5:34 ‘genezen’; Luc. 5:31; 7:10; 
15:27; Joh. 5:6, 9, 11, 14, 15; 7:23). 

Het woord ‘gezond’ wordt echter door de apostel 
Paulus in zijn brieven op een heel andere manier 
gebruikt. 

* De gezonde leer  
Het vaakst koppelt Paulus het woord ‘gezond’ aan de 
leer. Zo schrijft hij over  

1. ingaan tegen de gezonde leer (1 Tim. 1:10);  

2. het niet verdragen van de gezonde leer (2 Tim. 
4:3); 

3. met de gezonde leer vermanen (Tit. 1:9); 

4. spreken wat de gezonde leer past (Tit. 2:1); 

De leer, de inhoud van het onderwijs van de Schrift, is 
dus goed voor onze geestelijke gezondheid. Het ingaan 
tegen en vooral het niet verdragen van de gezonde leer 
is een kenmerk van de eindtijd, waarin wij inmiddels 
leven. Men keert het oor van de waarheid af en wendt 
zich tot de fabels (of ‘mythen’, zoals er letterlijk staat). 
Toch is de gezonde leer van het Woord van God de 
waarheid, en wat er tegenin gaat is de leugen. Hoogst 
ongezond dus! 

* Gezonde woorden 
Daarnaast schrijft Paulus over gezonde woorden: 

1. Een andere leer brengen komt neer op het zich niet 
voegen naar de gezonde woorden van onze Heer 
Jezus Christus (1 Tim. 6:3); 

2. Het is nodig de gezonde woorden die Timoteüs 
van Paulus gehoord heeft, tot voorbeeld te 
houden (2 Tim. 1:13); 

3. Een man als Timoteüs moet een gezond, 
onaanvechtbaar woord kunnen brengen (Tit. 2:8). 

Hier blijken de gezonde woorden van de Heer en van 
de apostel Paulus, ook als ze overgebracht en 
voorgeleefd worden door mannen als Timoteüs, met 
hun volle autoriteit tot dwaalleraren en tot gelovigen te 
komen.  

* Gezond in het geloof 
Het resultaat van het vasthouden aan de gezonde leer, 
die bestaat uit en doorgegeven wordt in gezonde 
woorden, is dat de gelovigen gezond zijn in het geloof: 

1. Dwaalleraars moeten scherp aan de kaak gesteld 
worden opdat zij gezond zijn in het geloof (Tit. 
1:13); 

2. De oude mannen moeten gezond in het geloof zijn 
(Tit. 2:2). 

Iemands geestelijke gezondheid blijkt dus uit de mate 
waarin hij de geloofswaarheid (dat is hier de betekenis 
van ‘het geloof’) een plaats geeft in zijn leven. Van oude 
mannen verwacht de apostel dat ze evenwichtig zijn, 
geestelijk gezond omdat ze de waarheid van God 
kennen en in overeenstemming daarmee hebben leren 
leven. Als Timoteüs hen daarop wijst, spreekt hij ook 
zelf dingen die volledig met de gezonde leer in 
overeenstemming zijn (Tit. 2:1).  
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SALOMO’S VORSTEN EN 
LANDVOOGDEN, ZIJN GROOTHEID EN WIJSHEID 

1 Koningen 4 
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Salomo is nu koning over geheel Israël. Vorsten 
en landvoogden staan hem terzijde bij zijn taken. 
Als eerste vorst wordt de priester Azarja, de zoon 
van Sadok genoemd. Hier wordt het priesterschap 
gekoppeld aan het koningschap. De Heer Jezus is 
de ware Koning-Priester. Om een goede koning te 
zijn moet men ook priester zijn. Dat houdt in dat 
de verhouding tot God, het naderen tot Hem, 
bepalend is voor ons koningschap naar mensen 
toe. In 1 Petrus 2 staat eerst in vers 5 iets over 
het heilig priesterdom, dat geestelijke offeranden 
offert. Dat is wat naar God toe gebeurt. Dan staat 
er in vers 9 iets over het koninklijk priesterdom. 
Dat is wat naar de mensen toe gebeurt. 

Verder zijn er in dit hoofdstuk nog schrijvers, een 
kanselier, een legeroverste, een opzichter over de 
landvoogden, een priester die een vriend van de 
koning was en een opzichter over de herendienst. 
Deze taakverdeling onder de vorsten geeft aan 
dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid had, 
waarbij ieder trouw moest zijn om de hem 
opgedragen taak naar behoren te vervullen. 
Zolang allen zich bewust zijn van hun directe 
verantwoordelijkheid jegens Salomo, loopt alles 
goed. Het gaat fout als men taken van elkaar gaat 
overnemen, zonder daartoe een opdracht van 
Salomo te hebben gekregen. In de gemeente van 
God werkt dat precies zo. 

De landvoogden worden over het land verdeeld 
met ieder een eigen gebied. Er zijn niet alleen 
taken te vervullen, er is ook een terrein waarop 
ieder werkzaam is (vgl. 2 Kor. 10:15–16). Ik moet 
bijvoorbeeld niet in een wijk traktaten gaan 
verspreiden waarvan ik weet dat anderen daar al 
bezig zijn. 

Salomo regeert over een talrijk volk, ‘als het zand 
aan de zee in menigte’. ‘In de menigte van volk is 
des konings heerlijkheid’ (Spr. 14:28). Als dat voor 
Salomo al zo was, hoeveel te meer dan voor de 
Heer Jezus. Het volk van God eet en drinkt en is 
blij (vs. 20). Hoe zou het ook anders kunnen met 
zo’n koning als machthebber, die het kwade straft 
en het goede beloont. Zo kan het in mijn leven zijn 
en onder het volk van God als geheel, als de Heer 
Jezus als de ware Salomo de regering in mijn 
leven en in het leven van ieder van de zijnen in 
handen heeft. 

Het gebied waarover Salomo regeert, is groot. 
Alle volken brengen hem geschenken en dienen 
hem (vs. 21). Er is ‘vrede rondom aan alle zijden’. 
Juda en Israël wonen gerust, ‘ieder onder zijn 

wijnstok (vreugde, levensverbinding) en onder zijn 
vijgenboom (in gerechtigheid)’ (vs. 24–25). Dit 
alles is duidelijk een beeld van de regering van de 
Heer Jezus in het duizendjarig Vrederijk. Voor mij 
geldt dat het koninkrijk van God nu, in mijn leven, 
‘rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de 
Heilige Geest’ is (Rom. 14:17). Het koninkrijk nu, 
in verborgenheid, en wat zichtbaar wordt in het 
leven van degenen die zich aan de heerschappij 
van de Heer Jezus onderwerpen, bestaat uit 
dezelfde elementen als het koninkrijk straks in 
openbaarheid, als de Heer Jezus zichtbaar over 
de aarde zal regeren. Dan zullen 
rechtvaardigheid, vrede en blijdschap overal op 
aarde aanwezig zijn. 

In vers 27 voorzien de landvoogden, ieder op zijn 
beurt een maand in het jaar, Salomo en de zijnen 
van voedsel en laten daarbij niets ontbreken. Zo 
moet ik de leden van Gods volk van voedsel 
voorzien en daarbij niets achterhouden. Verlang ik 
ernaar een ‘trouwe en wijze slaaf’ te zijn (Matt. 
25:45)? Dan moet ik luisteren naar de wijsheid 
van de ware Salomo, de Heer Jezus, aan Wiens 
wijsheid niets en niemand kan tippen. Koning 
Salomo heeft spreuken en liederen, en spreekt 
over alle dingen van het leven (vs. 29–34). 

Lees nu nog een keer 1 Koningen 4. 

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: ‘Heer, leer mij de 
taak die U mij geeft, en alleen die taak, in 
getrouwheid voor U verrichten, tot Uw vreugde en 
tot vreugde van de uwen. Ik wil graag Uw wijsheid 
horen en ervan leren’. 

“...een begrip, zo wijd als het zand aan de oever der zee” (vs. 29). 

Ieder onder zijn vijgenboom 

Ger de Koning 
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VAN DE WERKVLOER 
Gevaren van popmuziek 

John Bax 
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Jongeren kunnen enorm veranderen door de invloed 
van muziek. En ook hier geldt: hoe meer men zich 
eraan overgeeft, hoe meer men een afspiegeling wordt 
van de geestelijke duisternis. Zo krijgt de duisternis 
gestalte en wordt de binding gelegd in mensenlevens. 
Zo ook bij een jongeman die een tijd geleden zijn 
programma goed afrondde bij de Stichting ‘In de 
Vrijheid’. Hier volgt zijn verhaal over wat muziek in zijn 
leven had aangericht: “bands zoals ‘Sick Of It All’, 
‘Suicidal Tendencies’, ‘Pro-Pain’, ‘Slayer’, ‘Metallica’, 
‘Congress’, ‘Slipknot’ – dat waren mijn idolen en helden. 
Al heel vroeg wilde ik naar een Metallica concert, maar 
ik mocht niet van mijn ouders. Hierom haatte ik hen en 
heb ik een heel jaar op school verpest. Ik was al eerder 
opstandig, maar nu werd het alleen maar erger. Ik 
haatte alles en iedereen; voor mij lag het altijd aan de 
ander, nooit aan mezelf. Rond mijn 17 – 18e jaar werd 
ik wat rustiger, want ik realiseerde me dat mijn gedrag 
me niet veel verder bracht. Ik kreeg een baantje, leerde 
steeds meer mensen kennen en dacht dat ik goed 
bezig was. Steeds als ik me rot voelde of als er iets mis 
ging, zette ik mijn muziek op en ging even helemaal uit 
mijn dak. Daarna voelde ik me weer beter. Ik zag het 
leventje van seks, drugs en Rock ‘n’ Roll helemaal 
zitten en bezocht zoveel mogelijk hardrockconcerten en 
festivals. Vooral bands als ‘S.O.I.A.’, ‘Pro-pain’ en 
‘Congress’ bijvoorbeeld, trokken mijn aandacht met hun 
sociaal-politieke teksten; met deze muziek zouden we 
de wereld verbeteren. Ik was ervan overtuigd: ik was 
goed bezig. 

Toch had ik ook muziek die mij naar een extreem 
duistere kant trok. In deze muziek zong men ook veel 
over oorlog: oorlog in je hoofd, of over ‘verplichte 
zelfmoord.’ De bron voor deze teksten is meestal 
frustratie, fascinatie of afkeer. Zo ging ik van het ene 
naar het andere concert met duistere muziek. Drugs en 
agressieve muziek voedden mijn ziel. Op een 
technoparty nam ik een keer een overdosis LSD. Ik 
kreeg een heel vreemde ervaring door de drugs, iets 
had mijn geest overgenomen. Ik had er geen controle 
over. Ik begon dingen te zeggen die ik normaal nooit 
gezegd zou hebben. Een paar maanden later had ik 
weer een verschrikkelijke LSD trip. Mijn hele omgeving 
veranderde plotseling en ik hoorde duidelijk een stem 
tot mij spreken. Ik realiseerde me dat ik in de val zat en 
dat deze stem, wie het ook was, boosaardig was. De 
stem zei dat hij de controle had over mijn leven en dat 
ik me geheel voor hem moest openstellen, zodat hij me 
kon bezitten. Hij zei me dat ik een techno dj moest 
worden, zodat hij mij als een soort medium kon 
gebruiken.  

Ik raakte behoorlijk in paniek. Op de een of andere 
manier had ik een deur geopend die ik niet meer dicht 

kon doen. Vanaf dat moment was ik erg verward en kon 
geen onderscheid meer maken tussen wat goed en wat 
slecht was. Evenmin kon ik het besluit nemen om met 
al deze dingen te stoppen. Er gebeurden zoveel dingen 
– mijn leven werd erger en erger. Er waren dagen dat 
mijn geest totaal gecontroleerd werd door een andere 
macht – wat ze ‘schizofrenie’ noemen. Soms was mijn 
geest vol van krankzinnige gedachten, maar ik had alle 
controle daarover verloren en was gewoon vol van haat 
tegenover de mensen. Mijn drugsgebruik werd erger, 
want ik wilde deze stem dempen. Voor mij was het 
daarna een en al duisternis.  

Via christenen die op straat aan het evangeliseren 
waren, kreeg ik het adres van de Stichting ‘In de 
Vrijheid’. Daar kwam ik in aanraking met het christelijk 
geloof. Op een van de dagopeningen sprak een 
begeleider over Johannes 1: “In het begin was het 
Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was 
God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door 
Hem geworden, en zonder Hem is niet een ding 
geworden dat geworden is (…) En het Woord is vlees 
geworden en heeft onder ons gewoond” (vs. 1-3, 14). 
Mijn hele lichaam beefde bij het horen van dit woord. Ik 
heb daarna een lang gesprek met deze begeleider 
gehad en hij vertelde me dat ik waarschijnlijk door een 
onreine geest gebonden was geworden, door mijn 
verkeerde keuzes en zondig gedrag. Hij gaf me de raad 
de komende periode eerst maar te horen wat de Bijbel 
vertelt over de Heer Jezus. En of ik bereid was een 
keuze te maken voor Hem en om te breken met alle 
zonden en die bij name te gaan belijden. Geleidelijk aan 
begon ik te begrijpen dat al deze stemmen geesten 
waren. De volgende week ontmoette ik deze begeleider 
weer en hij vroeg me of ik een keuze had gemaakt. Ik 
vertelde hem dat ik bereid was alles op te ruimen en 
God en de Heer Jezus beter te leren kennen. Ik vroeg 
of hij samen met mij wilde bidden. Hij bad eenvoudig: 
‘In de Naam van de Heer Jezus Christus, onreine 
geest, ga uit’. Iets verliet mij door mijn keel en oren. 
Mijn hoofd was voor het eerst sinds lange tijd weer 
helder. Dit was heel verbazend, en het werd rustig in 
mij. Ook het verlangen drugs te nemen ging in de 
volgende dagen weg.  

Ik heb daarna nog vele gesprekken gevoerd. Ik heb een 
Bijbel gekocht en begreep daarna veel beter wat erin 
stond geschreven. Veel zonden kwamen daarna nog 
aan het licht, maar ben zo dankbaar dat ik ze alle mag 
brengen en belijden bij de Heer Jezus. Ik heb nu de 
ruimte om te groeien in het geloof. Ik weet nu dat de 
geest van deze wereld (die van satan is) achter deze 
muziek zit. Rock- en popmuziek zijn zo gevaarlijk, 
omdat het in je onderbewuste doorwerkt en je niet 
zomaar geestelijk kunt onderscheiden wat er gaande is 
of hoe het je beïnvloedt. Maar Gods genade is groot en 
Hij verloste mij!” 

“Het is goed de HERE te loven, Uw naam psalmen te 
zingen, o Allerhoogste, op het tiensnarig instrument en 
op de harp, bij snarenspel op de citer” (Ps. 92:2-4). 

“Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil Ik 
niet horen. Maar laat het recht als water golven, de gerechtigheid als een immer 

vloeiende beek” (Am. 5:23). 

LSD (C20H25N3O) is een drug die in 1938 werd 
gesynthetiseerd door de Zwitser Albert Hofmann. LSD is een 
afkorting van het Duitse woord LysergSäure-Diäthylamid. Het 
innemen van extreem kleine hoeveelheden (25 microgram) 
geeft al een sterke psychoactieve, hallucinogene werking. 
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Het leven van Jozef 
De Bijbel doet er heel wat moeite voor ons inzicht te 
geven in de persoon en het leven van Jozef, omdat dat 
een verhelderende kijk geeft op de Persoon van de 
Heer Jezus. Jozef is een type, een voorafschaduwing, 
van de Heer Jezus. De geschiedenis van Jozef kan 
haast helemaal naast het leven van Jezus gelegd 
worden; er zijn veel treffende en duidelijke 
overeenkomsten te vinden. Het verloop van Jozef’s 
leven vertoont heel wat overeenkomsten met het leven 
en de toekomst van de Heer Jezus. Het leven van Jozef 
valt uiteen in twee grote delen: zijn verwerping en 
vernedering enerzijds (Gen. 37-40), en zijn verhoging 
anderzijds (Gen. 41-50). Die twee aspecten zijn ook 
aanwezig bij de Heer Jezus: Hij kwam in vernedering bij 
zijn eerste komst, maar komt in heerlijkheid bij zijn 
tweede komst. Daarnaast is er ook veel overeenkomst 
tussen het karakter en de voornaamheid van Jozef en 
het karakter en de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat 
is het onderwerp van deze studie. Intussen proberen 
we ook praktische lessen te leren. De studie van het 
Woord van God dient immers de praktijk van ons leven 
te bepalen. 

Het karakter van Jozef 
Voordat de verwerping van Jozef aan bod komt, werpen 
we een blik op hemzelf. Het is van belang daar 
aandachtig naar te kijken. In de film ‘Jozef de 
dromenkoning’ van DreamWorks wordt zijn karakter 
naar mijn overtuiging helemaal verkeerd voorgesteld. 
We zien hem daar als een overmoedige naïeve figuur, 
die uit is op eer en aanzien. Jozef wordt vervolgens 
voorgesteld met wrok tegenover zijn broers, waarbij zijn 
vrouw hem probeert te vertederen. Ook dit beeld klopt 
niet met de gegevens van de Bijbel. Waar lezen we 
over wrok bij Jozef? 

De jonge Jozef 
Jozef was nog een jongeman van zeventien jaar, 
wanneer we voor het eerst over hem lezen. De Bijbel 
legt er de nadruk op dat Jozef jong was bij zijn eerste 
optreden: ‘Jozef, zeventien jaar oud – hij was dus nog 
jong’ (vs. 2). Waarom zou de Heilige Geest dat zo 
nadrukkelijk hebben laten optekenen? Zou het kunnen 
zijn om ons te laten denken aan het eerste optreden 
van Jezus? Want ook de Heer Jezus was nog heel 
jong, slechts twaalf jaar, toen Jozef en Maria Hem 
terugvonden in de tempel tussen de schriftgeleerden 
(Luc. 2:40-52). Daar lezen we de eerste woorden die 
van Hem zijn opgetekend: ‘Wist u niet dat Ik in de 
dingen van mijn Vader moet zijn?’ (vs. 49). 

Ook Jozef leefde om zo te zeggen in de dingen van 
vader Jakob. We lezen immers dat Jozef kwaad 
gerucht aangaande zijn broers aan Jakob overbracht 
(Gen. 37:2). Velen hebben dit zo gelezen alsof Jozef 
een klikspaan, een verklikker was. Maar die gedachte is 
onjuist, naar ik meen. Iets vergelijkbaars staat ook 
geschreven van de Heer Jezus: ‘De wereld kan u niet 
haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat 
haar werken boos zijn’ (Joh. 7:7; vgl. 3:19). Jozef was 
één in denken met zijn vader Jakob. Daarom bracht hij 
een kwaad gerucht over, en daarom werd hij gehaat 
door zijn broers. 

Zijn broers daarentegen kenden dit denken helemaal 
niet, zij openbaarden slechts de gezindheid van de 
wereld om hen heen en gaven daaraan innerlijk de 
voorkeur. Van hen lezen we telkens weer slechte 
dingen. In Genesis 34 lezen we over de moordpartij 
door Simeon en Levi onder de Sichemieten. Jakob zegt 
daar later het volgende over: ‘Mijn ziel heeft geen deel 
aan hun beraadslagingen, mijn geest sluit zich niet aan 
bij hun vergadering’ (Gen. 49:5-7). Uit het volgende 
hoofdstuk blijkt dat zij ook in moreel opzicht 
ontspoorden. Ruben, de eerstgeborene, sliep met de 
bijvrouw van zijn vader, de moeder van twee van zijn 
broers (Gen. 35:22). Wat een verkeerd voorbeeld van 
deze oudste broer! En Juda vond het kennelijk niet zo 
erg om zich te wenden tot een vrouw waarvan hij 
aannam dat het een hoer was. Later was hij zelfs van 
plan zijn schoondochter Tamar levend te laten 
verbranden (Gen. 38:15-18, 24).  

Denken we vervolgens ook aan het feit dat ze hun 
eigen broer, Jozef, zomaar in een put gooiden en als 
slaaf verkochten. Nee, de broers van Jozef deelden de 
gedachten van hun vader helemaal niet, en omgekeerd 
ook niet. Maar Jozef deelde wél de gedachten van zijn 
vader, zij stemden met elkaar overeen. Als Jozef dus 
de wandaden van zijn broers (die ongetwijfeld nog wel 
meer omvatten) aan zijn vader berichtte, dan gebeurde 
dat uit zorg voor hen en om hen tot inkeer te brengen. 

Hoe gaan wij ermee om wanneer we een ‘kwaad 
gerucht’ horen onder medegelovigen? Dan gaat het er 
niet om dat er geroddeld wordt of iets dergelijks, of dat 
er dingen in een kwaad daglicht gesteld worden. Het 
gerucht gaat hier over iets dat gewoonweg verkeerd 
was. Het wordt in de geschiedenis van Jozef niet 
benoemd. Het doet er ook niet toe; het lijkt wel 
opzettelijk vaag gehouden te worden, zodat we er geen 
waardeoordeel aan zouden toekennen. Wat doen wij 
wanneer wij een kwaad, een zonde, een dwaalweg zien 
bij medegelovigen? Hebben we dan de moed om het 

Kris TavernierKris Tavernier  

Genesis 37 en 39Genesis 37 en 39  
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aan te kaarten, zoals Jozef dat deed? En – dat is heel 
belangrijk! – doen wij dat dan uit zorg en uit liefde voor 
onze broeder of zuster? Niet om hem of haar te 
schande te zetten, maar om die medegelovige te 
winnen, op het goede pad terug te brengen (vgl. Matt. 
18:15-16a; Gal. 6:1; Jak. 5:19-20). Als die motivatie er 
niet is in het hart, kan de mond maar beter dicht blijven! 
Zorg en het verlangen om de ander tot inkeer te zien 
komen, moeten de drijfveer zijn. 

Hoe staat het met ons karakter? Hebben wij oprechte 
zorg voor medegelovigen? We zouden ons hier in het 
bijzonder kunnen richten tot diegenen die een 
leidinggevende taak hebben in de gemeente; voor hen 
geldt het misschien wel speciaal (1 Petr. 5:1-4). Maar 
het vertonen van het karakter van Christus, en ook het 
tonen van zorg en bewogenheid voor medegelovigen is 
de taak van alle gelovigen (vgl. Gal. 6:10). 

Jozef trad dus op als getuige van de waarheid en als de 
vertrouweling van zijn vader. Zoals Jozef de gedachten 
van zijn vader Jakob deelde, zo deelde (deelt) de Heer 
Jezus de gedachten van zijn Vader in de hemel. Wat 
moet het voor Jakob een vreugde en troost zijn 
geweest een zoon als Jozef te hebben. De broers 
zorgden er alleen maar voor dat Jakob en zijn gezin 
een slechte reputatie kregen bij de omringende volken, 
maar in Jozef vond hij iemand met een gelijke 
gezindheid als hijzelf. Zo moet het voor de Vader ook 
bijzonder geweest zijn de Heer Jezus op aarde te zien! 

In Jozef hebben we ook een mooi voorbeeld voor jonge 
christenen. Ik doel op gelovige jongeren, tieners en 
jonge twintigers. Maar niet alleen voor hen, ook voor 
alle gelovigen. Jozef was slechts zeventien jaar oud en 
toch lezen we dan reeds zo’n mooi getuigenis over 
hem. Het is een kostbare zaak om kinderen en 
jongeren op te voeden ‘in het geloof’ (vgl. Deut. 6:7; 
11:19; Ps. 78:2-7; Spr. 1:8-9, 15; 2:1-5; 22:6). Het is 
van groot belang dat ouders zich daar goed bewust van 
zijn. Zo leren kinderen de wil van God kennen en 
ontwikkelen zij een kijk op de wereld om hen heen 
overeenkomstig Gods gedachten.  

Het is mooi als jonge mensen ‘zijn in de dingen van de 
Vader’. Het is nooit te vroeg om de gedachten van God 
de Vader te delen. Nu zou er een zin kunnen volgen in 
de trant van ‘zeker in onze tijd, want (...)’. Dan zou er 
een opsomming van allerlei verkeerde dingen kunnen 
volgen. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de 
mensen in alle tijden de keus hebben gehad om al dan 
niet met God te rekenen, van Abel tot en met Timoteüs 
en verder. Ook nu ligt de keus er nog steeds voor jonge 
mensen: Deel je de gedachten van God, of volg je de 
gedachtegang van de wereld? Neem een voorbeeld 
aan Jozef en nog meer aan Jezus, om te zijn in de 
dingen van de Vader, zodat Hij zijn vreugde kan vinden 
in ons, zijn kinderen. 

Er zijn nog andere treffende overeenkomsten tussen dit 
eerste optreden van Jozef en dat van Jezus. Toen de 
Heer in de tempel achtergebleven was, werd Hij berispt 
door Jozef en Maria. Toen Jozef zijn dromen openbaar 
maakte aan zijn broers en aan Jakob, werd ook hij 
berispt door vader Jakob. Het Hebr. grondwoord wordt 
elders vertaald met ‘ruw uitvaren’ (Ruth 2:16), 
‘dreigen’ (o.a. Ps. 9:5; Jes. 17:13), ‘optreden 
tegen’ (Jer. 29:27), en ‘bestraffen’ (Zach. 3:2; Mal. 2:3; 
3:11). Zowel Jozef en Maria als vader Jakob konden 
het niet begrijpen. Maar toch vinden we in beide 
situaties een haast parallelle uitdrukking. Van Maria 
lezen we: ‘en zijn moeder bewaarde al deze dingen in 
haar hart’. Van Jakob staat er: ‘zijn vader hield de zaak 
in gedachten’. 

Jozef, onderscheiden van zijn broers 

Jozef was dus anders dan zijn broers. Zijn broers waren 
de zonen van Bilha en van Zilpa, zo staat er in vers 2. 
Opmerkelijk is dat we hier niets lezen over Lea, die 
maar liefst zes van de twaalf zonen baarde (Gen. 
29:31-35; 30:17-20; 35:23-26). Er is alleen sprake van 
de twee slavinnen, die Jakob ook zonen hadden 
gebaard (Gen. 30:1-21). Wellicht is het zo opgetekend 
om de nadruk erop te leggen dat Jozef van hen 
onderscheiden was.  

Tegenover de twee slavinnen stond Rachel, de vrouw 
die Jakob zo bijzonder lief had. En Jozef was de zoon 
van Rachel (Gen. 30:22-24). Rachel was lange tijd 
onvruchtbaar geweest en het baren van Jozef was dan 
ook een ingrijpen van Godswege. De geboorte van de 
Heer Jezus was nog veel meer een ingrijpen van 
Godswege. De Heilige Geest overschaduwde Maria en 
zij was nog maagd toen zij haar Zoon baarde. Zo waren 
Jozef en Jezus onderscheiden van hun ‘broeders naar 
het vlees’. Dit onderscheid wordt hier bij Jozef duidelijk 
aangegeven, opdat het ons zou doen denken aan de 
Heer Jezus. Jozef was de uitverkorene onder zijn 
broeders (Gen. 49:26), en dat was ook het geval met de 
Heer Jezus (vgl. 1 Petr. 2:4, 6). Jozef werd later 
verworpen door zijn broers, en dat is ook bij de Heer 
Jezus gebeurd. De fundamentele reden was dat zij 
‘anders’ waren. Nog meer dan dat zij wat betreft hun 
geboorte onderscheiden waren, waren zij ook in moreel 
opzicht, naar ziel, geest en hart anders dan hun broers. 

Het verschil tussen Jozefs hart en dat van zijn broers 
kwam nog eens duidelijk naar voren na het sterven van 
vader Jakob (Gen. 50:15-21). De broers waren bang 
dat Jozef zich achteraf op hen zou wreken. Ze dachten 
dat hij hun alleen goedgezind was geweest omwille van 
vader Jakob. Ze dachten kennelijk dat Jozef al die jaren 
wrok tegen hen had gekoesterd en stuurden hem een 
boodschap, die voor zover we kunnen nagaan eigenlijk 
leugenachtig was, waarin ze stelden dat Jozef hun uit 
naam van hun vader moest vergeven. Zo was hun hart. 
Het hart van Jozef zat echter heel anders in elkaar. Bij 
het horen van hun woorden weende hij. Hoe konden ze 
zo van hem denken? Toch vertroostte hij hen, beloofde 
voor hen te zorgen en sprak zo tot hun hart. 

Jozef en Jezus waren anders. Ook de gelovige is door 
God geroepen en uitverkoren om ‘anders’ te zijn in 
deze wereld. Dat moet ons niet hoogmoedig maken, 
maar dient ertoe ons te wijzen op onze eigen 
verantwoordelijkheid. Het is de bedoeling dat wij in 
deze wereld iets laten zien van de gezindheid van God, 
tot eer van Hem. Dat kan een zekere mate van 
verwerping opleveren. Jozef werd gehaat door zijn 
broers, en ook de Heer Jezus werd gehaat door zijn 
volksgenoten en door de wereld. In eerste instantie zei 
Hij tegen zijn discipelen dat zij (nog) niet gehaat werden 
(Joh. 7:7). Maar enige tijd later zei Hij tegen hen: ‘Als 
de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u heeft 
gehaat. Als u van de wereld was, zou de wereld het 
hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, 
maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat 
de wereld u’ (Joh. 15:18-19). Deinzen wij dan terug en 
gedragen wij ons gemakshalve gelijkvormig aan deze 
wereld? Of willen wij het beeld van Christus in deze 
wereld vertonen en anders zijn, in moraal, gedrag, 
denken, en anders van hart? 
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Colofon 

5. Wij zijn van Zijn vlees en van Zijn gebeente 

De  woorden  ‘van  Zijn  vlees  en  van  Zijn 
gebeente’ (Ef. 5:30, SV en HV), ontbreken in diverse 
handschriften. Toch vormt dit geen bezwaar om de 
parallel te trekken tussen Christus en de Gemeente 
enerzijds,  en Adam en Eva anderzijds.  De hele 
passage  in  Efeziërs  5  bevat  immers  meerdere 
verwijzingen naar Genesis 2. De Gemeente is zowel 
het lichaam als de bruid van Christus – precies zoals 
Eva van Adams eigen vlees en gebeente was en 
tévens als zijn bruid tot hem werd gebracht en met 
hem verenigd werd.  

Dit brengt van beide kanten verplichtingen met zich 
mee, en die worden hier dan ook uiteengezet:  

(1) van  de  kant  van  Christus  is  daar  Zijn 
voortdurende zorg en liefde voor de Gemeente 
– Hij voedt en koestert haar;  

(2) op de bruidsgemeente rust de plicht afhankelijk 
van  haar  Hoofd  te  zijn  en  onderdanigheid 
jegens Hem te tonen.  

Wat Christus aangaat, is er volmaakte trouw in Zijn 
zorg voor de Gemeente. Hij zal niet rusten voordat 
Hij haar onberispelijk en zonder vlek of rimpel heeft 
binnengebracht in Zijn heerlijkheid. Maar wat onszelf 
betreft, mogen wij ons wel afvragen of wij aan Zijn 
gezag onderworpen zijn en of wij in praktijk brengen 
wat  destijds  tot  de  bruid  van  de  Koning  werd 
gezegd:  ‘Hij  is  uw Heer;  buig u dus voor  Hem 
neer’ (Ps. 45:12).  

In dit verband wil ik ten slotte nog wijzen op een 
andere oudtestamentische geschiedenis, waar een 
soortgelijke  uitdrukking  voorkomt.  Toen  het  volk 
Israël tot de erkenning kwam dat het deel had aan 
koning David en met hem verwant was, riep het uit: 
‘Zie, wij zijn uw gebeente en uw vlees’ (2 Sam. 5:1; 
1 Kron. 11:1SV). De consequentie daarvan was dat 
het volk het gezag van David aanvaardde en hem 
tot koning zalfde! Hier vinden wij een prachtig beeld 
van de erkenning van de kant van de leden van 
Gods volk van het hoofdschap van Christus. De 
waarheid van de Gemeente als het lichaam en de 
bruid van Christus kon in het Oude Testament nog 
niet worden geopenbaard, maar wij zien hier wel 
een type van de praktische verwerkelijking ervan. Dit 
houdt in dat wij tot de erkenning komen van onze 
éénmaking met Hem en van het gezag dat Hij op 
grond daarvan als ons hemelse Hoofd bezit. 

Wij zijn leden hier beneden 
van ons Hoofd dat boven is. 
Hij heeft ons de weg bereid 

naar des hemels heerlijkheid. 

(Vervolg van pagina 5) 



‘Want ik wil niet, broeders, dat u onbekend 
is, dat onze vaderen allen onder de wolk 

waren, allen door de zee zijn heengegaan, 
allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en in 

de zee’ (1 Kor. 10:1-2). 
Graag een persoonlijke vraag om over na te 
denken in dit redactionele stukje: tot wie of in 
wiens naam bent u gedoopt (vgl. Hand. 19:3; 
1 Kor. 1:13)? Tot Mozes, tot Johannes de 
Doper, tot Paulus? Als christenen zijn wij niet 
tot mensen gedoopt, maar tot Christus. De 
betekenis van de christelijke doop is dat we 
afscheid nemen van ons oude leven en 
onszelf voegen bij de gestorven en 
opgestane Heer, de Leidsman ten leven.  
Paulus verwijst in 1 Korintiërs 10 naar de 
doortocht van Israël door de Schelfzee, 
waarbij het volk van God ‘tot Mozes gedoopt 
werd’ en zodoende voorgoed verenigd werd 
met hun verlosser en leidsman. Aan de 
overzijde van de zee aangekomen, zagen de 
Israëlieten de Egyptenaren dood op de 
oever van de zee liggen. Toen vreesde het 
volk de HERE en zij geloofden in de HERE en 
in Mozes, Zijn knecht (Ex. 14:29-31). Zij 
werden ‘tot Mozes gedoopt’, dus met hem 
één gemaakt in de doodswateren van de 
zee. Maar zij geloofden ook in het werk van 
Mozes en zij volgden hem. Zij werden op die 
manier bij hun verlosser gevoegd, voorgoed 
met hem verbonden en in het geloof met 
hem verenigd. De toepassing hiervan op ons 
als christenen is niet zo moeilijk, zoals het 
begin van Romeinen 6 bevestigt.  

Wij zijn gedoopt tot de dood van Christus, en 
met Hem verenigd in het ‘watergraf’. Verder 
zijn wij door de doop ook bij Hem gevoegd 
als de overste Leidsman en Voleinder van 
het geloof (Hebr. 12:2). Want Hij is niet in het 
graf gebleven, de dood kon de Goede 
Herder niet vasthouden. Hij is door God uit 
de doden teruggebracht als de grote Herder 
der schapen (Hebr. 13:20), en Hij leidt de 
Zijnen nu door de ‘woestijn’ van deze wereld. 
De Israëlieten werden echter tot Mozes 
gedoopt ‘in de wolk en in de zee’. De wolk, 
d.i. de wolk- en vuurkolom waarin God 
woonde, staat hier voorop. Dat is zeker niet 
zonder betekenis als het gaat om de 
toepassing voor ons als christenen. De wolk 
spreekt namelijk van de doop met (of: in) de 
Heilige Geest, terwijl de zee spreekt van de 
waterdoop. Deze twee ‘dopen’ horen bij 
elkaar. Zonder innerlijk met Christus 
verbonden te zijn door de Heilige Geest, is 
de waterdoop slechts een uiterlijke rituele 
handeling. Maar als wij het evangelie 
hebben gehoord en met een gelovig hart 
hebben aangenomen, dan worden wij 
verzegeld met de Heilige Geest en dient de 
band met de gestorven en opgestane Heer 
ook tot uitdrukking te worden gebracht in de 
waterdoop.  
Het boek Handelingen laat zien dat de 
gelovigen uit de volken op grond van het 
geloof in Christus onmiddellijk de Geest 
ontvingen en in aansluiting daarop de 
waterdoop ondergingen (Hand. 10-11). De 
Geest verbindt ons innerlijk met Christus: als 
vernieuwde mensen zijn wij één geest met 
Hem (1 Kor. 6:17). Maar wij stellen ons door 
de waterdoop ook publiekelijk onder Zijn 
gezag en wij nemen zodoende radicaal 
afscheid van deze wereld, die onder het 
oordeel ligt (Joh. 12:31; 16:8-10). Het is een 
nieuwe wereld, die wij met de opgestane 
Heer in het geloof betreden. Veel zegen 
toegewenst bij het lezen van dit nummer van 
Rechtstreeks. Namens de redactie, Hugo 
Bouter 
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David, Saul en Jonatan 

In één van de geschiedenissen van David (‘geliefde’)
speelt een vrouw een belangrijke rol. Zij heette Abigaïl, 
en haar naam betekent ‘mijn vader is vreugde’. Zij was 
de vrouw van een rijke, maar harde en ruwe man, 
Nabal. Zoals in deze geschiedenis ook wordt uitgelegd, 
betekent zijn naam ‘dwaas’. Dit is voor jong en oud een 
mooie en leerzame geschiedenis. Het levensverhaal 
van David bevat vele mooie voorvallen. We kennen 
allemaal de geschiedenis van David en Goliat. De reus 
Goliat stond te pochen in het leger van de Filistijnen. De 
broers van David dienden in het leger van Israël, maar 
zij durfden niets te doen. Maar David, de jongste uit het 
gezin van Isaï, versloeg de reus. Met een slinger en 
een steen trof hij hem in het hoofd, waarop hij met een 
plof op de grond viel. En dan zie je het voor je: David 
pakte het reusachtige zwaard van Goliat en sloeg hem 
het hoofd af. Hij werd de held van de dag.  

Maar in onze geschiedenis hebben we een David voor 
ons, die eigenlijk aan de kant was geschoven. Niemand 
wilde meer iets van hem weten. De koning van Israël 
niet, hoewel David deze overwinning had behaald en 
rust had gebracht in Israël. Het volk hoefde niet meer te 
strijden. Komt dat ons niet bekend voor? Heeft de Heer 
Jezus ook niet de strijd voor ons gestreden? Hij heeft 
ons rust gegeven. De grote tegenstander is verslagen. 
Niemand hoeft meer te strijden. Onze ‘David’ heeft de 
strijd gewonnen. 

Later lezen we over een vriend die David had, een zoon 
van de koning. Er staat dat de ziel van Jonatan 
verknocht werd aan die van David (1 Sam. 18:1). Maar 
ondanks deze vriendschap werd David aan de kant 
gezet. Koning Saul was jaloers op David, hoewel hij 
diep in zijn hart wist dat David de overwinnaar was. 
Saul kende David, hij wist wie hij was. Hij wist dat de 
Heer met David was. Hij was bang voor hem, maar 
bleef een jaloerse vijand (1 Sam. 18:29). Hij wist dat hij 
het koningschap zou krijgen (1 Sam. 23:17). Met Saul 
liep het niet goed af: op het dieptepunt van een verloren 
strijd wierp hij zich in zijn eigen zwaard (1 Sam. 31:4). 

Maar ook de meerderheid van het volk wilde David niet 
erkennen. Alleen degenen die in moeilijkheden 
verkeerden en die schulden hadden of verbitterd waren, 
zij waren naar David toegegaan en hij was hun 
aanvoerder geworden (1 Sam. 22:2). Maar Jonatan was 
niet naar David toegegaan om bij hem te blijven. Ze 
hadden een aantal keren met elkaar gesproken, maar 
Jonatan was elke keer teruggegaan naar zijn vader. Hij 
durfde die stap, voorgoed met David mee te gaan, niet 
te doen (1 Sam. 20:43). Hij had afscheid genomen van 
zijn vriend, hoewel hij wist dat David later koning zou 
worden. Jonatan wilde wel de tweede man onder David 
zijn, maar niet delen in diens verwerping (1 Sam. 23:17-
18). Met Jonatan zou het helaas ook niet goed aflopen 
(1 Sam. 31:2). 

Is dat geen waarschuwing en bemoediging voor ons? 
Twee mensen, Saul en Jonatan, die David goed 
kenden. Hun geschiedenis eindigde echter op tragische 
wijze. Uiteindelijk waren ze niet bij David. Ook wij, wij 
moeten zijn waar onze David is – de nu nog verworpen 
Heer Jezus – en niet waar Saul is. Niet daar waar de 
macht en de heerschappij is, of waar de sterkste 
regeert. Wij mogen bij de ware David horen – de Heer 
Jezus. Hij oefent nu nog geen macht uit en heeft geen 
koninkrijk. Hij wordt gesmaad, Hij is niet gewenst, Zijn 
volksgenoten wilden Hem ook niet. Hij begrijpt het als u 
onderdrukt en geplaagd wordt en in moeilijkheden 
verkeert. Wij mogen ons geborgen weten bij Hem. 

David, Nabal en Abigaïl 

Aan het begin van deze geschiedenis in 1 Samuël 25 
lezen we dat Samuël stierf (vs. 1). De profeet die Gods 
woord sprak te midden van het volk, was gestorven. 
Alleen David, die door Samuël tot koning was gezalfd, 
was nog over. David bevond zich in de woestijn (vs. 4) 
en niet bij de mensen op de Karmel (‘vruchtbaar land’), 
de mensen die zo rijk zijn en feestvieren alsof ze 
koningen zijn (vs. 2, 36). Want dat lezen we van Nabal. 
Nabal was “zeer rijk: hij bezat drieduizend schapen en 
duizend geiten”, maar hij hield zijn bezit voor zichzelf. 
En hij had niet in de gaten dat David voor hem zorgde. 
Van Nabal geldt inderdaad: “zoals zijn naam is, is hij: 
Nabal heet hij en een dwaas is hij” (vs. 17, 25). Nabal 
was een dwaas, omdat hij niet begreep dat zijn bezit 
beschermd werd door David en zijn mannen. Hij kende 
David niet en wilde hem ook niet kennen. Met Nabal 
liep het niet goed af. Laten we geen dwazen zijn en 
rekening houden met de Heer Jezus, anders loopt het 
niet goed met ons af. David was in de woestijn, maar hij 
zorgde voor zijn volk – onafhankelijk van wie zij waren 
en hoe zij zich gedroegen. Dat is wonderlijk, zo is ook 
onze Heer. Zoals David een muur was om de Nabal 
van die tijd, is de Heer Jezus het ook vandaag om de 
Nabals die geen rekening met Hem houden, de dwazen 
in onze tijd, omdat Hij weet dat Abigaïl daar ook is. 

Wij bevinden ons in een wereld waarin de mensen op 
verschillende manieren ten opzichte van de Heer Jezus 
staan. Mensen zoals Saul, Jonatan, Nabal en Abigaïl. 
Mensen die David kennen of niet willen kennen (vs. 10), 
en mensen die de vreugde van de Vader kennen (Luc. 
1:14). Wat bent u, een Abigaïl of een Nabal, een Saul of 
een Jonatan? Een kind van God, die zijn vreugde in 
Hem vindt? Of een dwaas, die zijn vreugde in deze 
wereld vindt? Als de morgen aanbreekt en uw roes 
verdwenen is, zult u zich dan dood schrikken zoals 
Nabal? Hebt u die vraag al beantwoord? 

Bent u bereid om in te zien dat het dwaas is waarmee 
de wereld zonder God bezig is? Abigaïl moest erop 
gewezen worden door anderen (vs. 14-17). Er waren 
knechten die haar vertelden wat David gedaan had en 
wat hij zou gaan doen. Zij zeiden het tegen Abigaïl. 
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Hoe de vrouw van een dwaas de vrouw van de geliefde werd Hoe de vrouw van een dwaas de vrouw van de geliefde werd   

1 Samuël 25:1-42  
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Misschien had Abigaïl helemaal niet door wat er 
gebeurde en wat Nabal deed en gedaan had. Maar 
gelukkig waren er knechten, die haar daarvan op de 
hoogte stelden: “Toch zijn die mannen zeer goed voor 
ons geweest; zij zijn ons niet lastig gevallen en wij 
hebben niets gemist al de tijd, dat wij in het veld waren 
en in hun nabijheid op en neer trokken. Een muur 
waren zij om ons heen, zowel bij nacht als bij dag, al de 
tijd, dat wij in hun nabijheid de schapen weidden” (vs. 
15-16).  

Gelukkig zijn er dienstknechten die ook vandaag nog 
waarschuwen en die vertellen wat de Heer Jezus 
gedaan heeft. Zij vertellen wie de Heer Jezus is en hoe 
Hij in het dagelijks leven voor ons zorgt. Wij kunnen 
hiervan leren. David had zijn volk beschermd. Hij had 
ervoor gezorgd dat er al die tijd niets gemist werd. 
Evenals David mogen wij zorgen voor diegenen die bij 
ons horen. Laten wij zijn als de mannen van David, die 
als een muur om de schapen en om de herders waren. 
De Heer Jezus doet dit zowel bij nacht als bij dag, altijd: 
“En zie, Ik ben met u al de dagen” (Matt. 28:20). 

En dan volgt de ernstige oproep: “Nu dan, weet wel wat 
u te doen staat, want over onze heer en over zijn 
gehele huis is het onheil vast besloten, en hij is een 
man van niets, men kan met hem niet spreken” (vs. 17). 
Zo zijn er ook vandaag nog dienstknechten, die 
vertellen wat de Heer Jezus zal gaan doen, namelijk dat 
Hij komt om te oordelen. Het onheil is vast besloten 
over hen die niet verbonden zijn met de ware David.  

Abigaïl had het goed begrepen. Ze ging direct aan de 
slag en nam haastig mee waarop zij de hand kon 
leggen. Ik hoop dat wij ook zullen handelen zoals 
Abigaïl. Wij moeten onze prioriteiten goed stellen. Dat 
moet telkens herhaald worden en wij moeten steeds 
zeggen: “ik kom achter u aan” (vs. 19). Het onheil over 
de wereld is vast besloten. Laten wij toch kiezen voor 
de Heer Jezus! Abigaïl koos de kant van David en zij 
zei niets tegen Nabal. Als je kiest voor de Heer Jezus, 
ben je veilig en voor altijd gebonden in de “bundel der 
levenden” (vs. 29). 

Waarin verschilde Abigaïl nu van Jonatan, die van 
David hield; en van Nabal, die niets van David wilde 
weten? Nabal zei: “Wie is David? En wie is de zoon van 
Isai?” Het zijn twee mensen, twee mogelijkheden. 
Jonatan hield van David, maar volgde hem niet. Nabal 
hield niet van David en wilde niets van hem weten. 

Jonatan wilde zijn eigen positie en waardigheid niet 
opgeven. Bij wie wilt u horen? Bij een Heer, die veracht 
en vervolgd wordt? Of bij hen die het nu goed lijken te 
hebben en het voor het zeggen hebben in deze wereld? 

Abigaïl ging naar David toe. Zij stelde haar prioriteiten 
goed. Ze legde alles aan Davids voeten neer (vs. 24). 
Ze leverde zich volkomen uit. Ga naar de Heer Jezus 
en lever je helemaal uit. En wat zei Abigaïl bij de 
ontmoeting met David? Zij verontschuldigde zich niet en 
zei niet: ‘Maar ik heb niets te doen met Nabal. Ik ben er 
niet verantwoordelijk voor. Ik wist het niet. Ik kom u juist 
koeken brengen. Ik ben beter dan de anderen, in ieder 
geval beter dan Nabal’. Nee, ze zei juist dat ze even 
schuldig was: “Op mij, mijn heer, rust de 
schuld” (vs.24). En in vers 28: “Vergeef toch de 
overtreding van uw dienstmaagd, want de HERE zal 
voor mijn heer zeker een bestendig huis maken”. Was 
dit bestendige huis op dat moment al te zien? Het huis 
van David, was het dit groepje volgelingen? De mannen 
die bij hem waren, op wie – als je ze stuk voor stuk zou 
aankijken – allemaal wel iets aan te merken zou zijn? 
Maar toch waren ze bij David en ging ook Abigaïl naar 
hem toe! Aan dat groepje mensen die schuldeisers 
hadden, werd Abigaïl toegevoegd; ook zij had schulden. 

Zoals alle personen die bij David waren, schulden 
hadden, zo hebben ook wij allemaal schulden. En als 
wij naar elkaar kijken, hoeven wij de een niet hoger in te 
schatten dan de ander. Er zijn geen betere broeders of 
zusters, er is geen onderscheid. Wij zijn allemaal gelijk. 
Het enige dat de Heer van ons vraagt, is bij Hem te 
komen en Zijn rechten te erkennen. Waarom is dat zo 
belangrijk? Abigaïl wist hoe belangrijk David was en zij 
zei dat ook: “want de HERE zal voor mijn heer zeker een 
bestendig huis maken” (vs. 28). De Heer Jezus is nu in 
de hemel en Hij zit in de troon van God. Hij zal straks 
op aarde regeren en alle macht hier uitoefenen. Die 
hoop hebben wij als gelovigen.  

Zoals Abigaïl haar hoop op David stelde, zo hebben wij 
onze hoop op de Heer Jezus gevestigd. David was 
gezalfd tot koning, dat had Samuël nog gedaan            
(1 Sam. 16:13); hij oefende het koningschap echter nog 
niet uit. Maar Abigaïl wist dat hij het koningschap zou 
ontvangen (vs. 30). Zij rechtvaardigde David en zei dat 
bij hem geen kwaad gevonden was, zijn leven lang (vs. 
28; vgl. Luc. 23:47). Abigaïl had David leren kennen en 
zij werd voorgoed met hem verbonden. 

Wij kunnen nog iets leren van Abigaïl, dit staat in vers 
29: “Mocht ooit een mens zich opmaken om u te 
vervolgen en u naar het leven te staan, dan zal de ziel 
van mijn heer gebonden zijn in de bundel der levenden 
bij de HERE, uw God”. Er was een mens opgestaan om 
David te vervolgen, dat was Saul. Hij gooide een speer 
naar David, toen die voor hem op de harp speelde. 
Sauls haat was de reden waarom David op de vlucht 
was. Niemand wilde iets van David weten. Men had wel 
van hem gezongen: “Saul heeft zijn duizenden 
verslagen, maar David zijn tienduizenden” (1 Sam. 
18:7). Maar waren ze achter David gaan staan? Nee, 
David moest vluchten en de meerderheid bleef Saul 
trouw, de man die zogenaamd zijn duizenden had 
verslagen. Een mens had zich opgemaakt om David te 
vervolgen. Het is mooi dat Abigaïl dat wist. Ze zegt: 
‘een mens’, en niet koning Saul. Het was maar een 
mens, een vergankelijk wezen. Maar ze wist ook dat de 
ziel van David, haar heer, gebonden zou zijn in de 
bundel der levenden bij God. Het koninkrijk zou ook van 
David zijn, dat is in wezen wat ze zegt. David, u bent 
gebonden in de bundel der levenden bij de HERE, uw 
God.  

 (slot op pagina 12) 
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Abigaïl biedt David brood aan  
Louis de Boulogne; ca. 1700; Louvre, Parijs. 
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Geen plaats? 

Er was geen plaats in de herberg voor Jozef en 
Maria, toen de Heiland werd geboren. Wij leven in 
een tijd waarin de mensen ook steeds minder 
plaats voor elkaar schijnen te hebben: voor 
kinderen is vaak geen plaats in onze 
‘overbevolkte wereld’, jongeren vinden moeilijk 
een plaats in het maatschappelijk bestel en voor 
het toenemende aantal ouderen wordt het ook 
niet gemakkelijker om voldoende acceptatie te 
krijgen in de samenleving. Hoewel dit niet zo zou 
moeten zijn, ondergaan wij als gelovigen ook de 
negatieve invloed van deze ontwikkelingen. 
Daarom is het nodig dat wij onszelf afvragen of wij 
werkelijk tijd en plaats in ons leven inruimen voor 
onze medegelovigen, en of wij elkaar aanvaarden 
zoals Christus ook óns heeft aanvaard tot 
heerlijkheid van God (Rom. 15:7). 

Het is in elk geval een geweldige zekerheid te 
mogen weten dat God altijd een plaats voor ons 
heeft, een plaats van volkomen veiligheid en 
geborgenheid. Bij Hem is een plaats van 
zekerheid en rust, een plaats van beschutting 
voor gevaren, een plek waar wij veilig zijn voor het 
oordeel. Van nature kennen wij die plaats bij God 
niet, omdat wij Hem de rug hebben toegekeerd en 
van Hem zijn afgeweken. Onze verduisterde ogen 
moeten daarvoor opengaan. Wij moeten deze 
plaats dus leren zien en dat kan alleen met het 
oog van het geloof. God zegt hier dan ook tegen 
Mozes: ‘Zie, bij Mij is een plaats, waar gij op de 
rots kunt staan’. Om deze plaats te gaan zien, 
moeten de ogen van ons hart worden verlicht (vgl. 
Ef. 1:18; 4:18). Gods licht, de lichtglans van het 
evangelie moet ons bestralen, opdat wij begrijpen 
wat God voor zondaars heeft gedaan om hen te 
redden en hen in Zijn nabijheid te brengen. 

Een plaats op de Rots 

Het is wonderlijk dat God Zélf een plaats van 
veiligheid heeft bereid voor mensenkinderen die 
dat niet waard waren. Wij waren kinderen van de 
toorn en wij moesten voor altijd worden verwijderd 
uit Gods heilige tegenwoordigheid. Toch heeft 

God een plaats voor ons bij Zich bereid. Hoe heeft 
Hij dit kunnen doen? Doordat Hij een 
rechtvaardige grondslag heeft gelegd waarop wij 
voor Zijn aangezicht konden bestaan. God heeft 
dat gedaan in en door Christus, en dat is wat wij 
in type zien in het vervolg van dit vers in het boek 
Exodus. Zoals Mozes een plaats kreeg 
aangewezen op de rots, zo zijn onze voeten 
gesteld op ‘de Rots der eeuwen, die geen 
wank’len vreest noch val’. Christus alleen is de 
Rots waarop kinderen van het stof vaste grond 
onder de voeten krijgen. Hij is het fundament 
waarop het geloof kan bouwen, de vaste 
grondslag waarop wij persoonlijk en ook 
gemeenschappelijk als de Gemeente van de 
levende God worden opgebouwd. Wanneer wij in 
het geloof tot Hem komen als de levende Steen, 
krijgen wij deel aan Hem, aan het leven dat Hij 
ons aanbiedt, en zo worden wij ook gezamenlijk 
als levende stenen opgebouwd tot een geestelijk 
huis (zie Matt. 7:24; 16:16-18; 21:42; Joh. 1:43; 
5:21; Ef. 2:20-22; 1 Petr. 2:4-6). 

Alleen op de rots was er een veilige plaats voor 
Mozes, zodat hij niet werd verteerd door de 
heerlijkheid van God. In Deuteronomium 32 
spreekt Mozes herhaaldelijk over God als de 
Rotssteen van Zijn volk (vs. 4, 15, 18, 30, 31). Hij 
is de Rots van hun heil, de Rots die hen heeft 
verwekt en hen heeft voortgebracht. Deze 
beeldspraak wordt ook vaak in de Psalmen 
gebruikt. God is de Rots bij Wie David schuilde 
(Ps. 18:3), Zijn Rots en Zijn Verlosser (Ps. 19:15). 
Bij Hem vond hij een plaats van geborgenheid ten 
dage des kwaads: ‘Hij verbergt mij in het 
verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op 
een rots’ (Ps. 27:5). Van deze plaats op de rots is 
ook sprake in Psalm 31:3-4; 40:3 en 61:3-5, en 
het is duidelijk dat David hier steeds zinspeelt op 
God Zelf als de Rots waar hij volkomen veiligheid 
kon vinden. 

Dat is ook de plaats van de gelovige in het 
Nieuwe Testament: hij rust door Christus in God. 
Alles is gebaseerd op het werk van Christus, en 
Hij is de Rots waarop de Gemeente nu wordt 
gebouwd. 

 BIJ MIJ IS EEN PLAATS Hugo Bouter 

‘De HERE zeide: Zie, bij Mij is een plaats, waar gij op de rots kunt staan; wanneer Mijn 
heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en u met Mijn hand bedekken, 

totdat Ik ben voorbijgegaan. Dan zal Ik Mijn hand wegnemen en gij zult Mij van 
achteren zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden’ (Ex. 33:21-23). 



 

Een plaats in de Rots 

Maar het gaat nog verder, want Mozes kreeg niet 
slechts een plaats op de rots, maar zelfs in de 
rots. God zei tegen Mozes: ‘Wanneer Mijn 
heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte 
zetten en u met Mijn hand bedekken, totdat Ik ben 
voorbijgegaan’ (Ex. 33:22). God plaatste Mozes in 
een kloof van de steenrots en Hij overdekte hem 
met Zijn eigen hand. Dit is een beeld van de 
positie die de gelovige nu in Christus heeft 
ontvangen. God Zelf geeft ons die plaats (1 Kor. 
1:30-31; 2 Kor. 1:21-22). Hij ziet ons niet meer in 
Adam, maar in Christus. Zoals Mozes in de rots 
werd gesteld, zo zijn wij in Christus ‘ingelijfd’ en 
op een plaats van volkomen veiligheid voor Gods 
aangezicht gebracht, een plaats waar wij overdekt 
zijn door de schaduw van Gods eigen hand. Dat is 
Góds werk (‘Ik zal u in de rotsholte zetten’). Wij 
zijn Gods maaksel in Christus Jezus (Ef. 2:10). 
Het is het raadsbesluit van Zijn genade, dat Hij in 
Christus ten uitvoer brengt. 

Ik wil er terloops op wijzen dat de gekloofde rots 
niet alleen een plaats van bescherming bood, 
maar dat hij het volk Israël tijdens de woestijnreis 
tevens voorzag van water (Ex. 17:6; Num. 20:7-
11). De Israëlieten dronken uit een ‘geestelijke 
steenrots die volgde; de steenrots nu was 
Christus’ (1 Kor. 10:4). Er stroomde een rivier van 
water uit de rots om voortdurend te voorzien in de 
dorst van Gods volk. Evenzo drenkt Christus de 
Zijnen nu met stromen van levend water, namelijk 
met de Geest die Hij uit de hoge heeft uitgestort 
over Zijn volk. Christus is de Rots tot Wie wij 
moeten komen om onze dorst te lessen. Hij is de 
geslagen, de gekloofde Rots, die op grond van 
Zijn lijden en sterven een onuitputtelijke 
heilsfontein voor ons heeft geopend (Joh. 4:10-14; 
7:37-39; 1 Kor. 12:13). 

Een plaats bij God 

De grote les van Exodus 33:21 is dus dat er een 
plaats van veiligheid bij God te vinden is, en wel 
op de grondslag die God Zelf in en door Christus 
heeft gelegd. Het Hebr. woord dat hier voor 
‘plaats’ wordt gebruikt, komt vrij vaak voor in het 
Oude Testament. In Deuteronomium vinden we 
het o.a. voor de éne plaats van samenkomen die 
Israël in het Beloofde Land zou vinden. Op deze 
plaats die de Here zou verkiezen, zou het volk tot 
Hem naderen om Hem te ontmoeten en zich te 
verheugen in Zijn tegenwoordigheid. Zo geeft God 
ons ook nu een plaats bij Hem, een plaats waar 
wij gezamenlijk tot Hem komen om Hem te eren. 
God heeft die plaats bereid, want het is Zijn wens 
dat Zijn kinderen samenkomen rondom Zijn 
geliefde Zoon. Christus is het Middelpunt dat God 
heeft gegeven voor de eredienst. Door Hem 
mogen wij tot God naderen en zo kunnen wij de 
Vader aanbidden in geest en in waarheid. Dat is 
het fundament dat God geeft; alleen op die 
grondslag kunnen wij Hem dienen 
overeenkomstig Zijn gedachten. Hij zegt als het 
ware: Kom bij de Heer Jezus, kom bij Mij! 

Maar ook in toekomstig opzicht heeft God een 
plaats voor ons bij Zich bereid. Als kinderen van 
God hebben wij de blijde hoop dat God ons een 
plaats geeft in Zijn eigen heerlijkheid (Rom. 5:2;   
1 Tess. 2:12). Lang geleden heeft Hij al aan ons 
gedacht, nog vóór de grondlegging van de wereld, 
om ons in Christus als geliefde kinderen voor Zijn 
aangezicht te stellen (Ef. 1:4-6). Christus heeft 
deze plaats voor ons verworven op grond van Zijn 
werk, en door het geloof mogen wij ons nu reeds 
daarin verblijden. Christus is ons hemelse Hoofd 
en onze Vertegenwoordiger in de heerlijkheid. Wij 
zijn in Hem geplaatst in Gods tegenwoordigheid, 
in Hem gezet in de hemelse gewesten. Dat is 
onze huidige positie in Christus. Maar bij Christus’ 
wederkomst zal dit volle werkelijkheid worden en 
zal het geloof verwisseld worden in aanschouwen. 
In dit verband kunnen wij denken aan het plaats 
bereiden waarover de Heer sprak in Johannes 
14:1-3. Hij is heengegaan om plaats te bereiden 
in het Vaderhuis met de vele woningen. Hij heeft 
het verlossingswerk volbracht en Hij is als Mens 
teruggekeerd naar de Vader. Zo heeft Hij de 
toegang voor ons geopend en plaats bereid voor 
allen die met de hemelse Mens zijn verbonden. 
Hij komt terug en zal ons tot Zich nemen, opdat 
ook wij zijn waar Hij is. 

Bij Mij is een plaats: hoever reikt de draagwijdte 
van deze woorden! Ze spreken van de positie die 
wij in Christus bezitten voor Gods aangezicht, een 
plaats van volkomen zekerheid en veiligheid. Ze 
getuigen ook van de plaats die wij hier op aarde 
mogen kennen in Gods tegenwoordigheid, de 
plaats van eredienst die God Zelf ons aanwijst. 
Ten slotte zinspelen ze op de hemelse hoop die 
ons is geschonken: 

Bij U is mij een plaats bereid, 
waar mij een eeuw’ge rust verbeidt. 

“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 10 - oktober 2009 

5 

...
E

N
 Z

E
LF

S
 IN

 D
E
 R

O
T

S
 



T
E

R
U

G
K

E
R

E
N
 T

O
T
 H

E
TG

E
E

N
 V

A
N

 H
E

T
 B

E
G

IN
 A

F 
IS

 

6 

“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 10 - oktober 2009 

In de verzen 68 en 69 vinden wij een tweede 
kenmerk van het overblijfsel. Het eerste was dus 
de nauwlettende zorg om tot het volk van God en 
tot het priesterdom niemand toe te laten die er 
niet werkelijk toe behoorde, opdat de eredienst 
onbevlekt zou bewaard blijven.  

Maar het tweede was: grote ijver voor de bouw 
van Gods huis, toewijding voor het werk van de 
HERE. De familiehoofden gaven vrijwillig een 
bedrag van omgerekend ruim een miljoen euro. 
Dit was maar weinig in vergelijking met wat de 
oversten van het volk hadden gegeven bij de 
bouw van Salomo's tempel (1 Kron. 29:6-9). Maar 
in een tijd van verval was het toch een groot 
bedrag. Gegeven van de armoede van hen die uit 
de ballingschap waren teruggekeerd, was het 
zeker van grote waarde in Gods oog. “Zij gaven 
vrijwillig." “Zij gaven naar hun vermogen." Dit zijn 
twee belangrijke beginselen. God heeft de 
blijmoedige gever lief (2 Kor. 9:7). Laat ieder 
geven, naardat hij welvaart verkregen heeft         
(1 Kor. 16:2). 

Wat is het mooi, wanneer in een tijd van verval 
niet alleen besliste afzondering wordt gevonden 
en het verlangen om overeenkomstig de wil van 
de Heer te waken voor de heiligheid van Zijn tafel, 
maar ook de bereidwilligheid om iets van onze 
stoffelijke rijkdom af te zonderen voor het werk 
van de Heer. Het behoefde hier bij de 
teruggekeerden niet eens gezegd te worden. Men 
wist dat er veel nodig was en men gaf uit eigen 
beweging.  

We vinden dit ook bij de eerste christenen! En zo 
zou het nu overal moeten zijn bij hen die de plaats 
innemen, die gelovigen in een tijd van verval naar 
Gods gedachten hebben in te nemen! Wij zouden 
altijd overvloedig moeten zijn in het werk van de 
Heer, zowel wat het meewerken betreft, alsook 
het afzonderen van gaven voor hen die met het 
Woord dienen.  

De Bezitter van het heelal weet elke ijver voor 
Hem naar waarde te schatten, want Hij kent ons 
vermogen nauwkeurig. En Hij stelt daarom de 
koperstukjes van de weduwe (die alles gaf wat zij 
had), op hogere waarde dan de overvloed 
gegeven door de rijken. Laat toch niemand zich 
onttrekken! De minderbedeelde moet niet zeggen: 
de rijke moet maar geven. En de beter 
gesitueerde of rijke moet rijk zijn in goed doen, 
mild en mededeelzaam (1 Tim. 6:18). Is het 
verder niet opmerkelijk dat de familiehoofden hier 
het voorbeeld gaven?  

Zo moet het nu ook zijn. Degenen die een 
bijzondere plaats innemen in het midden van de 
kinderen van God, moeten hierin voorgaan. De 
ouderen moeten een goed voorbeeld geven aan 
de jongeren. Paulus heeft ons dit zelf zo heerlijk 
voorgedaan; hij kan dan ook bijv. aan Titus 
schrijven dat deze de jongemannen zou 
vermanen, terwijl hijzelf in alles een voorbeeld zou 
zijn (Tit. 2:7). Moge de Heer ons allemaal, oud en 
jong, genade geven om Hem welbehaaglijk te zijn, 
zowel in het geestelijke als in het stoffelijke! In 
niets heeft de Heer ons, wat de goddelijke 
beginselen betreft, in Zijn Woord in het onzekere 
gelaten. 

EZRA 
De getelden die optrokken (4) 

J.A. Vellekoop 
D
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“Laat ieder van u op de eerste dag van de 
week bij zichzelf iets terzijde leggen en 

opsparen naardat hij welvaart heeft”  
(1 Kor. 16:2). 



HET ONGELIJKE JUK Gerard Kramer 

De apostel schrijft de Korintiërs dat ze ‘niet met 
ongelovigen onder een ongelijk juk’ moeten gaan 
(2 Kor. 6:14). Deze vergelijking uit het 
boerenbedrijf spreekt moderne lezers misschien 
niet meteen aan. In Paulus’ tijd trokken tweetallen 
van dieren, zoals ezels of ossen, samen een juk 
voort met daaraan bevestigd een wagen of een 
landbouwwerktuig. Natuurlijk combineerde men 
steeds gelijksoortige dieren onder zo’n juk; 
ongelijksoortige (dus reine en onreine) dieren 
mocht men in het Oude Testament niet eens met 
elkaar kruisen, laat staan dat ze samen onder 
hetzelfde juk dienst deden. Interessant is dat 
Paulus in Filippenzen 4:3 een woord voor 
‘metgezel’ gebruikt dat lett. ‘jukgenoot’, vandaar 
‘partner’, ‘collega’ (en in het klassieke en ook in 
het moderne Grieks zelfs ‘echtgenoot’) betekent. 
Een ‘juk’ is in het Grieks een zugos, en het zojuist 
gebruikte woord voor jukgenoot/metgezel is 
suzugos. 

Welnu, zegt Paulus, er zijn mensen met wie jullie, 
Korintiërs, in geen enkel opzicht een gelijk span 
kunnen vormen, en dat zijn ongelovigen. Een met 
hen gevormd juk (span) is per definitie ongelijk! Er 
is immers geen enkel wezenlijk punt van 
overeenkomst tussen een gelovige en een 
ongelovige. Licht en duisternis zijn toch ook niet te 
combineren? Of Christus met Belial, de duivel? Of 
Gods tempel met afgoden? Samen vormen we als 
gelovigen de tempel van de levende God, en 
Paulus citeert om dit te onderbouwen Leviticus 
26:11-12. God woont en wandelt onder ons, Hij is 
onze God en wij zijn Zijn volk. Daar horen geen 
afgoden bij! Wat (door afgodendienst) onrein is – 
een aanduiding voor ongelovigen – is dan ook 
een verhindering voor de gemeenschap met God. 
Gelovigen kunnen daarom geen span vormen met 
ongelovigen. Paulus onderbouwt ook die laatste 
zinnen met citaten uit het Oude Testament. Dat 
laat zien dat deze wijze van denken niet pas door 
Paulus is uitgedacht, maar al eeuwen geleden in 
het Woord van God vermeld staat. 

Dit gedeelte spreekt over verbindingen tussen 
gelovigen en ongelovigen die er niet zouden 
moeten zijn en die dus ontbonden dienen te 
worden; zie vers 17! Te denken valt daarbij in 
onze tijd aan samenwerkingsverbanden in de 
godsdienstige, zakelijke, financiële of ideologische 
sfeer (zoals bijvoorbeeld compagnonschappen, 
partnerschappen). Een gelovige die op zo’n 
terrein met ongelovigen een ongelijk juk blijft 
vormen, verloochent ten diepste zijn christelijke 
positie. Vaak wordt het verbod om met 
ongelovigen een ongelijk juk te vormen, beperkt 
tot het huwelijk. Inderdaad is dit dé Schriftplaats 
die laat zien waarom een gelovige niet met een 
ongelovige behoort te trouwen: gelovigen en 
ongelovigen hebben het meest wezenlijke immers 
niet gemeenschappelijk. Zij vormen als 
huwelijkspartners inderdaad een ongelijk juk. 
Toch is dat niet de eerste uitleg van dit gedeelte. 
Het gaat hier immers, zoals we zojuist zagen, over 
verbindingen die ongedaan gemaakt kunnen en 
moeten worden – en dat kan bij het huwelijk niet! 
Deze woorden mogen dus niet gelezen worden 
als een oproep om een huwelijk tussen een 
gelovige en een ongelovige, mocht het toch ooit 
gesloten zijn, dan maar te ontbinden! Dat zou 
namelijk strijdig zijn met het onderwijs dat Paulus 
in 1 Korintiërs 7:12-15 heeft gegeven. Het initiatief 
om een huwelijk tussen een gelovige en een 
ongelovige te ontbinden, mag nooit van de 
gelovige uitgaan. Neemt de ongelovige hierin het 
initiatief, dan mag de gelovige in dat initiatief 
bewilligen. 
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Tot slot een paar Griekse details: 

Gaat niet met ongelovigen onder een ongelijk juk: Deze 
zin is een ellips (een verkorte zegswijze) voor ‘Gaat niet 
met ongelovigen onder een juk; dat zal per definitie een 
ongelijk juk zijn’. ‘Gaat niet’ is letterlijk: ‘wordt niet’ (Gr. 
mè ginesthe). Een dergelijke toestand moet dus niet tot 
stand komen.  

‘Onder een ongelijk juk’ is een participium van een 
werkwoord (Gr. heterozugeoo), afgeleid van een bijv. 
naamwoord dat letterlijk ‘ander-jukkig’ (Gr. heterozug-
os) betekent. Het komt voor in Leviticus 19:19 (in de 
Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testa-
ment) als kwalificatie van ‘onder een andersoortig juk 
behorend’ (dus andersoortig) vee, dat men niet met 
elkaar mocht laten paren. Het werkwoord heeft dus de 
betekenis: ‘onder één en hetzelfde juk gaan met ie-
mand anders, ook al heeft deze niet de vereiste 
eigenschappen’. Zie ook Deuteronomium 22:10 (‘Gij 
zult niet ploegen met een rund en een ezel tezamen’).  

‘Met ongelovigen’: ‘ongelovigen’ (Gr. apistoi) zijn bij 
Paulus, zoals overal elders in zijn brieven, mensen die 
niet geloven en dus geen christenen zijn (zie 1 Kor. 6:6; 
7:12, 14, 15; 10:27; 14:22, 23; 2 Kor. 4:4; 1 Tim. 5:8;  
Tit. 1:15). 



VOORBEREIDINGEN VOOR  
DE TEMPELBOUW 

1 Koningen 5 
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Salomo is koning. Vrede heerst alom. Chiram, 
koning van Tyrus, erkent Salomo’s heerschappij. 
Daarin is hij een beeld van wat er in het Vrederijk 
zal gebeuren, als alle volken de heerschappij van 
de Heer Jezus zullen erkennen en daarover ook 
blij zullen zijn. Nu kan Salomo aan zijn grote 
opdracht in dienst van God beginnen en dat is de 
bouw van de tempel. Zo gaat het ook in het leven 
van een mens die vrede met God heeft gekregen, 
die kan zich dan gaan bezighouden met de 
woonplaats van God: dat is nu de gemeente van 
God. 

David heeft de tempel niet kunnen bouwen 
vanwege de oorlogen die hij moest voeren. In 
zeker opzicht geldt ook nu dat er geen bouwen 
aan het huis van God kan plaatsvinden, dat er 
geen opbouw van de gemeente kan zijn, als er 
gestreden moet worden om te bewaren wat ons 
aan waarheden is toevertrouwd (Jud.:3). Ook 
komt er van de opbouw van de gemeente niets 
terecht als de gelovigen met elkaar overhoop 
liggen door ruzies en onbetekenende 
meningsverschillen. Vanwege allerlei misstanden 
in de gemeente in Korinte en dwalingen die in de 
gemeenten van Galatië ingang hadden gevonden, 
kon Paulus daar eigenlijk niet veel kwijt met 
betrekking tot de opbouw van de gemeente. Hij 
moest daar eerst dingen corrigeren, om daarmee 
de weg voor verdere opbouw te banen. Als er 
vrede is, kan er gebouwd worden. ‘De gemeente 
dan door heel Judea, Galilea en Samaria had 
vrede, terwijl zij werd opgebouwd’ (Hand. 9:31). 

Salomo kende de bijzondere capaciteiten van de 
Sidoniërs en doet daarop een beroep voor de 
bouw van de tempel. Ondanks het feit dat Salomo 
in rijkdom en aanzien Chiram ver overtreft, doet 
hij toch een beroep op hem. Dit houdt deze les in, 
dat wij nooit uit de hoogte mogen neerzien op hen 
die in maatschappelijk of geestelijk opzicht 
misschien niet zo rijk gezegend zijn als wij. 
Geestelijke rijkdommen mogen nooit iets zijn om 

ons op te beroemen. Ieder zal zich steeds ervan 
bewust moeten zijn: ‘Wat heb ik dat ik niet 
ontvangen heb’? 

Chiram is niet jaloers op Salomo’s wijsheid en 
voorspoed. Hij erkent en eert God in dat wat God 
van Salomo heeft gemaakt en met hem doet. 
Chiram verheugt zich ook over de woorden van 
Salomo (vs. 7). Als toepassing kunnen we hier de 
blijdschap zien van iemand die mag meewerken 
aan de bouw van de gemeente. Dat kan ieder 
kind van God zijn, want ieder heeft een functie en 
ook kwaliteiten die van nut zijn voor de opbouw 
van de gemeente. Verderop komen nog meer 
arbeiders er sprake voor andere soorten 
werkzaamheden. Er zijn houthakkers, 
steenhouwers, lastdragers, opzichters. Deze 
verschillende taken vinden hun geestelijk 
tegenbeeld in de gemeente. Neem bijvoorbeeld 
lastdragers: dat is iets waartoe we allemaal 
worden opgeroepen in Galaten 6:2. 

Salomo vergoedt de arbeid in natura: hij levert 
levensmiddelen aan Chiram. Om te kunnen 
werken, moet er ook voedsel zijn. Om aan de 
bouw van de gemeente te kunnen werken, 
moeten we ons met het goede voedsel van het 
Woord voeden, d.i. met de Heer Jezus. Alleen 
door Hem krijgen we kracht om als lastdragers 
ons werk te doen of een andere taak te vervullen. 
Er is ook een overvloed aan arbeiders, waardoor 
de taken goed verdeeld kunnen worden en niet 
alles op de schouders van enkelen terechtkomt. 
Helaas is dat vandaag wel vaak het geval. 

In vers 17 wordt het fundament van grote, 
kostbare stenen klaargemaakt op aanwijzing van 
Salomo zelf. Het fundament, hoewel het niet 
wordt gezien als het huis klaar is, is het 
belangrijkste deel van het gebouw. Christus, in de 
schittering van Zijn heerlijkheid, is het fundament 
van de gemeente (1 Kor. 3:10–11; vgl. Openb. 
21:19). 

Lees nu nog een keer 1 Koningen 5. 

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: ‘Heer, mag ik de 
taak die U mij opdraagt in Uw kracht vervullen en 
ook anderen stimuleren het hun door U gegeven 
werk te verrichten. Alles om de bouw van Uw huis 
te bevorderen.’ 

“Er is geen tegenstander en generlei onheil” (vs. 4). 

Ger de Koning 
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Echt gebeurd 
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De afkorting WEC staat voor ‘Wereld Evangelisatie voor Christus’. Het is een internationale en interkerkelijke 
zendingsorganisatie, die met ruim 1800 werkers in zo'n 76 landen werkzaam is. Het zendingsbevel van Christus in Matteüs 
28:18-20 is het uitgangspunt van deze zending. 

 
 

 
  

Een poosje geleden stond de ‘prayer night’ op de 
Doulos in het teken van Cambodja. Iemand van 
de zendingsorganisatie WEC was bij ons en 
vertelde het een en ander over Cambodja. Dit 
land heeft onder het regime van Pol Pot geleefd. 
Deze dictator wilde alle mensen met ‘kennis’ 
ombrengen om van Cambodja een communistisch 
land te maken. Hij heeft bijvoorbeeld veel mensen 
die studeerden tijdens zijn regime omgebracht. 
Vijftig procent van de bevolking is onder de 18 
jaar. De toekomst van deze kinderen is de straat, 
of proberen weg te vluchten naar Thailand. Er is 
ergens een plaats bij de grens van Cambodja en 
Thailand, waar er alleen maar een brug is die je 
over moet. In die plaats leven en werken wel 
20.000 kinderen, die allemaal die brug wel over 
zouden willen gaan. Maar voor de oversteek moet 
veel geld worden betaald. Deze kinderen 
belanden vaak in de prostitutie.  

De WEC heeft een huis waar ze kinderen een dak 
boven het hoofd geven, en de naam van dit huis 
is ‘The bridge of hope’ (Brug van de Hoop). Ze 
hopen dat vele jongeren de brug over mogen 
gaan naar het eeuwige leven! Veertig jaar 
geleden waren er geen kerken meer in Cambodja, 
er waren nog maar 150 christenen. De satan krijgt 
veel klein, maar God is groter en Hij heeft de 
christenen bewaard en gespaard en nu zijn er wel 
meer dan 2000 evangelische kerken. 

Hieronder een prachtig verhaal van een 
medewerker van de WEC. Een tijd geleden was er 
een familie met twee kinderen. Voor dit gezin had 
de WEC een huis geregeld. Maar op een gegeven 
moment wilde de huiseigenaar deze mensen niet 
meer hebben. De vader van het gezin dronk en 
mishandelde zijn vrouw en dochters. Het was 
geen gezonde situatie.  

Ze werden het huis uitgezet, en die man van de 
WEC kon alleen zijn mobiele telefoonnummer aan 
de meisjes geven en zeggen dat ze in geval van 
nood altijd konden bellen. Op een gegeven 
moment ging de telefoon. De kinderen stonden op 
een markt en hun vader wilde hen verkopen, 
zodat ze naar Vietnam gebracht konden worden. 
Hij is snel naar die markt gegaan en heeft die 
twee kinderen gegrepen en meegenomen. Ze 
waren veilig, maar nu had hij een probleem. Hij 
had deze kinderen ‘ontvoerd’ en wat moest hij nu 
doen? Hij heeft om raad gevraagd en hem werd 
aangeraden naar een politiebureau te gaan en de 
zaak aan te geven. 

Bij de eerste twee politiebureaus werd hij niet 
geholpen, maar gelukkig bij de derde was er 
iemand die hem hielp. Hij legde de situatie uit en 
hij kreeg vier papieren om deze door te lezen en 
te tekenen. Maar omdat hij de taal niet helemaal 
beheerste en de situatie zo spoedig mogelijk 
afgehandeld wilde hebben, zodat de vader ze niet 
weer in handen zou krijgen, heeft hij de papieren 
vluchtig doorgekeken en ondertekend. Even later 
werd duidelijk dat het nu zijn kinderen waren 
geworden. Hij heeft ze toen naar een christelijk 
kindertehuis gebracht. Zeven jaar later hebben ze 
elkaar weer ontmoet op een jeugddienst van de 
kerk. Ze waren in een christelijk gezin opgegroeid, 
en zijn kinderen van God en zijn gelukkig. 

Het was bijzonder om dit te horen. Deze man 
heeft echt een hart voor God en kinderen. Het 
was een verademing naar hem te luisteren en zijn 
enthousiasme te zien. Als grap zei hij natuurlijk 
nog dat je nooit zomaar wat moet ondertekenen! 
Nu, dit was een van de verhalen, maar zo zijn nog 
heel veel. Hartelijke groeten, Joyce 

“En zij brachten kinderen bij Hem…”  

“...opdat Hij hen 
zou aanraken”  
(Marc. 10:13). 
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Jozef als herder 

Jozef was een herder (vs. 2). Veel godsmannen in de 
Bijbel waren herders, ik noem in het bijzonder Abram, 
Mozes en David. Vooral die laatste twee zijn van 
belang, als we zicht proberen te krijgen op de reden 
waarom dit hier apart vermeld wordt van Jozef. Het was 
immers niet echt nodig dit te noemen, aangezien Jozef 
later niet bij zijn broers blijkt te zijn als zij de schapen 
hoeden bij Sichem (vs. 12-13). 

Maar ook hier is deze vermelding van belang om meer 
over Jozef zelf te leren. De reden moet wel zijn dat 
Jozef niet zomaar een herder was, maar dat hij ook het 
noodzakelijke karakter van een herder had. Een goede 
herder moet allereerst een zorgzaam iemand zijn met 
liefde voor de schapen. Hij moet ze beschermen en 
verdedigen. Ook moet hij ze verzorgen, of gaan zoeken 
als ze afgedwaald zijn. Hij leidt ze naar groene weiden 
en frisse waterbeken, om ze te voorzien van eten en 
drinken. Een goede herder heeft een herderlijk karakter 
nodig (vgl. Ezech. 34:3-4, 16; Matt. 9:36). Mozes en 
David hebben dat beiden geleerd. Ook Jozef had dit 
karakter, zoals later opnieuw blijkt als hij zijn vader en 
zijn broers onder zijn hoede neemt in Egypte. En 
bovenal is dit het karakter van de Heer Jezus Zelf. 
Meermaals wordt er over Hem als Herder gesproken, 
zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe 
Testament (o.a. Ps. 23; Jes. 40:11; Ezech. 34;        
Zach. 11; Luc. 15:3-7; Joh. 10). 

Jozef, zoon van de liefde van de vader 

Dan krijgen we een beschrijving van de relatie tussen 
Jozef en vader Jakob. Jozef was de zoon van zijn liefde 
(vs. 3-4). Jakob had Jozef lief boven zijn broers. Hij had 
zijn andere zonen ook wel lief, anders zou hij Jozef later 
niet hebben gestuurd om naar hun welstand te vragen 
(vs. 14); maar Jozef wel het meest. De reden daarvan 
was dat Jakob al oud was toen Jozef geboren werd; 
daarom was Jozef zijn beminde zoon. Wellicht wordt dit 
in vers 3 vermeld om ook nu weer uit te komen bij God 
en bij de Heer Jezus Christus, de Zoon van de liefde 
van de Vader (Kol. 1:13). We lezen in Daniël 7:13 over 
de ‘Oude van dagen’. De Heer Jezus was volgens het 
Nieuwe Testament ‘in de schoot van de Vader’, of ‘aan 
de boezem van de Vader’ (Joh. 1:18). Hij is de eeuwige 
Zoon, het voorwerp van de liefde van de Vader, zijn 
Troetelkind (Joh. 17:24; vgl. Spr. 8:30). Er is een 
bijzondere band van eeuwige, ondoorgrondelijke liefde 
tussen de Vader en de Zoon, een liefdesrelatie die elke 
andere te boven gaat. De liefde van Jakob voor zijn 
zoon Jozef verwijst hiernaar.  

Bij het zien van de liefde van Jakob voor Jozef worden 
onze gedachten geleid naar de liefde van de Vader 
voor zijn Zoon, de Heer Jezus. De Vader gaf 
uitdrukking aan die liefde, toen Hij vanuit de hemel riep: 
‘Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn 
welbehagen heb’ (Matt. 3:17, 17:5; Marc. 1:11;         
Luc. 3:22; 2 Petr. 1:17; vgl. Gen. 22:2). En zo gaf Jakob 
uitdrukking aan zijn liefde voor Jozef door hem een 
kleurrijk gewaad te geven (vs. 3). Met dit pronkgewaad 
lezen we voor het eerst over de kleren van Jozef. Nog 
diverse keren zal onze aandacht op zijn kleding worden 
gevestigd, waarbij telkens een nieuwe fase in zijn leven 
wordt aangegeven (Gen. 37:3, 23; 39:12; 41:14, 42). Dit 
pronkgewaad vormde een onderscheidingsteken      
(vgl. Richt. 5:30; 2 Sam. 13:18). Zoals gezegd, was 
Jozef onderscheiden van zijn broers door zijn geboorte 
– zoals dat bij de Heer Jezus ook het geval was. Maar 
het gaat nog veel verder. Hij was ook onderscheiden 
door zijn voornaamheid, zijn innerlijk – hij ging niet de 
weg op van zijn broers. De Heer Jezus is 
vanzelfsprekend van elk mens of schepsel 
onderscheiden door zijn Godheid, maar ook als Mens is 
en zal er nooit iemand zijn zoals Hij. Hij behaagde de 
Vader altijd (Joh. 8:29). Jozef behaagde vader Jakob, 
de Heer Jezus behaagde zijn hemelse Vader. 

Het is iets bijzonders voor de gelovige te weten dat hij 
door God de Vader geliefd wordt (Joh. 16:27). God 
heeft alle mensen lief, maar toch in het bijzonder zijn 
kinderen, die onderscheiden zijn van de ongelovigen. 
Hoewel wij weten dat God ons liefheeft omwille van zijn 
eigen liefde en niet vanwege onze prestaties, mogen wij 
er toch ernst mee maken om Hem te behagen. Dan kan 
Hij zijn vreugde vinden in ons en in de praktijk van ons 
leven. De gelovige kan eigenlijk niet zijn en denken 
zoals de ongelovige; laten wij dan ook niet leven zoals 
de ongelovigen, maar God – die ons liefheeft – waardig 
(Kol. 1:10; 1 Tess. 2:12). 

De dromen van Jozef 

Het openbaar maken van zijn dromen heeft Jozef ook 
kritiek opgeleverd: hij zou arrogant en hooghartig, ofwel 
jeugdig naïef zijn geweest. Maar ook hierbij mogen we 
ons afvragen of dat wel terecht is. De dromen waren 
een rechtstreekse boodschap van God. Vader Jakob 
had er in zijn leven ook twee gehad (vgl. Gen. 28:10-22; 
31:10-13), en hij wist dus dat God dromen gebruikte om 
zijn wil en wegen bekend te maken. De eerste droom 
van Jozef had te maken met de landbouw; dat gaf aan 
welk middel God zou gebruiken om zijn plan ten uitvoer 
te brengen. De tweede droom had te maken met de 
hemellichamen. Hemellichamen waren in de antieke 
cultuur symbolen voor heersers; die droom gaf aan wat 
Gods gedachten waren voor de toekomst.  

Kris TavernierKris Tavernier  

Genesis 37 en 39Genesis 37 en 39  
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Jakob had dit moeten begrijpen. Je zou je kunnen 
afvragen hoe hij het in zijn hoofd haalde zo vermanend 
tegen Jozef op te treden. Zou Jakob niet aan zijn zonen 
hebben verteld hoe God Zich aan hem ook op 
bovennatuurlijke wijze had geopenbaard? Trouwens, 
alle zonen (behalve Benjamin) waren al geboren toen 
Jakob bij Laban zijn tweede droom kreeg. Zij waren 
toen al lang geen baby’s meer. Als Jakob er nog nooit 
over had gesproken met zijn zonen, was nu het 
moment gekomen om dat wel te doen. Door zijn 
dromen bekend te maken, bracht Jozef dan ook een 
boodschap van Godswege over. Jakob had ermee 
moeten instemmen. Het probleem was echter dat de 
inhoud ervan hun niet aanstond, want ze begrepen de 
dromen maar al te goed. Als zij hem al haatten, dan nu 
nog des te meer. Het probleem lag dus niet bij Jozef, 
maar in de hart van zijn broers. 

Ook de Heer Jezus heeft Zichzelf openlijk aan Israël 
bekendgemaakt. Was dit soms arrogant, hooghartig of 
naïef? Dat zal toch niemand willen beweren! Waartoe 
maakte de Heer Jezus Zich dan bekend? Was het niet 
opdat de mensen zich van hun boze wegen zouden 
bekeren? Zou dit ook niet het motief voor Jozef zijn 
geweest om zijn dromen kenbaar te maken? Ik denk 
dat dit exact de reden was. Het ging Jozef niet erom 
zich boven zijn broers te verheffen. Het ging erom dat 
zij zouden inzien dat zij alleen in Gods weg gezegend 
konden worden. En dat is precies wat er nadien 
gebeurd is. Er kwam namelijk een grote hongersnood, 
ook in het land Kanaän, maar Jozef was degene die 
zegen en redding voor zijn familie bracht. Zo wist ook 
de Heer Jezus dat het niet buiten Hem om kon gaan. 
Daarom was het noodzakelijk dat Hij Zichzelf aan de 
mensen openbaarde, wat Hem heel wat haat en 
tegenstand heeft opgeleverd. 

Maar buiten Hem was er niemand die dat kon doen! Zo 
waren de dromen ook aan Jozef gegeven, en aan 
niemand anders. Zowel Jozef (door zijn dromen) als 
Jezus (door zijn Godheid) hadden voorkennis van 
Godswege. De Heer Jezus is daar heel tactisch mee 
omgegaan met het doel zoveel mogelijk mensen te 
bereiken. Ik denk dat ook Jozef voorzichtigheid heeft 
getoond, maar desondanks de risico’s erbij genomen 
heeft. De kennis die hij had, noopte hem die bekend te 
maken. Anders hadden zijn broers hem later terecht het 
verwijt kunnen maken dat hij het wist en toch niets 
erover had gezegd. 

Het is een groot voorrecht voor de gelovige om inzicht 
te verkrijgen in de toekomst, zoals die in Gods raad 
besloten ligt. Gods plan met de schepping zal volvoerd 
worden en wij mogen er iets van zien. Zo mogen wij al 
iets zien van de heerlijkheid die God voor de zijnen 
bereid heeft, maar ook van de oordelen die God zal 
uitoefenen en van de eeuwige straf die rust op hen die 
aan God ongehoorzaam blijven (Joh. 3:36). Daarom 
dienen wij als getuigen op te treden in deze wereld, 
daar wij weten hoezeer de Heer te vrezen is                
(2 Kor. 5:11).  

Wij zijn niet de bewerkers van het heil, zoals Jozef dat 
was voor zijn broers of de Heer Jezus voor ieder mens, 
maar wij kunnen en mogen er wel de verkondigers van 
zijn.  

De bereidwilligheid en gehoorzaamheid van 
Jozef 

Vervolgens merken we de bereidwilligheid en de 
gehoorzaamheid van Jozef op. Jakob stuurde Jozef 
naar zijn broers, en Jozef was onmiddellijk bereid om te 
gaan (vs. 13-14). De afstand tussen het dal van Hebron 
en Sichem bedroeg ongeveer tachtig kilometer. Zien we 
in de woorden van Jakob: ‘Kom, ik wil u tot hen 
zenden’, niet iets van de gedachten van God de Vader? 
Jezus heeft immers meermaals verklaard dat Hij de 
Gezondene van de Vader was (Matt. 10:40; 15:24; 
Marc. 9:37; Luc. 4:18; 9:48; 10:16; Joh. 3:17, 34; 5:23-
24; 17:25). Treffend is Jozefs antwoord: ‘Hier ben 
ik’ (vgl. Hebr. 10:7). De Heer Jezus noemde het zijn 
voedsel de wil van de Vader te doen (Joh. 4:34), ook al 
betekende dit dat Hij zijn leven moest afleggen       
(Joh. 10:17). Zijn leven was een en al gehoorzaamheid, 
tot en met zijn dood toe (vgl. Rom. 5:19; Hebr. 5:8). 

De opdracht van Jakob betekende dat Jozef het verblijf 
bij zijn vader moest inruilen voor een moeilijke 
confrontatie met zijn broers. Zo heeft de Heer Jezus zijn 
plaats in de hemel verlaten om een weg van lijden te 
gaan hier op aarde. Hij was gehoorzaam aan de wil van 
de Vader en bereid de opdracht die Hij had gekregen te 
vervullen. 

Jozef kende de haat van zijn broers ondertussen wel en 
wist heel goed dat hij bij hen niet welkom was. Wellicht 
heeft hij niet gedacht dat ze hem zoveel kwaad zouden 
berokkenen, maar een hartelijke ontvangst had hij 
ongetwijfeld niet voor ogen. De Heer Jezus wist heel 
goed dat Hij niet welkom was, want Hij kende het hart 
en de gedachten van de mens (Matt. 12:25, Luc. 11:17; 
Joh. 2:25). Hij wist wat Hem te wachten stond en Hij 
heeft meermaals zijn verwerping en lijden en sterven 
voorzegd. Reeds vanaf het begin wist Hij wat er met 
Hem zou gebeuren (Joh. 2:19; 3:14). Op weg naar het 
einde, onderweg naar Jeruzalem, sprak Hij het zelfs 
heel duidelijk uit als de bestemming van zijn reis    
(Matt. 16:21; 17:22-23; 20:17-19). Toch ging Jozef op 
weg. Toch kwam de Heer Jezus naar deze aarde. 

Jozef moest zijn broers gaan zoeken bij Sichem (vs. 
13). Dat maakte zijn opdracht tot een hachelijke 
onderneming. In Sichem was men de slachtpartij door 
Simeon en Levi ongetwijfeld nog niet vergeten         
(vgl. Gen. 34). Maar ook dat schrok Jozef niet af. 
Uiteindelijk bleken de broers niet in Sichem te zijn, 
maar te Dotan (vs. 15-17). Die plaats lag nog ongeveer 
vierentwintig kilometer verder noordwaarts. Dat bracht 
hem echter niet ertoe terug te keren naar vader Jakob. 
Jozef had een taak van zijn vader gekregen en die 
wilde hij dan ook beslist uitvoeren. Dezelfde 
vastberadenheid herkennen we bij de Heer Jezus (Joh. 
4:34; 18:11). Hij spreekt zelfs al over de voleindiging 
van het werk dat Hij van de Vader te doen had 
gekregen, nog voordat het helemaal volbracht was 
(Joh. 17:4)! Zo vastberaden was Hij. 

Jozef ging, toen zijn vader hem zond naar zijn broers. 
De Heer Jezus werd gezonden tot ‘de verloren schapen 
van het huis Israëls’ (Matt. 15:24). Hij werd gezonden 
om ‘het verlorene te zoeken en te redden’ (Luc. 19:10). 
Hebben wij ook die gezindheid: ‘Zie, hier ben ik’? 
‘Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zei: Wie zal 
Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zei: Hier 
ben ik, zend mij’ (Jes. 6:8). 
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Colofon 
Daar kan de dood u niet te pakken krijgen, want u bent 
veilig in de bundel der levenden. En waar is die bundel? 
Bij het hart, zoals een buideltje kruiden (Hoogl. 1:13; Am. 
9:9). Dat is de plaats waar de levenden gedragen worden 
op het hart van de Heer. 

Voor Abigaïl was het verhaal nog niet klaar. Zij moest nog 
terug naar huis. Ook wij moeten, als wij ons leven aan de 
Heer hebben toevertrouwd, weer terug naar onze 
omgeving, naar ons dagelijks werk. Wij kunnen ons ook in 
dit opzicht vergelijken met Abigaïl. Wij leven nog in deze 
wereld en hebben nog te maken met de dwaasheid van 
deze wereld: de dwaasheid van een wereld die feestviert 
en in een vrolijke stemming verkeert, maar niet in de gaten 
heeft dat het oordeel spoedig komt. Maar Abigaïl had iets 
van David geleerd en zij wachtte tot de volgende ochtend, 
toen Nabals roes verdwenen was. Waarom niet direct 
getuigen van de waarheid? Zou je op een feest niet 
kunnen vertellen van de Heer Jezus? Mag dat niet? Ik 
denk van wel, maar wat voor zin heeft het om iemand die 
aan het feestvieren is, te vertellen dat het oordeel eraan 
komt. Maar als iemand helder is en hij wil luisteren, dan 
kun je het hem vertellen.  

Dat is wat Abigaïl deed. Ze wachtte tot het eerste 
morgenlicht. De morgen spreekt van het eerste licht, de 
morgenster kondigt de nieuwe dag aan (2 Petr. 1:18). Ze 
vertelde niets aan Nabal, “eer het morgenlicht aanbrak”. 
Ze wachtte op de juiste tijd. Wij mogen ook wachten op de 
juiste tijd, de tijd van de Heer Jezus, de blinkende 
Morgenster. Als Abigaïl de bruidsgemeente voorstelt en 
wij ons aan haar mogen spiegelen, dan zullen wij wachten 
op de Heer Jezus, op de tijd wanneer Hij wil dat er iets 
gezegd wordt. Dan zullen wij door Hem aan het werk 
gezet worden, en dan zal het iets in de harten bewerken. 
Bij Nabal stokte zijn hart in zijn binnenste (vs. 37). En tien 
dagen later sloeg de HERE hem, zodat hij stierf. Tien is 
tweemaal vijf, onze beide handen, een dubbele 
verantwoordelijkheid. Wat een genade van Heer, dat hij 
tien dagen wachtte. Maar toen kwam wel het oordeel. 

Men zegt soms: het duurt nu al tweeduizend jaar, waar 
blijft de belofte van Zijn komst? (vgl. 2 Petr. 3:4). Tien 
dagen, zo was het hier. Maar op een dag zullen wij naar 
de Heer toegaan, zoals Abigaïl uiteindelijk werd 
losgemaakt van haar omgeving en naar David toeging. Zij 
liet al de rijkdommen van de Karmel achter en ging naar 
David toe: zij wilde zijn slavin worden om de voeten van 
zijn knechten te wassen. Zij wilde handelen zoals de Heer 
Jezus het later zou voordoen aan Zijn discipelen en hun 
opdroeg Zijn voorbeeld te volgen (Joh. 13). Wat een 
opmerkzame vrouw was Abigaïl! Wat kunnen wij veel van 
haar leren, hoe zij naar David toeging, op een nederige 
manier, schuldbewust! 

Zij handelde op een andere manier dan Jonatan. Het is 
niet genoeg om te zeggen: ‘Ik houd van U, Heer’, en dan 
weer terug te gaan naar de omgeving waar wij ons prettig 
voelen. Dat deed Jonatan. Wij hoeven hem niet te 
veroordelen; maar hij bleef niet bij David, en dat is 
jammer. Abigaïl echter liet alles achter om bij 
David te blijven. Om direct gelukkig te worden? 
Nee, om bij hem te zijn. Als een slavin? Nee, 
zij werd zijn vrouw. Zij was niet langer de 
vrouw van een dwaas, maar de vrouw van 
David, de geliefde, en zij zou delen in zijn 
glorieuze toekomst. 
 

(Vervolg van pagina 3) 



Het Oude Testament heeft een prominente 
plaats in dit nummer. Sommige problemen 
zijn echter van alle tijden. Met onverhoorde 
gebeden bijvoorbeeld hebben gelovigen 
vroeger geworsteld, maar met dit vraagstuk 
kunnen ook wij het enorm moeilijk hebben. 
Het is daarom bemoedigend te zien dat de 
Heer vaak iets beters wil geven dan wij 
vragen, en dan schijnbaar niet verhoort,   
maar in werkelijkheid anders en beter 
verhoort dan wij gedacht hadden. 

Het farizeïsme is een onderwerp dat ons 
duidelijk in de tijd van het Nieuwe Testament 
doet belanden, dus in de eerste eeuw na 
Christus. Maar het farizeïsme is ook een 
probleem in de 21e eeuw, en dan blijkt het 
plotseling heel dichtbij te komen. Ook in uw 
en mijn hart kunnen helaas precies dezelfde 
neigingen voorkomen, die de Heer bij de 
farizeeërs aan de kaak stelde en die Hij bij 
hen verafschuwde. Een oproep tot eerlijk 
zelfonderzoek is op zijn plaats! 

Wat moeten wij in deze tijd met een studie 
over het altaar, het Loofhuttenfeest, de 
grondlegging van de tempel? Is dat niet 
allemaal oudheidkunde? Laten wij ons 
realiseren dat het onderwijs van het Oude 
Testament juist voor ons is neergeschreven, 
met de bedoeling dat wij in de werkelijkheid 
van Israëls eredienst illustraties zouden 
ontdekken van de realiteit van het Nieuwe 
Testament. Paulus verweet de Galaten dat 
zijzelf niet hadden gezien dat de 
geschiedenissen van Hagar en Sara 
zinnebeeldige verwijzingen bevatten naar 
twee verbonden. Het is dus een goede zaak 
in zulke beschrijvingen te zoeken naar de 
diepere laag, de dubbele bodem, en zo het 
volle rendement uit de geschriften van het 
Oude Testament te halen. 

In de woordstudie ‘Sabbat of zondag?’ zien 
we dat we anderzijds ook weer niet alles 
door elkaar moeten halen. Heilshistorisch 
gezien doen christenen die de sabbat vieren, 

een stap terug. Soms wordt echter gesteld 
dat het Nieuwe Testament duidelijk laat zien 
dat christenen de sabbat wel degelijk 
moeten houden. Die gedachte komt echter 
voort uit een onjuiste vertaling van bepaalde 
Schriftgedeelten. 

Salomo’s tempelbouw is niet alleen een 
daad geweest waarmee Salomo in zijn eigen 
tijd God heeft gediend en grootgemaakt. Zijn 
bouwwerk is ook een schitterende verwijzing 
naar allerlei aspecten van het christelijk 
tijdperk. In onze tijd is immers de Gemeente 
het huis van God. Maar daarin hebben we 
wel bepaalde verantwoordelijkheden. Is ons 
handelen in verantwoordelijkheid dan net 
zoals dat van Salomo gericht op de 
verheerlijking van Hem die Zijn woonplaats 
in dat huis heeft? En dan de tien geboden: 
zijn die nu tijdgebonden of tijdloos? Of is er 
nog een optie? Belangrijk om over na te 
denken, want in heel wat christelijke 
geloofsgemeenschappen worden de tien 
geboden wekelijks voorgelezen. Zijn de tien 
geboden ook voor christenen bedoeld of juist 
niet? 

In het laatste artikel wordt in de titel gesteld: 
Jozef lijkt op Jezus. Ik heb ooit een 
medechristen die weinig met typologie op 
had, uitgelegd wat hij door die houding 
miste. Ik heb hem trachten te schetsen hoe 
buitengewoon juist de geschiedenis van 
Jozef tot in de kleinste bijzonderheden een 
prachtige voorafschaduwing is van het leven, 
het sterven, de opstanding en de toekomst 
van de Heer Jezus. De man luisterde 
aandachtig – en ging overstag! ‘Wat is dat 
prachtig!’, zei hij. En dat is helemaal waar. 
Zulke geschiedenissen laten op een heel 
instructieve manier zien wat de gevoelens 
van de Heer waren bij alles wat Hij 
meemaakte – en hoe groot Hij zal zijn als 
Zijn volk Israël straks voor Hem zal buigen, 
terwijl Hij een bruid uit de volken naast Zich 
zal hebben! Namens de redactie, Gerard 
Kramer 
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Inleiding 

Als wij kijken naar de belangrijke tekst: “Bidt, en u 
zal gegeven worden” (Matt. 7:7), dan zien wij God 
daar als de grote Gever. Hij vraagt de Zijnen 
alleen maar of zij hun noden en behoeften in het 
geloof bekend willen maken aan Hem, hun 
liefhebbende Vader in Christus. Zijn hart is 
barmhartig. Hij wil zegenen naar de rijkdom van 
Zijn genade. Maar niemand kan ontkennen dat er 
ook gebeden zijn, die God niet verhoort.  

Wij willen vier voorbeelden overdenken van 
gebeden die niet verhoord zijn. Ze zullen ons 
laten zien dat God niet altijd, of niet direct geeft 
wat Hem wordt gevraagd. Maar Hij doet dit, omdat 
Hij grotere zegeningen en beloningen dan de 
gevraagde in petto houdt voor de bidder. Door 
niet direct te antwoorden op de smeekbeden die 
tot Hem worden gericht, openbaart Hij in ieder 
geval Zijn grote wijsheid. 

Het gebed van Mozes 

Het eerste voorbeeld van een onverhoord gebed 
vinden wij in Deuteronomium 3:23-28. Hier zien 
wij Mozes, de nederige dienaar van God, Hem 
met aandrang smeken het Beloofde Land te 
mogen binnengaan. Als leider van het volk Israël 
onder de wet, was hij tekort geschoten in zijn taak 
(Num. 20:7-13). Hij mocht Kanaän niet betreden. 
Dit toont hoe strikt de bedeling van de wet was. 
Onder de wet moest zelfs de leider van het volk 
zijn plaats van zegen verliezen, ten gevolge van 
een enkele onbedachtzaamheid. Mozes’ gebed 
werd niet verhoord en hij mocht het Beloofde 
Land – waarop hij zich zo had verheugd, na 
zoveel te hebben geleden om het te bereiken – 
niet binnentrekken.  

Toch had God Zijn arme dienstknecht niet 
vergeten; op het juiste ogenblik heeft Hij hem 
laten genieten van de zegen die Hij voor hem had 
bewaard. Hoewel God hem de toegang tot het 
land had ontzegd, mocht hij het hele land voor zijn 
sterven zien vanaf de heuveltop. En God heeft 
hem ook op de heilige berg gebracht samen met 
Elia, om met Christus te spreken over de uitgang 
die Hij zou volbrengen in Jeruzalem en om Zijn 
heerlijkheid te aanschouwen (Luc. 9:28-36). 
Mozes was getuige van de raadsbesluiten van 
God, waarvan de beloften ja en amen zijn in 
Christus Jezus. 

Het gebed van Elia 

Het tweede voorbeeld is niet minder merkwaardig. 
Het gebeurde tijdens het leven van Elia, die later 
ook op de berg der verheerlijking aanwezig was, 
samen met Mozes. In 1 Koningen 19:4 treffen wij 
Elia aan, nadat hij was gevlucht voor Izebel. Hij 
was vermoeid en terneergeslagen na zijn 
moeitevolle en schijnbaar vruchteloze arbeid. Hij 
vroeg aan de HERE zijn leven weg te nemen.  

Deze grote profeet wilde in een ogenblik van 
verdriet en angst sterven onder een bremstruik. 
Maar God had heel andere plannen met hem; 
sterven onder een bremstruik was niet het einde 
dat de profeet waardig was. Daarom liet God hem 
opvaren naar de hemel in een triomfwagen, om 
hem later met Mozes op de heilige berg te laten 
ingaan in de lichtende wolk, bekleed met 
heerlijkheid. 

Het gebed van de Heer 

Het derde geval van een gebed dat niet werd 
verhoord, verdient nog veel meer aandacht. Hier 
vinden wij niet iemand die had gefaald, en daarom 
het land Kanaän niet mocht binnengaan. Het was 
ook geen ontmoedigde profeet. Hier is het de 
Zoon des mensen, de volmaakte Mens. Alle 
gruwelijkheden van de dood staan Hem voor ogen 
en daarom spreekt Hij dit indringende gebed uit: 
“Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze 
drinkbeker van Mij weg; maar niet wat Ik wil, maar 
wat U wilt” (Marc. 14:36).  

In Getsemane zien wij met eerbied gesproken de 
Heer Jezus, in Zijn volmaaktheid, op de knieën 
voor de Vader. Nog indringender horen wij Hem 
bidden in Lucas 22:42: “Vader, als U het wilt, 
neem deze drinkbeker van Mij weg; moge 
evenwel niet mijn wil maar de uwe gebeuren”. 
Geliefde broeders en zusters, om over dit 
verheven onderwerp iets te zeggen, is het 
wenselijk dat ons hart vol eerbied en aanbidding 
is. Mozes moest zijn schoenen uitdoen om tot de 
brandende braamstruik te kunnen naderen. Wat 
een heilige eerbied past ons dan, als wij in de 
geest de Olijfberg naderen. 

Op het gebed van de volmaakte Mens, die Zich 
nooit tevergeefs tot God had gewend, is geen 
antwoord gekomen. Wat een genade voor ons dat 
het zo gegaan is!  
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Lees Deut. 3:23-28; 1 Kon. 19:4; Marc. 14:36; 2 Kor. 12:7-9…. 
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God heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar 
Hem voor ons allen overgegeven. Wij kunnen met 
alle eerbied zeggen dat Hij de beker niet kon 
wegnemen van Hem, die het zoenoffer voor onze 
zonden moest worden. Wat zou er van ons zijn 
geworden, als onze Heer die beker niet had 
gedronken? Wij zouden voor eeuwig verloren zijn 
geweest. Maar aan de andere kant heeft God 
voor de gehoorzame Mens een overvloed aan 
vreugde bereid: “Want Gij geeft mijn ziel niet prijs 
aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot 
de groeve zien. Gij maakt mij het pad des levens 
bekend; overvloed van vreugde is bij uw 
aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor 
eeuwig” (Ps. 16:10-11). 

De volmaakte Dienstknecht is in Getsemane niet 
verhoord, maar Hij zal ten volle genieten van de 
vrucht van Zijn werk, de arbeid van Zijn ziel (Jes. 
53:11). Hij heeft de beker van de toorn van God 
tot de laatste druppel leeggedronken. Wie kan de 
vreugde peilen die Hij zal genieten, wanneer Hij 
Zijn verlosten in de heerlijkheid bij Zich zal zien! 
Als we de Heer zo zien als de volmaakte Mens, 
kunnen we dan niet zeggen dat God door Hem 
niet te verhoren in Getsemane ** , voor Hem een 
onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde bereid 
heeft? Laten “wij zien op Jezus, de overste 
Leidsman en de Voleinder van het geloof, die om 
de vreugde die voor Hem lag, het kruis heeft 
verdragen, terwijl Hij de schande heeft veracht, en 
die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon 
van God” (Hebr. 12:2). Hij alleen is waardig deze 
verheven plaats in te nemen. 

Het gebed van Paulus 

Het vierde gebed dat niet verhoord is, werd 
uitgesproken door Paulus (2 Kor. 12:7-9). Paulus 
vroeg drie keer aan de Heer of de doorn voor het 
vlees (een engel van satan, die hem met vuisten 
sloeg) zou mogen worden weggenomen. Maar Hij 
had in Zijn raadsbesluiten iets beters voor Zijn 
arme dienstknecht in petto. Drie keer heeft Paulus 
gevraagd of de doorn kon worden weggenomen. 
Daarna kwam het antwoord: “Mijn genade is u 
genoeg; want de kracht wordt in zwakheid 
volbracht”.  

De doorn was zeker niet aangenaam voor Paulus. 
Hij begreep er weinig van, dat hij door zijn 
zwakheid en lijden een geschikter werktuig zou 
zijn voor de openbaring van de kracht van 
Christus. Maar hij zweeg uit eerbied en boog met 
blijdschap voor de wil van de Heer, die machtig is 

alle dingen aan Zich te onderwerpen. Wat een 
heerlijk perspectief ging er voor de ogen van de 
apostel open, toen de Heer hem openbaarde dat 
hij een vat zou zijn dat vol was van de kracht van 
Christus. Dat is een mooi voorbeeld van 
onderwerping voor ieder van ons. 

Als we iets van dit onderwerp willen begrijpen, 
dan moeten wij accepteren dat God niet altijd 
onze gebeden verhoort, maar dat Hij altijd grotere 
zegeningen heeft klaarliggen in overeenstemming 
met Zijn raadsbesluiten. Laten we op de genade 
en wijsheid vertrouwen van Hem die Zichzelf heeft 
geopenbaard als de God, die “een Beloner is van 
hen die Hem zoeken” (Hebr. 11:6). 
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*  Het was voor de redactie niet te achterhalen waar  
de initialen R.K. voor staan. 

**  De Heer heeft in volmaakte onderworpenheid aan 
de wil van de Vader gevraagd om de beker weg te 
nemen, en Hij is niet verhoord. Hebreeën 5:7 zegt: “Hij 
die tijdens zijn dagen in het vlees met sterk geroep en 
tranen zowel gebeden als smekingen geofferd heeft 
aan Hem die Hem uit de dood kon verlossen (en Hij is 
verhoord om zijn godsvrucht)”. Het gebed in 
Getsemane verschilt van de gebeden die wel verhoord 
werden (vgl. Ps. 21:5).  

O, Vader, leer mij bidden 
need’rig, eenvoudig, waar,  
en rustig te geloven: 
U maakt het altijd waar.  
Als wij om vis U bidden, 
dan geeft U ons geen slang. 
Geen steen voor brood belooft U, 
U zorgt, ons leven lang. 
 
En gaat mijn levensweg  
door diepe duisternis, 
waar ik doorheen moet trekken, 
omdat er geen and’re keuze is,  
leer mij dan zoekend opslaan 
de ogen naar omhoog,  
om U, mijn God te vinden, 
die al mijn tranen droogt. 
 
En als ik soms alleen maar  
gesloten deuren zie, 
leer mij dan kloppend vragen,  
tot ‘k ruimte vind bij U.  
Wie bidt, die zal ontvangen, 
Wie zoekt, die vindt het ook, 
Wie klopt, die zal ontvangen 
wat U ons heeft beloofd. 

 
 

Bidden, 
zoeken, 
kloppen 

 
 
naar  
Lucas 11:9-10 

Rudolf Brockhaus 
(1856-1932) 
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Hoe zie ik mijzelf en de ander? 

Wij moeten op onze hoede zijn voor de gevaren 
van het farizeïsme, nl. huichelarij en wetticisme, 
evenals trouwens voor de gevaren van het 
ongeloof en het liberalisme. Het werkt allemaal als 
zuurdeeg, en de Heer waarschuwt Zijn discipelen 
ervoor (Matt. 16:6). Het probleem van het 
farizeïsme houdt verband met ons mensbeeld, de 
visie op onszelf en op de ander, maar ook met 
ons godsbeeld. Wij zien dat in de gelijkenis over 
de farizeeër en de tollenaar in Lucas 18. De 
farizeeër had een heel gunstige kijk op zichzelf, 
op zijn eigen ik, op zijn verdiensten, op zijn relatie 
met God. De farizeeër was zeer godsdienstig en 
hij nam zonder meer aan dat zijn goede werken 
hem aangenaam maakten bij God. En hij keek 
veroordelend naar de ander, die ook opging om te 
bidden. 

Evenals Kaïn kwam hij om zo te zeggen voor 
Gods aangezicht met het resultaat van zijn eigen 
inspanningen, want hij vastte tweemaal per week 
en gaf tienden van al zijn inkomsten. Hij dankte 
God zelfs voor de gunst dat hij niet was zoals 
allerlei slechte mensen of zoals die andere 
persoon, die ook was opgegaan naar de tempel 
om te bidden maar op een afstand was blijven 
staan – die verachtelijke tollenaar, die heulde met 
de Romeinse bezetter! Ongetwijfeld zou God zijn 
gebed verhoren en hem aannemen. Maar de 
farizeeër vergiste zich, want ‘ieder die zichzelf 
verhoogt, zal worden vernederd’ (vs. 14). Het was 
vrome zelfverheffing.  

De noodzaak van vergeving en 
rechtvaardiging 

De tollenaar kwam echter berouwvol in Gods 
tegenwoordigheid. Hij schaamde zich over zijn 
zondige gedrag. Hij was zich ervan bewust dat hij 
een zondaar was. Ja, hij noemde zichzelf ‘de 
zondaar’, alsof hij de gróótste der zondaren was 
(vgl. 1 Tim. 1:15).  

Hij kwam niet met zijn eigengerechtigheid voor 
Gods aangezicht. Integendeel, hij vernederde 
zichzelf en deed boete. Hij keek ook niet naar 
anderen, hij had genoeg aan zichzelf. Hij sloeg 
zich op de borst als teken van rouw. Hij was zich 
ervan bewust dat hij geheel en al was 
aangewezen op Gods genade: ‘O God, wees mij, 
de zondaar, genadig’ (vs. 13).  

Het was een kort, maar effectief gebed. Want hij 
werd door God aangenomen en door Hem uit het 
stof verhoogd. Hij ging gerechtvaardigd terug naar 
huis, in tegenstelling met de ander. Hoe kon God 
hem nu zoveel gunst bewijzen? Ging dat niet ten 
koste van Gods gerechtigheid? Nee, want er is 
nog iets bijzonders in dit korte gebed. Het woord 
voor ‘genadig zijn’ is verwant met de bijbelse 
woorden voor ‘verzoening’, ‘zoenoffer’ en 
‘genadetroon’. God kon hem genadig zijn doordat 
er verzoening gedaan werd voor zijn zonden, 
doordat er een offer werd gebracht dat voldeed 
aan Gods heilige eisen. Welnu, wij weten dat alle 
offers die onder het oude verbond op het altaar 
werden gebracht, wezen op het werk van 
Christus, dat eens voor altijd is volbracht op het 
kruis van Golgota. Daar is de grondslag gelegd 
voor de verzoening van verloren zondaars met 
een heilig en rechtvaardig God. Zo kon ook deze 
tollenaar, die een heel andere kijk op zichzelf had 
dan de farizeeër, vergeving vinden en vrijuit gaan. 
Hij had een plaatsvervangend offer nodig, en hij 
was zich daarvan bewust, evenals Abel. Zo werd 
hij om niet gerechtvaardigd – gerechtvaardigd niet 
op grond van werken, maar louter op grond van 
Gods genade. In de brief aan de Romeinen wordt 
dit thema verder uitgewerkt. Het geloof in het werk 
van Christus wordt ons tot gerechtigheid 
gerekend. 

Sleutels tot verandering 

Hoe kan men dan bevrijd worden van farizeïsme? 
Door een andere kijk te krijgen op onszelf,          

 Hugo Bouter e.a. 

‘Hij nu zei ook tot sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de overigen 
verachtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden, de een een farizeeër 
en de ander een tollenaar. De farizeeër ging daar staan en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik 
niet ben zoals de overige mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook als deze tollenaar. Ik 

vast tweemaal in de week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. De tollenaar echter bleef op een 
afstand staan en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg zich op de borst en zei: 

O God, wees mij, de zondaar, genadig! Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in 
tegenstelling met de ander; want ieder die zichzelf verhoogt, zal worden vernederd, maar wie zichzelf 

vernedert, zal worden verhoogd’ (Luc. 18:9-14). 



op onze goede werken, op de ander, op God Zelf. 
Er is een bekend bijbelhoofdstuk, en wel 
Filippenzen 3, dat ons zes sleutels hiertoe 
aanreikt aan de hand van het leven van de 
apostel Paulus, een bekeerde farizeeër. Het gaat 
om de volgende zes punten, die ons hierbij 
kunnen helpen: 

1. Pas op voor valse, vleselijke godsdienst 
(vs. 2). 

2. Vertrouw niet langer op het eigen ik (vs. 
3-6). 

3. Houd voor ogen waaruit je geestelijke 
rijkdom bestaat (vs. 7-9). 

4. Leer Christus beter kennen en liefhebben 
(vs. 10-11). 

5. Jaag Christus na en de hemelse roeping 
(vs. 12-16). 

6. Zoek niet de aardse dingen, maar 
verwacht de Heer Jezus uit de hemel (vs. 
17-21). 
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Laten wij onszelf steeds toetsen aan Gods Woord, dat 
levend en krachtig is en scherper dan enig 
tweesnijdend zwaard. De Schrift noemt ter 
waarschuwing de volgende – meestal negatieve – 
kenmerken van de farizeeërs, die tot de strengste sekte 
van het jodendom behoorden. Een farizeeër, en dat dan 
praktisch toegepast op ons als belijdende christenen, is 
iemand die: 
• geen vruchten van bekering voortbrengt (Matt. 3:8; 

5:20); 
• meestal goed thuis is in de Bijbel (Matt. 2:4-6; Luc. 

10:27 – een wetgeleerde; Joh. 8:5); 
• zich op oudvaders beroept (Matt. 3:9; 15:2; Marc. 

7:3); 
• van discussiëren en redetwisten houdt (Marc. 8:11; 

9:14,16; Luc. 11:53-54);                                                                          
• zich sterk bezighoudt met inzettingen, tradities en 

geboden van mensen (Matt. 15:9); 
• tot God nadert met de lippen, maar zijn hart ver van 

God houdt (Matt. 15:8; 16:14-15); 
• zich ergert aan de boodschap van Christus (Matt. 

15:12; 21:45-46; Luc. 16:14; Joh. 6:41); 
• geestelijk blind is en daardoor anderen in een gracht 

leidt (Matt. 15:14); 
• een hekel aan Jezus Christus heeft (Matt. 16:21; 

20:18; 21:33-46; 26:4; 27:41); 
• dienstknechten van God monddood maakt (Matt. 

21:35; 23:37); 
• een teken of bijzondere openbaring van God 

begeert (Matt. 12:38; 16:1,4; Marc. 8:11); 
• denkt dat hij beter is dan de ander (Matt. 9:14; Luc. 

18:11; Joh. 7:49); 
• veel op anderen let om te kijken of zij iets fout doen 

(Matt. 9:11; 12:2; 15:2; 21:15-16); 
• zich meer bezighoudt met de wet dan met het 

evangelie en de vergeving van zonden (Matt. 12:9-
14; Joh. 9); 

• het werk van God verdacht maakt (Matt. 12:24); 
• een hekel heeft aan het vrijmoedig getuigenis van 

een volgeling van Jezus (Joh. 9:28; 12:42; Hand. 
6:12; 7:54); 

• veel vragen stelt uit ongeloof (Matt. 19:3,7; 22:15; 
Marc. 11:28; Luc. 10:25); 

• het verdacht vindt als iemands zonden vergeven 
worden (Matt. 9:3-4; Marc. 2:7); 

• het beter weet dan God (Matt. 9:3; 26:65; Marc. 2:7; 
8:13; Joh. 10:33); 

• verkeerd over anderen denkt en hoog van zichzelf 
(Matt. 9:4; Luc. 15:2; 16:15b; 18:9); 

• denkt dat het evangelie voor mensen met bepaalde 
kwalificaties is, niet voor zondaars en tollenaars 
(Matt. 9:11; Marc. 2:16; Luc. 15:2); 

• op anderen neerkijkt (Luc. 15:2; Joh. 9:34);  
• weliswaar ernstig, ijverig en godsdienstig is, maar 

met de bedoeling door de mensen gezien te worden 
(Matt. 23:5); 

• streng voor anderen is, maar toegeeflijk voor 
zichzelf (Matt. 23:3-4; Luc. 11:46); 

• talloze geboden en verboden bedenkt die hij aan 
anderen oplegt (Matt. 23:4; Marc. 2:23-24; 7:4-5); 

• Gods Woord krachteloos maakt door zelfbedachte 
inzettingen (Marc. 7:13); 

• tradities houdt en bepaalde kleding draagt om door 
de mensen gezien te worden (Matt. 23:5; Marc. 
12:38); 

• een ereplaats bemint en in het voorgestoelte zit 
(Matt. 23:6; Marc. 12:39); 

• graag van de mensen hoort dat hij degelijk en 
godsdienstig is (Matt. 23:7); 

• anderen in de weg staat om het Koninkrijk der 
hemelen binnen te gaan (Matt. 23:13); 

• lang en uitvoerig bidt, zodat men denkt dat hij vroom 
is (Matt. 23:14); 

• overdreven precies in kleine dingen is, maar de 
grote dingen waarop het aankomt, nalaat (Matt. 
23:24; Luc. 11:42); 

• zich drukker maakt om de buitenkant dan de 
binnenkant (Matt. 23:25); 

• er van buiten keurig uitziet, maar van binnen vol 
huichelarij is (Matt. 23:27-28); 

• bepaalde dienstknechten van God vereert (Matt. 
23:29; Luc. 11:47); 

• niet tot Christus wil komen (Matt. 23:37); 
• dingen doet of zegt tegen beter weten in (Matt. 

28:11-15; Marc. 11:33a; Luc. 14:6; 20:21; Hand. 
6:13); 

• bang is dat velen tot geloof in Christus komen (Joh. 
7:31-32; 11:48; 12:19); 

• zichzelf rechtvaardigt (Luc. 10:29; 16:15; 18:14; Joh. 
9:40-41); 

• het Woord van God eigenmachtig uitlegt (Luc. 
11:52a); 

• meent door de wet gered te kunnen worden en de 
bekering niet nodig acht (Luc. 18:11-12; Joh. 7:49); 

• graag andermans geestelijke toestand beoordeelt 
(Joh. 9:15,17,26); 

• de Heilige Geest weerstaat (Hand. 7:51). 

Kenmerken van een farizeeër 
Bron: St. HeartCry 
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“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 11 - november 2009 

Het derde hoofdstuk begint mooi! In de zevende maand 
verzamelden de kinderen Israëls zich als één man in 
Jeruzalem. De zevende maand was een bijzondere 
maand. Het was de maand waarin de tempel van 
Salomo werd ingewijd. Het was de feestmaand bij 
uitstek. En Jeruzalem was de plaats, door God 
verkoren om de feesten des Heren te vieren. In 
zeventig jaar hadden de teruggekeerden geen feest 
kunnen vieren; dat ging in Babel niet. 

Driemaal in het jaar moest al wat mannelijk was in 
Israël opgaan naar de plaats die Hij zou verkiezen, om 
daar voor het aangezicht van de HERE te verschijnen: 
op het feest van de ongezuurde broden, op het 
Wekenfeest, en op het Loofhuttenfeest (Deut. 16:16). 
En in de zevende maand vonden, behalve het laatste 
van deze drie grote feesten, nog twee andere feesten 
plaats: het feest van het geklank en de Grote 
Verzoendag. De eerste, de tiende en de vijftiende van 
de zevende maand waren dus de dagen waarop drie 
van de hoogtijden van de HERE plaatsvonden (Lev. 23). 
Het feest van het geklank ging tien dagen aan de Grote 
Verzoendag vooraf; het was een oproep aan het volk 
ter voorbereiding op die bijzondere dag, terwijl vijf 
dagen daarna het Loofhuttenfeest begon, dat zeven 
dagen duurde en de rij van feesten besloot als een 
waar rustfeest. 

In de zevende maand nu verzamelde zich het hele volk 
als één man voor de feestviering. Wat mooi is dat! 
Iedereen had één doel, één hartenwens. Het ging allen 
om de wil van de HERE, om Zijn eer. De 
teruggekeerden, slechts weinig in getal bij het hele volk 
vergeleken, voelden de behoefte de eredienst te 
Jeruzalem weer op te richten. 

Het eerste dat zij daartoe nodig hadden, was het altaar. 
Zonder altaar kan er geen eredienst zijn. Daarom lezen 
wij in vers 2 dat zij “het altaar van de God van Israël 
bouwden, om daarop brandoffers te offeren, zoals 
voorgeschreven is in de wet van Mozes, de man Gods”. 
De laatste toevoeging is belangrijk. Zij waren niet aan 
zichzelf overgeleverd. Zij hadden de wet van Mozes, de 
verordeningen van God. En zij keerden terug, niet tot 
de dagen van Salomo of van David, maar tot het begin.  

In vers 4 lezen wij: “zoals voorgeschreven is" en: "het 
voor die dag vastgestelde". Zij hielden zich dus aan het 
geschreven Woord van God, aan het voorschrift van 
Mozes. 

Is dit ook niet onze roeping? Het wordt weinig begrepen 
wat echte eredienst is. Om te weten hoe wij heden in de 
Geest eredienst moeten plegen, moeten wij het Woord 
van God raadplegen. Het is opmerkelijk wat voor rol in 
dit alles steeds het Woord Gods speelt. Het was niet de 
vraag wat anderen gewoon waren te doen, wat in 
vroegere eeuwen was gebeurd, maar wat geschreven 
stond in de wet van Mozes, de man Gods. De Schriften 
hadden voor de teruggekeerden dus hun volle waarde 
herkregen. En zó moet het ook met ons zijn. Het is niet 
de vraag wat in vroeger jaren en eeuwen is gebeurd, of 
wat mannen van naam hebben geleerd; maar wat God 
Zelf in Zijn Woord heeft voorgeschreven. En in 
Handelingen 2 lezen wij dat de gelovigen volhardden in 
de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de 
breking van het brood en in de gebeden. De tijden zijn 
veranderd en de omstandigheden van nu zijn niet 
dezelfde als in die dagen. Maar Gods wil verandert 
nooit en de wens van Zijn hart is dezelfde gebleven: tot 
gedachtenis van de Heer Jezus wil God Zijn kinderen 
vergaderd zien rondom het avondmaal. Om deze 
dingen te zien en te beoefenen, is alleen een eenvoudig 
oog en een gehoorzaam, volgzaam hart nodig. 

Het eerste dat het volk nodig had, was dus het altaar. 
Dit vormde het middelpunt van de eredienst. Daarop 
werd het offer geslacht, en vanwege dat offer kon het 
volk aanbidden. Zo is het ook met ons. Christus stierf 
aan het kruis voor ons, om ons met God te verzoenen 
en met Hem in verbinding te brengen. Het volbrachte 
werk op Golgota is dus het middelpunt van de 
eredienst, en aan de tafel van de Heer houdt de 
gelovige zich in het bijzonder hiermee bezig. Daar 
komen de gelovigen samen om de dood van de Heer te 
verkondigen. Daar wordt de eenheid van de gelovigen 
geopenbaard, want men komt er als één man samen 
met het doel de Heer te verheerlijken; en in het éne 
brood vindt men er, evenals in het altaar, gebouwd van 
twaalf stenen, de uitdrukking van de eenheid van al 
Gods kinderen. De afwezigheid van velen, die ver van 
Jeruzalem verwijderd waren, verhinderde hen niet naar 
de plaats te gaan die door God was aangewezen, om 
daar uitdrukking te geven aan de eenheid van het volk 
van God. Het kleine getal hield hen er niet van af. 
Hoewel een groot deel van het volk zich niet opmaakte 
om naar Jeruzalem te gaan, maar aan de oevers van 
de rivieren van Babel verbleef of in de steden van 
Perzië, de eenheid van het hele volk van God vond 
niettemin volkomen uitdrukking bij het altaar van twaalf 
stenen. Het was voor de teruggekeerden ook niet de 
vraag of anderen hun voorbeeld volgden. Hoeveel 
lessen liggen hierin voor ons opgesloten! Al zijn er 
slechts twee of drie die zich vergaderen rond de tafel 
van de Heer, het is niet in het aantal gelegen. Al 
zouden de meeste gelovigen de plaats van afzondering 
en de ware eredienst niet opzoeken, aan de tafel van 
de Heer wordt uitdrukking gegeven aan de eenheid van 
al Gods kinderen, zelfs al zijn er weinigen bijeen! 

EZRA 
Hoofdstuk 3 

Het altaar, het Loofhuttenfeest, en de grondlegging van de tempel 

J.A. Vellekoop 
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Soekot of het Loofhut-
tenfeest is het feest 
waarbij de Israëlieten 
herdenken dat zij in hutten 
hebben gewoond, toen de 
HERE hen uit het land 
Egypte leidde (Lev. 23:39-
43). 

De gelovigen bouwen 
hutten waarin ze de 

maaltijd gebruiken en, indien mogelijk, ook 
overnachten. Het feest valt samen met de 15de dag 
van de maand tisjrie van de joodse kalender. Die 
maand komt meestal overeen de periode van half 
september tot half oktober op de westerse kalender.  



 
SABBAT OF ZONDAG? 

Gerard Kramer 

Een poos geleden kreeg ik via e-mail de volgende 
vraag: 

Graag wil ik voldoen aan het verzoek om iets te 
schrijven over de manier waarop in het Griekse 
N.T. de sabbat en de eerste dag van de week 
worden aangeduid. U schrijft dat u ontdekt hebt 
‘dat in alle gevallen waar over de eerste dag der 
week gesproken wordt (Matt. 28:1; Marc. 16:2,9; 
Luc. 24:1; Joh. 20:1,19; Hand. 20:7 en 1 Kor. 
16:2) het Griekse zelfstandig naamwoord 
‘sabbaton’ staat’. De vraag is: Waarom wordt in 
het ene geval dit Griekse woord ‘sabbaton’ 
vertaald met ‘sabbat’ (7e dag van de week) en in 
het andere geval met ‘eerste dag der week’? 

Gelukkig klopt deze stelling niet, want dan zou er 
wel heel willekeurig zijn vertaald. Er staat namelijk 
steeds iets bij, en dat maakt veel uit. Maar eerst 
even het algemene uitgangspunt: het Griekse 
sabbaton is (soms zelfs in het meervoud) een 
aanduiding van de zevende dag van de week (vgl. 
Hebr. 4:4) of van de hele week (dan staat het 
meestal in het meervoud, de periode tussen twee 
sabbatten), maar het is nooit een aanduiding van 
de eerste dag van de week! 

Ik loop de bovengenoemde plaatsen nu langs: 

• Matteüs 28:1  hierin staat het woord ‘sabbat’ 
2x, beide keren in het meervoud. Het Grieks 
luidt: opse de sabbatoon, tei epifooskousei eis 
mian sabbatoon. Dat eerste stukje betekent ‘en 
laat op de sabbat’ of alleen ‘en na de sabbat’. 
Het stukje na de komma betekent: ‘op de 
aanbrekende [dag, vul aan hèmerai]’, (of: ‘op 
het aanbrekende [uur, vul aan hooraai])’, tegen 
[dag] één van de week. Deze plaats alleen al 
maakt duidelijk dat hier niet tweemaal over 
dezelfde dag wordt gesproken, maar dat op de 
sabbat (de zevende dag van de week) de 
eerste dag van de week volgt. 

• Marcus 16:2  hier staat kai lian prooi (= en 
zeer vroeg) tei miai toon sabbatoon. Die laatste 
woorden betekenen: ‘op de [dag] één van de 
week’ (lett. sabbatten). 

• Marcus 16:9  hier staat prooi prootei 
sabbatou, d.i. ‘vroeg op de eerste [dag] van de 
week’ (lett. sabbat, zie mijn algemene 
opmerking hierboven). 

• Lucas 24:1  eerst staat daar in 23:56 ‘en op 
de sabbat, Gr. to sabbaton, (met lidwoord) 
rustten zij naar het gebod’. Het is evident dat 
het hier over de zevende dag van de week, de 
rustdag, gaat. Daarna volgt 24:1  tei de miai 
toon sabbatoon, wat betekent ‘en/maar 
(voorbereid door men in 23:56, dus 
grammaticaal prachtig in balans) op de [dag] 
één van de week’ (lett. sabbatten). 

• Johannes 20:1  tei de miai toon sabbatoon, 
dus precies als in Lucas 24:1. 

• Johannes 20:19  tei miai sabbatoon, zie 
Lucas 24:1 (alleen het verbindende woordje de 
ontbreekt, alsook het lidwoord bij sabbatoon). 

• Handelingen 20:7  en de tei miai toon 
sabbatoon, zie Lucas 24:1. 

• 1 Korintiërs 16:2  kata mian sabbatou 
betekent letterlijk: ‘op (of: op elke; distributief 
gebruik van het voorzetsel kata) [dag] één van 
de week’ (lett. sabbat). 

De conclusie is dat er geen enkele reden is om 
uw opvattingen te herzien. In alle genoemde 
plaatsen wordt over de eerste dag van de week 
gesproken, de opstandingsdag, de dag van de 
Heer. 
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Ik ben al een tijdje bezig met het onderwerp 
sabbat/eerste dag der week. In mijn contacten 
met sabbatvierende vrienden heb ik altijd 
aangegeven dat de Heer Jezus Christus is 
opgestaan op de eerste dag der week (Marc. 
16:2,9), en dat ik daarom in navolging van de 
eerste christenen (Hand. 20:7) op deze eerste 
dag van de week met anderen samenkom om 
Hem te loven en te prijzen, Zijn Woord te lezen 
en te overdenken, en tot Hem te bidden. 
Natuurlijk doen wij dit iedere dag gedurende 
onze huisgodsdienstoefeningen, maar op de 
opstandingsdag besteden wij hier meer tijd aan.  

Na enkele vragen van deze vrienden en anderen 
ben ik mij wat meer gaan verdiepen in wat de 
Schrift hierover leert en ben tot de ontdekking 
gekomen dat in alle gevallen in het N.T. waar 
over de eerste dag der week wordt gesproken 
(Matt. 28:1; Marc. 16:2,9; Luc. 24:1; Joh. 
20:1,19; Hand. 20:7 en 1 Kor. 16:2) het Griekse 
zelfstandig naamwoord ‘sabbaton’ staat. 
Ditzelfde woord wordt in het N.T. door de 
vertalers vertaald met sabbat. De vraag is dus: 
Waarom wordt in het ene geval dit Griekse 
woord ‘sabbaton’ vertaald met 'sabbat' (7e dag 
van de week), en in het andere geval met 'eerste 
dag der week'? Ik heb hier niet direct een 
verklaring voor.  



SALOMO’S TEMPELBOUW 
 

1 Koningen 6 
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Voordat de tempelbouw wordt beschreven, wordt 
in dit hoofdstuk eerst verwezen naar de uittocht uit 
Egypte, 480 jaar geleden. Hoewel er veel tijd 
tussen zit, zijn de uittocht en de tempelbouw dus 
nauw met elkaar verbonden. Dat is in geestelijk 
opzicht ook het geval. Onze verlossing door de 
Heer Jezus is het uitgangspunt; en wie Hem in het 
geloof als Verlosser heeft aangenomen, wordt 
verzegeld met de Heilige Geest en behoort 
daardoor bij de Gemeente van God, het huis van 
God op aarde. 

Tegen de muur van het huis kwam een aanbouw 
van drie verdiepingen, waarbij de tweede 
verdieping een el breder was dan de begane 
grond en de derde verdieping weer een el breder. 
De verdiepingen staken dus elk iets over de 
verdieping daaronder uit. Met een wenteltrap ging 
men van de ene in de andere verdieping. 
Misschien stelt dat iets voor van de geestelijke 
groei die een gelovige doormaakt. Je gaat steeds 
meer zien van wat de Gemeente is, naarmate je 
je met de Heer Jezus bezighoudt. Je groeit op 
naar God toe en raakt steeds meer vertrouwd met 
Zijn gedachten. Je komt daardoor in je beleving 
steeds dichter bij Hem. Je bent natuurlijk door het 
geloof al heel dicht bij Hem gebracht, maar door 
van Hem te leren en naar Hem te luisteren ga je 
Hem steeds beter begrijpen. God wil wonen bij 
een volk dat naar Hem luistert. 

De verzen 11–13 hebben mij getroffen: God 
belooft te midden van Zijn volk te blijven wonen. 
Dat de Heer Jezus in het midden is van hen die 
als gemeente samenkomen, heeft alles te maken 
met het doen van Gods wil, met gehoorzaamheid. 
Zijn wil hebben wij in de Bijbel. Als wij naar Hem 
willen luisteren, zal Hij Zijn belofte waarmaken en 
te midden van ons wonen en ons niet verlaten. 
Opmerkelijk is dat Salomo persoonlijk wordt 

aangesproken. Als wij gemeenschappelijk Gods 
tegenwoordigheid willen ervaren, zullen wij allen 
persoonlijk naar Gods Woord moeten luisteren. 
Dan woont Hij bij Zijn volk en verlaat Hij het niet. 

Bij de verdere beschrijving van de tempel volgt 
eerst het heilige der heiligen met de ark en de 
cherubs. Dat is de plaats waar God woont. Ook 
wordt het reukofferaltaar beschreven. Het hele 
huis wordt met goud overdekt: alles spreekt van 
Gods heerlijkheid. Verder valt op hoe de cherubs 
bij alles betrokken zijn. Ze zijn overal te zien. Dat 
toont dat Gods heerlijkheid bewaakt moet worden. 
Cherubs zijn engelen die ervoor waken dat Gods 
heiligheid gehandhaafd wordt en zij voeren het 
oordeel uit waar Zijn heerlijkheid en heiligheid met 
voeten wordt getreden. Als de cherubs worden 
genoemd, volgen er in de beschrijving meerdere 
keren ook ‘palmen en open bloemknoppen’. 
Palmen doen denken aan overwinning en open 
bloemknoppen aan nieuw, ontluikend leven. Het is 
prachtig eraan te denken dat heiligheid gevolgd 
wordt door overwinning en nieuw leven. 

Het laatste vers van dit hoofdstuk bevat een 
belangrijke aanwijzing: Salomo bouwde het huis 
‘geheel volgens bestek’. Salomo volgde bij de 
bouw niet zijn eigen fantasie. Ook dacht hij er niet 
aan om hier en daar een kleine aanpassing te 
doen. Hij bouwde de tempel precies zoals God 
het had aangegeven: een belangrijke aanwijzing 
voor onze tijd waarin ‘het gemeente-zijn’ steeds 
meer wordt afgestemd op behoeften van de 
mens. De diensten moeten worden opgevrolijkt 
met muziek en dans, de toespraken moeten door 
mannen van naam worden geleverd en 
aangenaam zijn om te beluisteren. De mens moet 
zich er thuis voelen, terwijl er steeds minder wordt 
gerekend met de vraag of God Zich nog wel kan 
thuis voelen in Zijn eigen huis. 

Lees nu nog een keer 1 Koningen 6. 

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: ‘Heer, de 
heiligheid is een sieraad voor Uw huis (Ps. 93:5). 
Wat wordt die vaak met voeten getreden. Wat 
bent U nog geduldig. Help mij erop te letten dat ik 
Uw heiligheid ten volle eerbiedig. Ik weet dat het 
resultaat overwinning en nieuw leven, een nieuw 
begin zal zijn.’ 

“In het vierhonderd tachtigste jaar na de uittocht der Israëlieten uit het 
land Egypte” (vs. 1). 

Ger de Koning 
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ZIJN DE TIEN GEBODEN TIJDGEBONDEN OF TIJDLOOS?  
EN WAT IS HET BELANGRIJKSTE ONDERDEEL ERVAN? 
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De hierboven geciteerde verzen uit Matteüs tonen 
ons aan hoe moeilijk het is de verschillende 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 alleen voor Israël golden), en de morele 
wet, d.i. de wet van de tien geboden (die tijdloos 
en universeel geldig is). De Heer verbindt het 
geven van de tienden van de oogst echter direct 
met het gewichtigste van de wet, de belangrijke 
morele principes die de wet karakteriseren. 

Het onderscheid tussen burgerlijke en 
ceremoniële voorschriften enerzijds en 
permanente morele wetten anderzijds, is zeer 
kunstmatig. De tien geboden bevatten zelf een 
viertal duidelijke verwijzingen naar Israëls 
volksbestaan in Kanaän, een periode die door de 
zonde van de natie slechts van beperkte duur is 
geweest. Nauwkeurige lezing van de Tien 
Woorden toont dit aan (Ex. 20:1,10,12,17). Het 
gaat om de volgende verwijzingen: 

1. naar de exodus uit het land Egypte; 

2. naar het sabbatsgebod, dat pas na de 
uittocht van kracht werd (vgl. Ex. 16); 

3. naar een lang leven in het land Kanaän; 

4. naar de veestapel en andere bezittingen in 
het land. 

Het voorlezen van de tien geboden in de 
christelijke eredienst is dan ook gebaseerd op het 
denkbeeld dat Israël en de kerk één en hetzelfde 
volk van God zouden zijn. Deze vooronderstelling 
is echter niet juist en werkt bijv. problemen met 
het sabbatsgebod in de hand. De dag die voor 
ons als christenen aan de Heer is gewijd is echter 
de eerste dag van de week, de opstandingsdag. 

Omgekeerd blijken bepaalde burgerlijke en 
ceremoniële wetten uit de boeken van Mozes 
echter ook in de huidige bedeling nog van actuele 
waarde te zijn. De wetten aangaande het vee zijn 
niet in de eerste plaats met het oog op de dieren 
gegeven, maar met het oog op degenen die in het 
evangelie arbeiden. Zorgt God soms voor de 
ossen? Zeker, maar Hij heeft in de eerste plaats 
Zijn apostelen op het oog. En zoals de priesters 
deelden in de opbrengst van het altaar, hebben 
Gods dienstknechten ook thans recht op 
ondersteuning (vgl. 1 Kor. 9:8-14).  

De Heer rekent in Matteüs 23 zowel de 
voorschriften voor de tienden als de drie 
belangrijke morele principes ‘het oordeel, de 
barmhartigheid en de trouw’ tot dezélfde wet 
(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 in feite het goddelijk recht, 
dat straks volmaakt zal gelden in het Vrederijk 
(vgl. Matt. 12:18,20). Het heeft evenals de 
barmhartigheid en de trouw te maken met onze 
houding ten opzichte van onze medemensen, 
onze medegelovigen. 

De Heer maakt slechts onderscheid tussen 
bijzaken en hoofdzaken, doordat Hij de morele 
beginselen het gewichtigste deel van de wet 
noemt. Als de grote Wetgever heeft Hij deze 
belangrijke morele principes zelfs nog 
aangescherpt in de bergrede (Matt. 5-7), en later 
ook een positieve samenvatting van de beide 
tafels van de wet gegeven. Het gaat om de totale 
liefde van ons hart tot God, en het liefhebben van 
de naaste als onszelf (Matt. 22:34-40). 

Paulus werkt de geboden van de wet ook in 
positieve zin verder uit in zijn brieven, maar stelt 
tegelijkertijd dat de christen niet onder het regime, 
het bestel van de wet verkeert (Rom. 6:14). De 
christen is wettelijk aan Christus onderworpen en 
hij vervult de wet van Christus, d.i. de wet van de 
liefde (1 Kor. 9:21; Gal. 6:2), door een leven naar 
de Geest. De genade gaat dus verder dan de wet 
en de vrucht van de Geest omvat meer dan 
formele gehoorzaamheid aan de tien geboden. 

Het antwoord op de gestelde vraag is dus 
tweeledig: enerzijds zijn de Tien Woorden 
tijdgebonden, doordat ze aan Israël als natie 
gegeven zijn; anderzijds zijn ze tijdloos, doordat 
ze door Christus op een hoger plan zijn gebracht, 
opdat de rechtvaardige eis van de wet werkelijk 
vervuld wordt in hen die wandelen naar de Geest 
(Rom. 8:4). 

“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” (Matt. 23:23-24). 
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Het zwijgen van Jozef 

Tot slot moeten we vaststellen dat er vanaf dat 
moment in Genesis 37 een ‘zwijgen’ van de kant 
van Jozef valt op te merken. Eenmaal bij zijn 
broers aangekomen, die het voornemen hadden 
zich van hem te ontdoen, horen wij geen woord 
meer uit de mond van Jozef. Wij willen hier niet 
teveel inleggen, omdat het goed is voorzichtig te 
zijn met dingen waar de Schrift verder niets over 
zegt. Maar soms is het zwijgen in de Schrift even 
veelzeggend als duizend woorden. Denk maar 
aan het feit dat we geen enkel woord vernemen 
uit de mond van Isaak, als Abraham hem op het 
altaar legt (Gen. 22). Zoals de Schrift het 
meedeelt, bleef dat zonder protest van de kant 
van Isaak. Zo lijkt het hier ook bij Jozef te zijn. 
Zou hij om hulp hebben geschreeuwd, zoals de 
film van DreamWorks het doet voorkomen? De 
manier waarop de Heilige Geest deze gebeurtenis 
heeft laten optekenen, toont ons eerder een Jozef 
die zich als een lam naar de slachtbank liet leiden 
en alles aan God overgaf. Ik citeer hiermee de 
woorden van Jesaja 53:7 (Hand. 8:32), waar het 
over de Heer Jezus gaat: ‘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’. 
Petrus schrijft: ‘(...) die als Hij uitgescholden werd, 
niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde’ (1 Petr. 
2:23). 

Misschien mogen we hier voorzichtig twee 
kanttekeningen plaatsen. Ten eerste: Zou Jozef 
hier begrepen hebben dat dit de weg van God 
was die hij moest gaan? Zoals de Heer Jezus wist 
dat het kruis van Golgota de weg was die Hij 
moest gaan. Dan is dit stilzwijgen een bewijs van 
absolute overgave aan de wil van God, een 
rotsvast vertrouwen in de God die door de dromen 
tot hem gesproken had. Ten tweede geeft het iets 
weer van het karakter van Jozef. Hij schreeuwde 
niet om vergelding en hij dreigde ook niet. Terwijl 
zijn broers hem haatten, had hij hen lief. Dat blijkt 
later ook steeds opnieuw. 

Het zwijgen – zoals de Bijbel het weergeeft – van 
Jozef en het zwijgen van de Heer Jezus is ook 
een voorbeeld voor ons. Het leert ons het 

volgende: wanneer wij als getuigen voor God in 
deze wereld optreden, zal ons dat vaak niet in 
dank worden afgenomen. Soms hebben wij dan 
misschien de neiging op onze rechten te gaan 
staan. Er is immers vrije meningsuiting, 
verdraagzaamheid en respect voor iedereen – 
ook voor gelovigen. We willen wel getuigen, als 
we maar niet ervoor moeten lijden. Het beeld dat 
de Bijbel geeft, is echter anders. De Heer Jezus 
was niet gewenst, en dat is ook zo met zijn 
discipelen (Matt. 10:24-25). Terwijl wij het 
geduldig verdragen, geven wij het over aan Hem 
die rechtvaardig oordeelt (1 Petr. 2:23). ‘Worden 
wij gescholden, wij zegenen‘ (1 Kor. 4:12). 

 

De voornaamheid van Jozef 

In Genesis 39 is de verwerping van Jozef door 
zijn broers achter de rug (Gen. 37-38). Nu lijkt 
alles erop gericht om de voornaamheid van Jozef 
verder aan het licht te brengen. Vóór Jozefs 
verwerping kregen we een getuigenis over 
hemzelf (Gen. 37:1-17), en ook daarna gaat de 
Schrift hiermee door. Straks, in Genesis 40, zal 
het over de diepste ellende van Jozef gaan. 
Genesis 39 toont nog eens duidelijk hoe onterecht 
dat alles was. De dingen die gebeurden in het 
huis van Potifar, de man die Jozef als slaaf had 
gekocht, schetsen niet alleen het verdere verloop 
van Jozefs leven. Ze hebben ook de bedoeling 
(naar ik meen) ons meer zicht te geven op de 
persoon van Jozef als type van de Heer Jezus. 
De hoofdbetekenis van dit hoofdstuk lijkt mij dat 
Jozefs voornaamheid wordt voorgesteld, om ons 
daarmee te laten denken aan de voornaamheid 
van de Heer Jezus.  

De Here was met Jozef 

Tot viermaal toe lezen we in Genesis 39 dat de 
Here met Jozef was (vs. 2, 3, 21, 23; zie ook 
Hand. 7:9). Het betekent heel wat als God Zich 
aan een mens verbindt en met hem of haar is. 
God was niet met de broers van Jozef; aan hen 
kon Hij zich niet verbinden, want hun werken 
waren boos. God kan niet met iemand meegaan, 
als hij een verkeerde weg bewandelt. Maar met 
de persoon van Jozef kon God Zich wel 

Kris TavernierKris Tavernier  

Genesis 37 en 39Genesis 37 en 39  
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verbinden. Uiteindelijk was het allemaal Gods 
genade,  maar  de prak t i jk  en de 
verantwoordelijkheid van de mens is natuurlijk de 
andere kant. In Genesis 37 hebben we gezien 
hoe Jozef als jongeman reeds een ‘man naar 
Gods hart’ zou kunnen worden genoemd. En ook 
nu, nadat hem groot onrecht was aangedaan, is 
dat niet veranderd. De dromen hebben hem niet 
hoogmoedig gemaakt en de verwerping door zijn 
broers en zijn onverdiende gevangenschap 
hebben hem niet opstandig gemaakt. De 
omstandigheden leken niet van invloed te zijn op 
Jozefs gedrag. Of hij nu in de tent van zijn vader 
woonde, of in de put zat, of als slaaf bij Potifar 
werkte, of dat hij onterecht in de gevangenis zat: 
steeds bleef er een goed getuigenis van hem 
uitgaan! Een van de hoofdthema’s in de 
geschiedenis van Jozef is het lijden als test voor 
ons karakter. De gesteldheid van zijn hart werd 
gewogen en op de proef gesteld, en zijn hart 
bleek steeds in gemeenschap met God te zijn. Zo 
kon God zijn plan met het leven van Jozef verder 
uitwerken en met hem zijn. 

Onder de broers was er niemand als Jozef. Later 
lezen we over koning Saul, dat er niemand was 
als hij onder het gehele volk (1 Sam. 10:24). Dit 
was het werk van God geweest, doordat de Geest 
des Heren hem had aangegrepen (1 Sam. 10:6). 
Dat had Saul gemaakt tot wie hij toen was. Zes 
hoofdstukken verder echter lezen we jammer 
genoeg dat de Geest des Heren van Saul was 
geweken (1 Sam. 16:14). Wat was er gebeurd? 
Saul had zich van de HERE afgekeerd (1 Sam. 
15:11). Dat leert ons dat God Zich in de praktijk 
niet kan verbinden (of verbonden kan blijven) met 
iemand die niet in overeenstemming met zijn 
gedachten leeft. Zo zei de profeet Azarja later ook 

tegen koning Asa en tegen het volk van Juda en 
Benjamin: ‘De HERE is met u, zolang gij met Hem 
zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten 
vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u 
verlaten’ (2 Kron. 15:2). Als er dus staat dat de 
HERE met Jozef was, dan betekent dat evenzeer 
dat Jozef met Hem was en in gemeenschap met 
Hem leefde! Dat blijkt uit heel zijn gedrag in het 
huis van Potifar en in de gevangenis. 

De Heer Jezus kon zeggen: ‘En die Mij gezonden 
heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, 
want Ik doe altijd wat Hem behaagt’ (Joh. 8:29). 
Let op het redengevende woordje ‘want’ in dit 
vers. De Geest des Heren was op de Heer Jezus 
(Luc. 4:18; vgl. Jes. 11:2; 61:1). Op Hem kon de 
Geest van God rusten, want de Heer Jezus leefde 
altijd in de gedachten van de Vader en handelde 
in overeenstemming daarmee. 

Kan God Zich aan ons verbinden, kan Hij met ons 
zijn? Wij blijven steeds zijn kinderen, niets of 
niemand kan iets daaraan veranderen. Wie kan 
beoordelen of Saul al dan niet voor eeuwig 
verloren was? Maar dat is het punt niet. Het gaat 
erom dat hij niet meer handelde naar Gods 
gedachten en dat de Here daarom niet meer met 
hem kon doorgaan. God kon hem niet verder 
bevestigen in het koningschap en Hij onthield 
Saul zijn zegen. Als God ver weg lijkt en niet meer 
met ons schijnt te zijn, dan kan dit de reden zijn. 
Hij zal ons niet bevestigen op een verkeerde weg. 
Laten wij een voorbeeld nemen aan Jozef, die 
onder verschillende omstandigheden steeds een 
gedrag vertoonde dat God welbehaaglijk was. Hij 
bleef zijn weg met de Here gaan, waar Hij hem 
ook leidde. En de Here was met hem op heel die 
weg. 

Jozef als slaaf 
verkocht door zijn 
broers 

Károly Ferenczy 
(1862 - 1917) 

Hungarian National 
Gallery, Budapest  



Spoor je goed...?! 
over waar discipelschap 

William MacDonald  

Een discipel van de Heer 
Jezus zijn, dat wil iedere 
christen toch graag? Roep 
nu niet te hard: ‘Ja, ik 
ook...!’ Want wat houdt 
‘discipel-zijn’ in? Heeft 
discipelschap misschien 
consequenties, die je eerst 
goed moet overwegen? 
Inderdaad, dat is zo... Maar 
de Meester belooft hun die 
Zijn spoor volgen wel een 
heerlijk einddoel! 

In dit boek maakt de 
schrijver duidelijk wat de 
basisprincipes van 
discipelschap zijn. Veel 

christenen zijn misschien goed bekend met de klank 
ervan, maar invullen in de praktijk blijkt vaak best lastig. 
Trouwens, kun je je in deze gecompliceerde tijd wel aan 
zulke extreme en onpraktische aanwijzingen houden? 
Dan spoor je immers niet met de tijdgeest...?!  

Hoe kun je Zijn spoor vandaag de dag nog volgen? 
Daarvoor is hét ‘spoorboek’ nodig: de Bijbel. Dit boek 
helpt je bij het vinden van Gods spoor. Lees Zijn Woord 
en je wordt geholpen. 

Prijs: € 7.90; Paperback 128 pag. 
Uitgeverij Daniël; ISBN 9789079718047 

 

Zie, uw Koning 
Toelichting op het evangelie naar Matteüs 

Ger de Koning 

Vier evangelisten doen  onder 
de inspiratie van de Heilige 
Geest verslag van het leven 
van de Heer Jezus tijdens Zijn 
verblijf op aarde. Elk doet dat 
op zijn eigen bijzondere wijze. 
In de eerste van deze vier 
levensbeschrijvingen vertelt 
Matteüs over Hem als Koning. 

Van de vier levende wezens 
in het boek Openbaring is het 
eerste levende wezen een 
leeuw gelijk (Openb. 4:7). De 
leeuw, de koning onder de 
dieren, is het passende 
symbool voor dit evangelie. 

Daarom staat er op de voorkant van de omslag een 
leeuw. 

Prijs: € 19.95; Paperback 391 pag. 
Johannes Multimedia / JMM; ISBN 9789057982729 

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/ 

Redactie 

Hugo Bouter; Ger de Koning; Gerard Kramer; 
Jan-Paul Spoor.  

Verantwoording 

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

Copyright 

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

Correspondentie 

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

Redactieadres: 

Gouwestraat 20 
4388 RC Oost-Souburg Nederland 
Telefoon: (0118) 467462 
E-mail: info@oudesporen.nl 
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Gordel, harnas, schoeisel 
Hoe zit het met de wapenrusting bij u en bij jou? 
Zit hij nog goed? Zijn alle onderdelen aanwezig? 
De geestelijke strijd wordt steeds heviger. Ik hoop 
dat wij ons daarvan bewust zijn. Daarom is het 
goed de zevendelige wapenrusting daadwerkelijk 
aan te trekken en aan een grondige inspectie te 
onderwerpen (Ef. 6:13-18). Onlangs zijn we met 
een jeugdgroep de onderdelen langsgegaan, om 
ze uit het hoofd te leren. We hebben dat gedaan 
met bewegingen erbij. Een beetje beweging is 
meegenomen, zeker als je dat, zoals ik, wel kunt 
gebruiken. Ga maar staan. De armen achter de 
rug. Breng de handen langs je middel naar voren 
en omgord je met de waarheid. Plaats nu de 
handen voor de borst en beweeg de armen naar 
achteren. Zo, het borstharnas van de 
gerechtigheid is aangedaan. Dan buk je en schoei 
je de voeten met de toerusting van het evangelie 
van de vrede.  

Schild, helm, zwaard, gebed 
Vervolgens kom je overeind, zet je schrap en 
strek je een arm met de vuist naar boven om 
daarmee het schild van het geloof stevig vast te 
houden, zodat je daarmee de brandende pijlen 
van de boze kunt blussen. Daarna gaan beide 
handen in de lucht en zet je de helm van de 
behoudenis op. Als dat is gebeurd, grijp je met 
een snelle beweging het zwaard van de Geest. 
Ten slotte zak je door je knieën en ga je in gebed. 

En dan de inspectie 
De lendenen omgord te hebben met de waarheid 
wil zeggen dat de kracht van onze wandel als 
gelovigen blijkt uit het feit dat wij alles toetsen aan 
de waarheid van Gods Woord. Vloeit onze handel 
en wandel voort uit de waarheid? Is wat wij doen 
in overeenstemming met de waarheid? Eens 

kijken of het borstharnas nog goed zit. Het 
borstharnas beschermt het hart, waaruit de 
oorsprongen van het leven zijn (Spr. 4:23). 
Houden wij rekening met de gerechtigheid, de 
rechten van God, zodat wij handelen zoals God 
het wil en aan ieder geven wat hem of haar 
toekomt? Ook de schoenen moeten goed zitten, 
anders struikelen we. Is in onze wandel zichtbaar 
dat wij vanuit het evangelie van de vrede leven? 
Dat zal blijken als wij alles wat in ons hart is, bij 
God brengen en vrede hebben in elke 
omstandigheid waarin God ons voert. 
De volgende drie onderdelen zijn ter 
bescherming. Het schild van het geloof is van 
belang met het oog op de twijfel die de duivel wil 
zaaien over de goedheid van God. Is ons geloof, 
dat wil zeggen ons vertrouwen op God gericht? 
Geloof ik dat Hij alles in de hand heeft en dat 
niets Hem verrast? Dan zullen alle pogingen van 
de boze om ons te ontmoedigen (al zijn 
brandende pijlen) op niets uitlopen. Kijk maar 
eens hoe Job een vurige pijl doofde die de duivel 
via zijn vrouw op hem afschoot (Job 2:9–10). De 
helm van de behoudenis is van belang om ons 
hoofd, de zetel van onze gedachten, te 
beschermen. Bent u zich ervan bewust dat de 
behoudenis een gave van God is (Ef. 2:8), en dus 
niet afhankelijk van mensen? Als dat zo is, kunt u 
met opgeheven hoofd de vijand weerstaan. Het 
zwaard is het Woord van God, dat gebruikt wordt 
in de kracht van de Geest. Hoe dit gehanteerd 
moet worden, laat de Heer Jezus zien bij de 
verzoeking in de woestijn (Matt. 4:1-11). Kent u 
het Woord van God? 
Zo, u bent gekleed en beschermd. Volledig 
geharnast staat u op het slagveld, klaar om de 
aanval af te slaan. Maar dan valt u, zonder nog 
op de vijand te letten, op uw knieën en gaat in 
gebed. U kunt alles optimaal aangetrokken 
hebben, maar als u het gebed nalaat, zult u de 
strijd zeker verliezen. Door middel van het gebed 
meldt u zich niet bij de vijand, maar bij Hem die 
alle macht heeft in hemel en op aarde. Door het 
gebed stijgt u uit boven het strijdtoneel en gaat u 
Gods heiligdom binnen, om daar de kracht van de 
Heer Jezus te zien die voor ons strijdt. Hij is de 
Bevelhebber, het is ook Zijn strijd. Mooi toch? 
Ik hoop dat dit nieuwe nummer van Rechtstreeks 
bijdraagt aan het in orde brengen van de 
wapenrusting. Namens de redactie, Ger de 
Koning 
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Er zijn allerlei meningen over Agur. Sommigen zeggen 
dat Agur Salomo zou zijn, anderen dat hij de broer van 
Lemuël is. Dat bewijst dat het verstand van de mens, 
toegepast op de dingen van God, zelfs de 
eenvoudigste, zich alleen maar kan vergissen. Het 
Woord van God is gegeven, niet om onze eigen 
gedachten eraan toe te voegen (vs. 6), maar om ons 
erdoor te laten onderwijzen. 

Vers 1 - 6. De Schrift geeft ons geen enkele informatie 
over Agur, Jake, Ithiël of Uchal (SV). Al deze mensen 
zijn even onbekend voor ons. Maar Spreuken 30 leert 
ons twee dingen over Agur.  

Het eerste vinden we in vers 1: “De woorden van Agur, 
den zoon van Jake; een last. De man spreekt tot Ithiël, 
tot Ithiël en Uchal” (SV ***). Agur heeft een godsspraak 
uitgesproken. Hij heeft gesproken van Godswege, als 
de mond van God (1 Petr. 4:11; 2 Petr. 1:21). Het 
tweede is: ook al was hij de spreekbuis van God voor 
Ithiël en Uchal, toch beschouwde hij dit niet als een 
verdienste van hemzelf: “(...) ik ben onvernuftiger dan 
enig mens en mensenverstand heb ik niet; ook heb ik 
geen wijsheid geleerd, dat ik de Hoogheilige zou 
kennen” (vs. 2, 3). 

Hij zei dus van zichzelf dat hij dommer was dan 
anderen en zelfs geen mensenverstand had. Hij was 
nooit onderwezen in de wijsheid en hij had daardoor 
geen directe kennis van de Allerhoogste. Hij was daarin 
heel anders dan de Prediker en koning Salomo, aan 
wie de Here was verschenen en gezegd had: “Ik geef u 
een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke voor u 
niet geweest is, noch na u zal opstaan” (1 Kon. 3:12). 
Wat Agur – deze geïnspireerde man – kenmerkte, was 
dat hij het tegenovergestelde was van een wijze; en hij 
was zich daarvan bewust. Hij vond het goed dat luid te 
verkondigen. Zichzelf zo te beoordelen is niet 
vanzelfsprekend, zelfs niet bij mensen die door God 
geleerd zijn. Een bekende psalmdichter, Asaf, was 
aanvankelijk niet daartoe bereid. Hij leert ons echter 
langs welke weg hij zover kwam. Na veel strijd kwam er 
een ommekeer: “(...) totdat ik in Gods heiligdommen 
inging, en op hun einde lette”. In het licht van Gods 
tegenwoordigheid kon hij met de woorden van Agur 
instemmen: “(...) toen was ik een grote dwaas en 
zonder verstand, ik was een redeloos dier bij U” (Ps. 
73:17-22). 

Het zelfoordeel van Agur ligt ten grondslag aan zijn 
profetie. Men kan niet namens God spreken, als men 
hoog van zichzelf denkt. Maar hij laat ook de dwaasheid 
zien van mensen, die menen de goddelijke openbaring 
te kunnen bekrachtigen door wetenschappelijke 

onderbouwing en letterkundige studie. Zulke mensen 
doen een beroep op het natuurlijk verstand, door 
welsprekendheid en door wijsgerigheid. Ze vergeten dat 
Gods Woord zegt dat deze wijsheid het kruis van 
Christus teniet doet en krachteloos maakt (1 Kor. 1:17). 

Agur bevond zich in de tegenwoordigheid van God. Dat 
bewijst de vraag van vers 4 (SV): “Wie is ten hemel 
opgeklommen, en neergedaald? Wie heeft de wind in 
Zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een 
kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde 
gesteld? Hoe is Zijn Naam, en hoe de naam van Zijn 
Zoon, als gij het weet?” 

Agur herinnert ons aan Job, die de Schepper zijn 
vragen voorlegde. Maar Job kwam erachter dat hij niets 
wist en hij zweeg (Job 39:36-38; 42:3), terwijl Agur zijn 
onwetendheid als uitgangspunt nam en toen zijn mond 
opende. Hij zei tegen Ithiël en Uchal: net zomin als ik 
bezit u kennis van de zichtbare dingen van de 
schepping. De mens kan die niet begrijpen, bevatten of 
besturen met de beperkte middelen waarover hij 
beschikt. Is hij soms in de hemel opgeklommen om de 
geheimen ervan in te zien? Of is hij eruit neergedaald 
om ze te openbaren?  

Wat de geschapen werkelijkheid betreft en waaruit die 
bestaat, dat kunnen we tot op zekere hoogte 
doorgronden. Maar de manier waarop de dingen zijn 
gemaakt, bevestigd en vastgesteld ontgaat ons totaal. 
“Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel 
het, indien gij inzicht hebt!” (Job 38:4). De oorsprong 
van de zichtbare schepping kan alleen door het geloof 
gekend worden: “Door het geloof begrijpen wij dat de 
werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men 
ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is” (Hebr. 11:3). 
Hoeveel minder kunnen wij de onzichtbare dingen zien, 
en God Zelf. Toch zijn alle dingen gemaakt door het 
Woord van God; en ze worden ook gedragen door Zijn 
kracht (Kol. 1:16; Hebr. 11:3). 

Hierover sprak Agur in zijn godsspraak: “Alle woord 
Gods is gelouterd” (vs. 5). Door dat Woord kennen wij 
God, en bij Hem zijn wij veilig: “(...) hun die bij Hem 
schuilen, is Hij ten schild”. Dat is het deel van allen die 
op Hem betrouwen. God openbaart Zich aan ons om 
gemeenschap met ons te hebben. Hij zei ook tegen 
Abram: “Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon 
zal zeer groot zijn” (Gen. 15:1). Wat een voorrecht. God 
is voor ons. Hij is van ons. Hij stelt Zich tussen het 
gevaar en ons in, om ons zwakke schepselen te 
beschermen. 

Wanneer wij net zoals Agur een godsspraak 
doorgeven, moeten wij wel voor één ding oppassen: 
“Doe niets aan Zijn woorden toe, opdat Hij u niet 
terechtwijst en gij een leugenaar bevonden wordt” (vs. 
6). Het is heel ernstig iets aan Zijn woorden toe te 
voegen, in plaats dat wij ons erdoor laten onderwijzen 
en ze daarna zuiver aan anderen doorgeven.  
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H. Rossier 

Spreuken 30 

*** De NBG geeft hier een andere vertaling: “De 
woorden van Agur, de zoon van Jake. De godsspraak. 
Deze man zegt: Ik tobde mij af, o God, ik tobde mij af, 
o God, en ik versmacht”. 
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Vers 7 - 10. Voor dat gevaar kan men alleen bewaard 
worden door een duidelijk zelfoordeel, zoals Agur dat 
over zichzelf uitspreekt. En voordat hij als profeet van 
God in bijzonderheden treedt, vraagt hij nog enkele 
dingen voor zichzelf: “Twee dingen vraag ik van U, 
onthoud ze mij niet, voordat ik sterf: houd valsheid en 
leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch 
rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld; opdat 
ik, verzadigd zijnde, U niet verloochen en zeg: Wie is de 
HERE? noch ook, verarmd zijnde, steel en mij aan de 
naam van mijn God vergrijp” (vs. 7-9). Die beide dingen 
begeert hij, voordat hij sterft, opdat hij zo de 
gelegenheid heeft om God, die Zich aan hem had 
geopenbaard, te verheerlijken in deze wereld. 

Het eerste verzoek heeft betrekking op zijn innerlijke 
toestand. Het omvat twee zaken, waarvan hij God 
vraagt of die van hem weggedaan kunnen worden:  

• Valsheid, dat zijn de onechte, ijdele, valse en 
verkeerde voorstellingen van onszelf, die wij aan 
anderen willen laten zien. 

• Leugentaal, dat wat tegengesteld is aan de 
waarheid. 

In de verzen 4 tot 6 had Agur zijn toehoorders op het 
middel gewezen om aan beide gevaren te ontkomen, 
nl. zelfoordeel en het hoogachten van het Woord van 
God. Maar ook al kennen wij deze middelen en 
verkondigen wij ze ook wel, ons natuurlijke hart blijft 
arglistig. Wij moeten voortdurend tot God de toevlucht 
nemen om voor overtreding bewaard te worden. Men 
kan dat samenvatten door: ‘wachten op Hem’. 

Het tweede verzoek heeft betrekking op de uiterlijke 
situatie, de positie van de mens Gods in deze wereld. In 
vers 5 had Agur dat al aan anderen duidelijk gemaakt. 
Maar wat hijzelf wil verwerkelijken, is het volgende:  

• geef mij armoede, 

• noch rijkdom. 

Ik hoef voor de stoffelijke noden niet onafhankelijk of 
juist afhankelijk te zijn van de omstandigheden die mij 
omringen. In het laatste geval vergeet de mens, die zich 
verzadigt met de aardse dingen en daarin voldoening 
zoekt, God. In het eerste geval probeert hij zich dingen 
toe te eigenen en overtreedt hij het bevel van de Heer, 
tot oneer van Zijn heilige naam. In beide gevallen is hij 
onafhankelijk van God. 

Er is maar een hulpmiddel om bewaard te blijven voor 
deze twee valkuilen: “(...) voed mij met het brood, mij 
toebedeeld”. Laat mij totaal afhankelijk van U zijn voor 
mijn behoeften, die U kent! Laat dat voor ons ook 
voldoende zijn. Als dat zo is, zullen wij het zeldzame 
geheim gevonden hebben, armoede noch rijkdom in 
deze wereld te hebben. Maar laten wij niet vergeten dat 
wij in de praktische uitwerking van deze dingen niet het 
recht hebben anderen te oordelen. 

“Belaster een knecht niet bij zijn heer, opdat hij u niet 
vloekt en gij ervoor moet boeten” (vs. 10). “Wie bent u, 
dat u andermans huisknecht oordeelt? Of hij staat of 
valt, gaat zijn eigen heer aan” (Rom. 14:4). Deze geest 
van laster komt meestal voort uit onze neiging om onze 
eigen wereldsgezindheid te verontschuldigen door 
dienstknechten van de Heer ervan te beschuldigen 
wereldser te zijn dan wijzelf! Maar de Meester 
beoordeelt Zijn dienstknechten, niet wij. Hij alleen kan 
de dienst naar waarde schatten en beloont hem al dan 
niet, in overeenstemming met de getrouwheid in de 
dienst. 

Nog meer, het Woord zegt: “Oordeelt niet, opdat u niet 
wordt geoordeeld” (Matt. 7:1). Wij hebben nooit het 
recht de motieven van onze broeders te oordelen. 
Alleen de Meester kent die en Hij doorgrondt ze. Door 
anders te handelen, geven wij aanleiding om 
geoordeeld te worden en de straf hiervoor te dragen. 
Want met de maat waarmee wij meten, zullen wij 
gemeten worden. 

Vers 11 - 14. Na de hierboven genoemde ervaringen, 
kan Agur nu openlijk de gedachten van God ontvouwen 
over de verschillende beginselen die men in de wereld 
ontmoet. Beginselen die men moet navolgen, en die 
men moet mijden. Wat zijn de kenmerken, in het oog 
van God, van de mensen die ons omringen? “Er is een 
geslacht, dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet 
zegent, een geslacht, dat rein is in eigen ogen, maar 
niet van zijn vuil is gewassen; een geslacht met trotse 
ogen en opgetrokken wimpers; een geslacht, welks 
tanden zwaarden, welks gebit messen zijn, om de 
ellendigen te verteren, zodat er geen meer zijn in het 
land, en geen nooddruftigen onder de mensen” (vs. 11-
14). 

Er zijn vier kenmerken van dit geslacht, die afschuwelijk 
voor God zijn: 

• opstand tegen het gezag, en verachting van de 
banden die God vanaf het begin voor de mens 
heeft vastgesteld; 

• eigengerechtigheid, die elke zonde en bezoedeling 
bedekt; 

• trots en eigendunk die mensen van zichzelf 
hebben; 

• en ten slotte de boosheid, die zwakken en 
ellendigen verdrukt. 

Dat zijn de algemene kenmerken van het hart van de 
mens, uiterlijke, openbare karaktertrekken om zo te 
zeggen. 

Vers 15 - 17. “De bloedzuiger heeft twee dochters: 
geef, geef! Deze drie zijn onverzadigbaar, vier zeggen 
nooit: Het is genoeg: het dodenrijk en de onvruchtbare 
schoot, de aarde, die nooit van water verzadigd wordt, 
en het vuur, dat nooit zegt: het is genoeg!” (vs. 15-16). 

Het volgende beginsel woont diep in ons hart, nl. de 
begeerte, het onverzadigbare verlangen naar meer. Het 
komt er niet op aan wat, of ten koste van wie. De twee 
dochters van de bloedzuiger hebben maar één naam. 
Ze kunnen verschillende karakters, gedaanten of 
bedoelingen hebben, maar als men het wezen ervan 
nader peilt, vindt men maar één beginsel: geef, geef!  

Deze dorst naar zelfzuchtig genot beheerst de wereld 
en is te vergelijken met:  

• het graf dat verslindt zonder ooit iets terug te 
geven; 

• een onvruchtbare vrouw die ontvangt zonder ooit 
vrucht voort te brengen;  

• de dorre aarde die altijd water drinkt zonder ooit 
verzadigd te worden; 

• het vuur dat verslindt zonder ooit uit te gaan, zolang 
er materiaal is dat kan branden. 

(Vervolg op pagina 12) 
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De rivier van God 

Zonder water kunnen wij niet leven, want het is 
een van de eerste levensbehoeften. In het 
Midden-Oosten beseft men dat beter dan wij in 
onze westerse landen dat doen. In bijbelse tijden 
had men geen waterleiding zoals wij die kennen in 
onze steden en dorpen. Men was voor de 
watervoorziening aangewezen op rivieren en 
bronnen, en dikwijls waren de steden dan ook 
gesitueerd in de nabijheid daarvan. 

Maar het gaat in de psalmverzen die het motto 
zijn van dit artikel, om een heel bijzondere rivier 
en een heel bijzondere stad: Jeruzalem, de stad 
van God Zelf, de stad van de grote Koning (Matt. 
5:35). De stad droeg deze naam, omdat de Here 
God er Zelf woonde en heerste. Hij woonde daar 
in de tempel, en Hij regeerde er door middel van 
de door Hem gegeven koningen en profeten. God 
zorgde ook in praktische zin voor Zijn volk en Hij 
voorzag in hun behoeften, zoals in de noodzaak 
van water. Er was een rivier, en haar stromen (of: 
beken) verheugden de stad Gods. Het is natuurlijk 
de vraag welke stromen of waterbeken daarmee 
bedoeld worden. God zorgde voor het water dat 
nodig was voor de stad waar Hij Zijn woonplaats 
had. Er waren diverse bronnen die de stad van 
water voorzagen, zoals de bron Rogel en de bron 
Gichon (1 Kon. 1). 

Mogelijk zijn deze psalmverzen niet direct letterlijk 
bedoeld, want Jeruzalem lag niet aan een rivier. 
Het kan meer symbolisch bedoeld zijn en dan 
wordt er een vorm van beeldspraak gehanteerd 
die wel vaker voorkomt in de psalmen. Het gaat 
om een rivier met een profetische en geestelijke 
betekenis, nl. de rivier van God, de beek van God, 
en die is altijd vol water (Ps. 65:10). Dat betekent: 
er is bij God een volheid van zegen te vinden en 
Hij deelt die met milde hand uit aan Zijn volk. Hij is 
de Bron van leven en verkwikking. Hij lest onze 
dorst, Hij drenkt ons met het water des levens.  

Profetische betekenis 

Profetisch gezien valt bij de rivier van God vooral 
te denken aan de tempelbeek, die in het Vrederijk 
zal stromen uit het heiligdom (Ezech. 47:1-12). 
Het laatste bijbelboek schetst een soortgelijk 
beeld. Johannes op Patmos ziet in zijn laatste 
visioen een rivier van levenswater, blinkend als 
kristal, die stroomt vanuit de troon van God en 
van het Lam in het nieuwe Jeruzalem (Openb. 
22:1-2). Het levenswater (een beeld van de 
levendmakende Geest) noemt Johannes daar in 
één adem met de boom van het leven (een type 
van Christus Zelf). 

In feite voert dit ons terug naar het begin van de 
Bijbel, want in Genesis 2 en 3 vinden wij de 
paradijsrivier en de boom des levens. De rijke 
voorzieningen die God had getroffen voor de 
eerste mens, maar die Adam en Eva door hun 
zonde hadden verbeurd, worden de verloste 
zondaar nu om niet geschonken. En dat op een 
veel hóger niveau, want het gaat in de 
Openbaring van Johannes om de definitieve 
vervulling van de beelden uit Genesis. De typen 
vinden hun belichaming in de Persoon van 
Christus en in de gave van de Heilige Geest. Zo 
wordt Gods oorspronkelijke scheppingsplan tot 
vervulling en voltooiing gebracht door middel van 
de verlossing in Christus, zodat God 
daadwerkelijk kan wonen bij de mensen. 

Hiermee doe ik niets af van de historische 
werkelijkheid van Genesis 1 tot 11. De 
gebeurtenissen in deze hoofdstukken hebben 
echter een diepe geestelijke en profetische 
betekenis. Dat geldt zowel voor het begrip ‘rivier’ 
als voor het begrip ‘stad’ in de Schrift. Kaïn werd 
de eerste stedenbouwer, nadat hij was 
weggegaan van het aangezicht des Heeren, en hij 
noemde die stad naar zijn zoon Henoch (Gen. 
4:17).  

 Hugo Bouter  

‘De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods.’ 

Psalm 46:5 
‘(...) de rivier Gods is vol water.’ 

Psalm 65:10 



De stad van God 

Dat was echter niet de stad van God, de stad van 
de grote Koning. De stad van God staat tegenover 
de stad van de mens. De stad van God – 
Jeruzalem, de stad van de vrede – kwam pas op 
Gods tijd. Koning David regeerde daar bij de 
gratie van God, en Salomo bouwde daar de 
tempel als Gods woonplaats. Gods heerlijkheid 
vervulde het huis. Door Israëls falen werden stad 
en tempel na verloop van enkele eeuwen echter 
prijsgegeven aan vijandige machten; toen braken 
‘de tijden der volken’ aan (Luc. 21:24). Maar in de 
eindtijd zal God een keer brengen in het lot van 
Zijn volk en opnieuw Zijn troon te Jeruzalem 
vestigen.  

Daarover spreekt Psalm 46 profetisch. Het gaat 
hier om de eindstrijd met de vijanden van God en 
van Zijn volk Israël. Alle volken zullen tegen 
Jeruzalem ten strijde trekken (vgl. Zach. 12 en 
14). Maar doordat God in haar midden is, zal zij 
niet wankelen in de stormen van de eindtijd. God 
zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen, 
d.i. de nieuwe dag van Christus’ heerschappij (Ps. 
46:6). 

De Gemeente van God heeft echter een hemelse 
toekomst. Het herstelde Jeruzalem op aarde zal 
om zo te zeggen de satellietstad zijn het hemelse 
Jeruzalem, de stad van de levende God, waarvan 
God Zelf de ontwerper en bouwmeester is (Hebr. 
11:10). Die lichtstad, de eigenlijke hoofdstad van 
het komende Vrederijk met daarin de troon van 
God en van het Lam, zal neerdalen uit de hemel 
en als een hemellichaam boven de aarde blijven 
zweven. Johannes ziet het nieuwe Jeruzalem 
neerdalen van God, gereed als een bruid die voor 
haar man versierd is. Zij is de vrouw van het Lam.  

Ja, God zal wonen bij de mensen. Dat is het 
profetische perspectief dat de Bijbel ons biedt, en 
dit vergezicht zal in het duizendjarig rijk en in de 
eeuwige toestand volledig worden vervuld. God 
woonde te midden van Zijn volk Israël, en Hij 
woont nu in de Gemeente als een geestelijk huis. 
Straks zal Hij in het nieuwe Jeruzalem wonen bij 

de mensen, dat wil zeggen: bij de verloste 
mensheid op de nieuwe aarde. Het onderscheid 
tussen Israël en de volkerenwereld is dan 
verdwenen (Openb. 21:3). 

Het is altijd Gods wens geweest bij Zijn volk te 
wonen, en daartoe verloste Hij het steeds uit de 
macht van de tegenstander. Dat geldt ook voor 
ons als christenen, die mogen weten gekocht en 
betaald te zijn met het bloed van Christus. Wij zijn 
Gods eigendom en wij zijn tot Hem gebracht, om 
voor altijd bij Hem te wonen en Hem groot te 
maken. Zo voorziet Hij ook in onze behoeften. Zo 
is er ook nu een rivier, vol van water, vol van 
vrede, vol van vreugde, waaruit wij mogen putten. 
Die rivier verheugt de stad van God: dat is is in de 
huidige bedeling van de genade de Gemeente 
van de levende God, het geheel van alle ware 
gelovigen (Matt. 5:14; 1 Tim. 3:15). 

Hebt u nog dorst? Innerlijke dorst, dorst naar 
God? Ga dan naar Christus, en drink! Het levende 
water wordt u nog steeds aangeboden om niet. U 
moet echter wel tot Hem komen en drinken (Joh. 
7:37-39). Hij wil u het nieuwe leven geven en de 
inwoning van Zijn Geest, zodat uw dorst wordt 
gelest en er ook stromen van levend water uit uw 
binnenste zullen vloeien. 

U bent de Bron van liefde en zegen, 
die in het heiligdom ontspringt; 
zalig is hij die op zijn wegen, 

ja, eeuwig van Uw volheid drinkt. 

“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 12 - december 2009 
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BESTUDEERT DE SCHRIFTEN 

Vragen: 

 

1. Welk evangelie vermeldt dat er een grote aardbeving 
plaatsvond bij de opstanding van de Heer Jezus? 

2. Hoe heette de vrouw van koning Saul? 

3. Wie genas de verlamde Eneas? 

 

 

 

Antwoorden: 

1. Het evangelie volgens Matteüs (Matt. 28:2). 

2. Achinoam (1 Sam. 14:50). 

3. De apostel Petrus (Hand. 9:34). 
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Het tweede waartoe het volk geroepen werd, was het 
teruggaan tot dat wat was vanaf het begin. Het Woord 
verenigde allen. Hun samenkomen als één man was 
een daad van gehoorzaamheid. Nog voordat zij het huis 
van de HERE bouwden, richtten zij het altaar, de plaats 
van de eredienst op. De aanbidding van de HERE nam 
in hun gedachten de eerste plaats in. Zij richtten het 
altaar niet willekeurig hier of daar op, maar wij lezen: 
"Zij richtten het altaar op zijn fundamenten op" (vs. 3a). 
Hoe gemakkelijk hadden zij zich tevreden kunnen 
stellen met een eigen gekozen plaats, of meer dan één 
altaar kunnen oprichten, omdat in Jeruzalem toch alles 
zo in de war was, omdat er zo’n verwoesting heerste. 
Maar zij vroegen in alles naar Gods Woord, naar het 
voorschrift van de HERE. Moet dit bij ons ook niet zo 
zijn? Voordat wij gaan bouwen aan het huis van God, 
voordat wij prediken of andere arbeid voor de Heer 
verrichten, moeten wij ons vergaderen rondom de tafel 
van de Heer. Dáár zijn wij in eendracht samen en 
verheerlijken wij het geslachte Lam. En wij kiezen niet 
elk ons eigen altaar of richten het op naar eigen 
gedachten, onder het voorwendsel dat de verdeeldheid 
zó groot is, dat wij hierin wel vrij gelaten worden. Nee, 
wij zoeken in Gods Woord naar de voorschriften voor 
de tafel van de Heer, in het besef dat er naar Gods 
gedachten slechts één tafel is, waar uitdrukking wordt 
gegeven aan de eenheid van de hele Gemeente. 

Behalve dat het volk rondom het altaar uitdrukking gaf 
aan de eenheid van het geheel, en getuigenis ervan 
aflegde dat het zich liet leiden door Gods Geest (want 
het handelde in gehoorzaamheid aan Gods Woord), 
was het altaar ook een plaats van rust te midden van al 
de onrust om hen heen: "Zij richtten het altaar op zijn 
fundamenten op, want vrees voor de volken der landen 
was over hen gekomen, en zij offerden daarop 
brandoffers voor de HERE , brandoffers voor de morgen 
en voor de avond” (vs. 3b). Want vrees was over hen 
gekomen vanwege de volken der landen. Wat zouden 
zij doen? Terugkeren? De strijd aanbinden? Zij richtten 
het altaar op, aanbaden hun trouwe God en vonden in 
Zijn tegenwoordigheid rust te midden van het dreigende 
gevaar! Dat altaar was niet voor de vijanden, het was 
voor hen alleen. Heerlijke gedachte voor het zwakke 
overblijfsel! Door het geloof verwezenlijkten zij de 
tegenwoordigheid van de HERE in hun midden. Waar 
het altaar was, daar woonde God. 

Lezers, hebben wij de plaats gevonden waar wij het 
verlossingslied met de verlosten kunnen zingen tot eer 
van de Verlosser? Waar de Heer Jezus het middelpunt 
van de Zijnen is: Zijn kruis, Zijn Persoon? Er is veel 
zelfverloochening voor nodig; men moet er soms veel 
voor prijsgeven. Rondom ons zijn vele vijanden en het 
altaar staat op de puinhopen. Maar als het hart zich 
verootmoedigt over het verval; als het geloof niet 
slechts de weinigen ziet die terugkeren tot dat wat van 
het begin af is, maar het hele volk van God ziet; als het 
oog wordt afgericht van de omringende ellende, om 
Hem te aanschouwen die in de tekenen van brood en 
wijn wordt afgebeeld (zowel wat Zijn werk als wat Zijn 
Persoon aangaat), dan is er geen heerlijker plek op 
aarde. Dáár wordt de ware eredienst gevonden; dáár 
stort het hart zich in aanbidding uit voor de Heer; dáár 

is men verenigd om de gedachtenis van de Heer te 
vieren; dáár denkt men niet aan terugkeer of strijd, 
maar geniet men in stilte de rust voor het hart, die het 
bewustzijn van de tegenwoordigheid van de Heer ons 
geeft! Moge de Heer allen die deze plaats hebben 
gevonden en innemen, genade geven om te volharden 
totdat Hij komt (1 Kor. 11:26). Dat Hij nog veel ogen 
mag openen voor deze heerlijke waarheid! 

Zoals gezegd, was het de zevende maand toen het volk 
uit alle richtingen naar Jeruzalem optrok. Op de eerste 
dag van de zevende maand vond het 
nieuwemaansfeest plaats, het feest van het geklank, 
dat door bazuingeschal werd ingeluid (Lev. 23:24; Num. 
10:10; Ps. 81:3). Deze dag paste bij de toestand van de 
teruggekeerde ballingen. Israël had eens door eigen 
schuld alle zegeningen verloren; en het licht van Gods 
heerlijkheid dat door het volk had moeten worden 

weerkaatst, zoals de maan dit doet met de stralen van 
de zon, was verdwenen. Maar zie, nu kwam de nieuwe 
maan, het beeld van het herstelde volk, weer 
tevoorschijn. Wel was het nog niet de glans van de 
volle maan, maar het eerste kwartier zou de 
toekomstige openbaring van de heerlijkheid van het 
volk van God doen veronderstellen. Had er een beter 
feest kunnen worden gekozen, dan dit eerste dat men 
te Jeruzalem ging vieren? Het was een dag van rust en 
van vreugde (Lev. 23:24). Van deze eerste dag af stond 
het altaar opgericht op zijn standplaats en werden 
brandoffers, morgen- en avondoffers, erop geofferd (vs. 
6). Er was geen sprake van het zondoffer, maar van het 
brandoffer, het ware kenmerk van de eredienst. En het 
volk zou dit brandoffer gedurig brengen, zonder 
ophouden, hoewel het fundament van de tempel nog 
niet gelegd was (vs. 5). Een heerlijk beeld voor onze 
dagen, die zoveel overeenkomst hebben met de tijd 
waarover het boek Ezra spreekt. Het volk van God bezit 
ook nu een ‘altaar’, en daarop kunnen wij “voortdurend 
een lofoffer brengen aan God, dat is de vrucht van de 
lippen die zijn naam belijden.” En wij zullen dit doen, 
totdat de "heilige tempel in de Heer" bij de komst van 
Christus voltooid zal zijn (Hebr. 13:10, 15; Ef. 2:21;       
1 Kor. 11:26). 

EZRA 
Hoofdstuk 3 (vervolg) 

Het altaar, het Loofhuttenfeest, en de grondlegging van de tempel 

J.A. Vellekoop 
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Nieuwe maan 



 
MOPPEREN, MOMPELEN, MORREN 

Gerard Kramer 

Deze keer bestuderen we een minder positief woord. 
Het is zowel in het Grieks als in het Nederlands een 
zogenaamde onomatopee, oftewel een klank-
nabootsend woord, zoals bijvoorbeeld ‘rinkelen’ of 
‘tikken’. Helaas komt het vaak genoeg in het Nieuwe 
Testament voor om er een artikel in Rechtstreeks aan 
te wijden. Het gaat om het Griekse werkwoord 
gonguzoo en nog twee daarvan afgeleide woorden. 

Mopperen 

In de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard is er 
onder een deel van deze arbeiders ontevredenheid 
over het uitbetaalde loon: ‘En toen zij die (d.w.z. de 
afgesproken denaar) kregen, mopperden zij tegen de 
heer des huizes’ (Matt. 20:11). Mopperen was ook een 
geliefkoosde bezigheid van de farizeeën en de 
schriftgeleerden, van wie we in Lucas 5:30 lezen dat zij 
‘mopperden tegen zijn discipelen’ omdat zij aten en 
dronken met de tollenaars en zondaars. Soms 
gebeurde dat mopperen indirect. Van de Joden lezen 
we in Johannes 6:41 dat zij mopperden over de Heer 
Jezus, omdat Hij zei: ‘Ik ben het brood dat uit de hemel 
is neergedaald’. De Heer wist dat echter, en kon 
daarom reageren met de woorden: ‘Moppert niet onder 
elkaar’ (Joh. 6:43). 

Soms is het beter het werkwoord gonguzoo te vertalen 
met ‘mompelen’, zoals in Johannes 7:32. Daar hoorden 
de farizeeën, ‘dat de menigte dit over Hem mompelde’. 
Dat is een van de weinige plaatsen waar dit woord niet 
negatief bedoeld kan zijn. In vers 31 zien we namelijk 
dat het woordje ‘dit’ slaat op het feit dat velen uit de 
menigte in Hem geloofden en zeiden: ‘Zal de Christus, 
wanneer Hij komt, soms meer tekenen doen dan Deze 
gedaan heeft?’ 

En gelovigen? Mompelen die alleen maar, of kunnen ze 
ook mopperen? Helaas kunnen ze niet alleen 
mopperen, maar ze doen het ook. Zelfs van velen die 
Christus volgden lezen we: ‘Jezus nu wist dat zijn 
discipelen daarover mopperden, en Hij zei tot hen: Valt 
u hierover?’ (Joh. 6:61). Ze hadden namelijk over de 
woorden van de Heer gezegd: ‘Dit woord is hard, wie 
kan het aanhoren?’ – dit soort gepraat wordt door de 
Heilige Geest getypeerd met het woord ‘mopperen’. 
Daarom moest Paulus tegenover de Korintiërs het 

mopperen als iets ernstigs aan de kaak stellen: 
‘Moppert ook niet, zoals sommigen van hen mopperden 
en door de verderver omkwamen’ (1 Kor. 10:10). 

Gemompel 

‘Gemompel’ is de vertaling van het Griekse gongusmos. 
In Johannes 7:12 staat dat er ‘veel gemompel over 
Hem onder de menigten’ was. Er werd wat afgepraat, 
goed en slecht door elkaar: ‘Sommigen zeiden: Hij is 
goed; <maar> anderen zeiden: Nee, maar Hij misleidt 
de menigte’. 

Gemopper 

Ook het woord ‘gemopper’ is de vertaling van dit 
Griekse woord gongusmos. In de pas ontstane 
gemeente in Jeruzalem was het al raak: ‘In die dagen 
nu, toen de discipelen talrijker werden, ontstond er 
gemopper van de Grieks sprekende [Joden] tegen de 
Hebreeën, omdat in de dagelijkse bediening hun 
weduwen over het hoofd werden gezien’ (Hand. 6:1). 
Opmerkelijk is dat dit mopperen door de discipelen niet 
wordt afgekeurd, maar dat ze de oorzaak ervan 
proberen weg te nemen. Iets om over na te denken! 

Meestal is mopperen echter ongepast. Paulus schrijft: 
‘Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, opdat u 
onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van 
God te midden van een krom en verdraaid geslacht, 
waaronder u schijnt als lichten in de wereld’ (Fil. 2:14-
15). In de wereld vallen we dus op als we niet 
mopperen. Of staan we toch als mopperaars bekend? 
Dan zouden we ons moeten schamen. Heel herkenbaar 
is helaas wat Petrus schrijft: ‘Weest gastvrij voor elkaar, 
zonder mopperen’ (1 Petr. 4:9). 

Morrenden 

Judas schrijft ten slotte over bepaalde ongelovigen in 
de eindtijd: ‘Dezen zijn morrenden (Gr. gongustai), 
klagers over hun lot’. Deze mensen mopperen (of: 
morren) kennelijk zoveel dat ze door hun zonde 
getypeerd en daarnaar genoemd worden. Geen 
navolgenswaardig voorbeeld! 

“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 12 - december 2009 

7 

W
O

O
R

D
S

T
U

D
IE

 



SALOMO’S PALEIS;  
DE VOORWERPEN VAN DE TEMPEL 

1 Koningen 7 

“Rechtstreeks” Jaargang 6, Nr. 12 - december 2009 

8 

‘O
nl

in
e’

 b
et

ek
en

t v
ol

ge
ns

 h
et

 w
oo

rd
en

bo
ek

: d
ire

ct
 v

er
bo

nd
en

 m
et

 e
en

 c
om

pu
te

rn
et

w
er

k.
 

‘O
nl

in
e’

 b
et

ek
en

t v
oo

r d
it 

st
uk

je
: d

ire
ct

 v
er

bo
nd

en
 m

et
 G

od
 v

oo
r e

en
 g

es
pr

ek
. 

lu
is

te
r n

aa
r e

n 
sp

re
ek

 to
t G

od
 

O
N

LI
N

E
 

Over zijn eigen paleis bouwt Salomo dertien jaar, 
dat is beduidend langer dan over het huis van 
God. Over de indeling van het huis kan ik niet veel 
zeggen. Misschien geeft de naam ‘Woud van de 
Libanon’ aan welk aanzicht het bood naar buiten 
toe: het leek wel op een woud. Er was ook veel 
hout in verwerkt. Er is sprake van vier rijen 
cederen zuilen; vijfenveertig vertrekken, driemaal 
vijftien; vensters van latwerk; een zuilenhal. De 
rechtszaal is ook helemaal van cederhout, 
evenals zijn woonhuis. Verder zijn er kostbare, 
gehouwen stenen in verwerkt. Hout en steen zijn 
dus de materialen waaruit dit huis bestaat. Dit 
huis weerspiegelt de heerlijkheid van de zoon van 
David. Hier staat zijn troon en hier woont hij. Het 
heeft iets te zeggen over de Heer Jezus, de ware 
Zoon van David. 

Dan wordt beschreven wat er in de tempel van 
koper is en hoe dit door Chiram wordt gemaakt. 
Chiram is een man ‘vervuld met de wijsheid, de 
kennis en het verstand, nodig om elk werk in 
koper te verrichten’ (vs. 14). Hij is geboren uit een 
verbintenis die door God verboden was (zijn vader 
was een Tyriër). Maar Gods genade kan hem 
gebruiken. Wijsheid, kennis en verstand komen 
ook in het Nieuwe Testament voor, in brieven die 
over Gods gemeente gaan, zoals die aan de 
gemeenten te Efeze en Kolosse (Ef. 1:8; Kol. 1:9). 
Koper stelt de gerechtigheid van God voor, die in 
Zijn regering tot uiting komt. In Koningen staat de 
verantwoordelijkheid van de mens voorop en dat 
heeft alles te maken met die regering – in 
Kronieken staat de beschrijving van de bouw van 
de tempel meer in het teken van het naderen tot 
God en de priesterdienst. 

In de verzen 15-40 staat een gedetailleerde 
beschrijving van al het metaalwerk, terwijl de 
verzen 41-45 een samenvatting geven. De pilaren 
dragen de namen ‘Jakin’ en ‘Boaz’ (vs. 21). Die 
namen betekenen respectievelijk: ‘Hij zal 
bevestigen’ en ‘in Hem is kracht’. Dat zijn de 
kenmerken van zijn regering. Wat nog opvalt, is 
de gedetailleerde beschrijving van de onderstellen 
van de tien wasbekkens. De bekkens, of 
wasvaten, rusten daarop. De wasvaten dienen tot 
reiniging, om in overeenstemming te blijven met 
Gods gedachten. Dat gebeurt nog steeds door ‘de 
wassing met water door het Woord’ (Ef. 5:26). 
Maar het moet wel gebeuren op de manier die 
God aangeeft. De reiniging moet als het ware 
gedragen worden door onderwerping aan Gods 
Woord. 

Chiram maakt de voorwerpen, maar in vers 46 
staat dat Salomo ze giet, in diepe grond. 
Uiteindelijk geeft Salomo vorm aan de 
verschillende delen en wel in diepe grond, in de 
Streek aan de Jordaan. Spreekt dat niet van het 
diepe lijden en de dood van de Heer Jezus, 
waardoor het alleen mogelijk was dat de tempel 
van God tot stand kwam? Aan Salomo persoonlijk 
wordt het maken van de voorwerpen van goud 
toegeschreven in de verzen 48-51. Het altaar, de 
tafel der toonbroden en de tien kandelaren komen 
in de tempel. Het goud spreekt van Gods 
heerlijkheid. Ook lezen wij over de gouden 
scharnieren van de deuren, die toegang geven tot 
het heilige en het heilige der heiligen. Het is een 
korte beschrijving, omdat de hoofdgedachte hier 
de regering is en niet het naderen tot God. Toch 
wordt het hier genoemd, omdat het naderen tot 
God wel erbij hoort en dit moet gebeuren in het 
besef van Gods heerlijkheid. 

Lees nu nog een keer 1 Koningen 7. 

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: ‘Heer, ik verlang 
ernaar meer te gaan begrijpen van de rijkdommen 
die verborgen liggen in de beschrijvingen van de 
tempel en het huis van Salomo; van de 
rijkdommen, die in de schatkamers van Uw huis 
liggen (vs. 51). Het vertelt allemaal over de 
heerlijkheid van Uzelf.’ 

“En koning Salomo ontbood Chiram uit Tyrus. (...) deze nu kwam tot 
koning Salomo en voerde al diens werk uit” (1 Kon. 7:13-14). 

Ger de Koning 

Brons gieten 
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Wat wordt in de Bijbel bedoeld met het louteren 
van zilver? Ik ben als zilversmid opgeleid en ben 
het ook vele jaren geweest. Hoe zilversmelten 
gaat, weet ik dus. Wat de Bijbel erover zegt is 
waar. Eerst even iets over de vraag waar zilver 
vandaan komt. Het wordt meestal gewonnen als 
'bijproduct' in loodmijnen. In de aardkorst is de 
verhouding meestal één deel zilver op veertig 
delen lood. Het eerste wat er met het ruwe 
ertsmateriaal gebeurt, is het zilver van het lood 
scheiden. Dat gaat slechts grofweg en dient alleen 
om het lood te kunnen verhandelen. Het 
achtergebleven zilver is dan nog niet bruikbaar. 
Dit plaatst ons voor de vraag: Hoe is bij een 
christen de verhouding oude natuur / nieuwe 
natuur? 

Zilver kan men mengen met andere edele metalen 
en ook met sommige gewone metalen. Dat laatste 
is soms nodig voor de vastheid en buigzaamheid. 
Met lood kan dat niet. Na de eerste zuivering 
wordt het zilver ter verdere reiniging gesmolten in 
de smeltkroes op het vuur. Er wordt boraxpoeder 
op gestrooid. Dit smelt tot een glasachtige massa, 
waarin het nog aanwezige lood oplost. De eerst 
glasheldere borax wordt vuil schuim, dat de smelter 
eraf schept. Hij voegt dan opnieuw borax toe en 
schept opnieuw schuim weg, net zolang totdat het 
zilver schoon is. Al die tijd zorgt hij ervoor dat het 
zilver vloeibaar blijft, maar niet door de hitte 

verbrandt. Het kleinste beetje achtergebleven lood 
maakt het zilver bros en onbruikbaar. In het 
bruikbaar zijn voor God betekent dit figuurlijk 
gesproken: ‘Het vlees doet geen nut’ (Joh. 6:63). 
‘Die in het vlees zijn, kunnen God niet 
behagen’ (Rom. 8:8). Vraagt u zich eens eerlijk af: 
Wil ik in de smeltkroes? Mag de Heer lang en 
aandachtig naar mij kijken en mij uitzuiveren, 
zodat ik bruikbaar ben voor Hem? Mag het vuur 
van de beproeving zijn reinigend werk doen in 
mij? 

Hoe weet de smelter nu of het zilver in de 
smeltkroes schoon genoeg is? Zilver smelten is 
geen laboratoriumwerk, waarbij iets op kweek 
wordt gezet en men na een aantal dagen 
terugkomt om de resultaten vast te stellen. 
Doorlopend is de zilversmelter er persoonlijk bij 
betrokken: hij zit erbij en houdt voortdurend zijn 
oog erop. We naderen nu het eind van het 
louteringsproces, want alles wat God doet heeft 
een doel. Wanneer is de smelter klaar met 
reinigen? Wanneer is het zilver gereinigd van alle 
onedele bestanddelen, zodat het bruikbaar is? Dit 
is als de zilversmid zijn gezicht in het zilver ziet. 
Eerst zag hij alleen vies schuim, dat er afgeschept 
moest worden. Telkens voegde hij nieuwe borax 
toe, roerde er nog eens in en hield constant de 
temperatuur in de gaten. Maar hij kan het 
gesmolten zilver uitgieten als hij zijn eigen gezicht 
erin weerspiegeld ziet.  

Dáár gaat het om. Allereerst in onze eigen 
samenkomsten. Die zijn immers allemaal nog 
maar godsdienstoefeningen. ‘Oefen u in de 
godsvrucht! Dat is nuttig!’ (1 Tim. 4:7, 8). De 
Galaten zagen in Paulus ‘een bode Gods, ja, 
Christus Jezus’ (Gal. 4:14). Paulus had eerst veel 
moeten afleren in de woestijn van Arabië (Gal. 
1:17 en 2:1). 

Enkele vragen om over na te denken: 

1. Ziet de Here Jezus Zichzelf weerspiegeld in 
onze aanbidding? 

2. Zien de mensen om ons heen dat wij met 
Jezus geweest zijn (Hand. 4:13)? 

3. Waarvan moet ik gereinigd worden om een 
voorwerp te zijn ‘met eervolle bestemming, 
geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar, 
gereed voor elke goede taak?’ (2 Tim. 2:20 
en 21). 

Borax of flux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zilver gieten 

“Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend” (Mal. 3:3). 
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Jozef in Potifars huis 

Doordat de Here met Jozef was, werd hij een 
voorspoedig man. Dat ontging Potifar niet. Het is 
bijzonder dat er staat: ‘Toen zijn heer zag dat de 
Here met hem was’. Er waren vele goden in 
Egypte, en Potifar kon de zegen die over zijn huis 
kwam aan een van deze goden toeschrijven. 
Maar het was kennelijk zonneklaar voor Potifar 
dat de zegen over zijn huis van de God van Jozef 
kwam. 

Jozef werd vervolgens, om het modern te zeggen, 
gepromoveerd. Hij werd de rechterhand van zijn 
meester en werd aangesteld over heel zijn huis. 
Het vertrouwen van Potifar in Jozef was zo groot, 
dat hij zich nergens meer mee bemoeide. 
Hetzelfde vinden we later ook weer in de 
gevangenis, waarbij de overste van de 
gevangenis alle gevangenen aan Jozef 
toevertrouwde en zich met niets meer bemoeide 
dat hem was toevertrouwd. Dat zegt heel wat over 
Jozef en over zijn gedrag in het huis van Potifar, 
en later in de gevangenis. Jozefs gedrag was zo 
voorbeeldig dat Potifar hem volledig vertrouwde. 
Het gedrag dat wij in onze omgeving vertonen is 
een getuigenis voor de wereld. Van de gelovige 
mag verwacht worden dat hij ‘een goede wandel 
leidt onder de heidenen’ (1 Petr. 2:12). Het is een 
bijbelse zaak dat de gelovige een goede reputatie 
heeft, overal waar hij komt. 

In dit alles worden onze gedachten opnieuw naar 
de Heer Jezus geleid: ‘Hij is het land doorgegaan, 
terwijl Hij goeddeed en allen gezond maakte die 
door de duivel waren overweldigd, want God was 
met Hem’ (Hand. 10:38; vgl. Joh. 16:32). In en 
met de Heer Jezus kwam de zegen van God voor 
de mensen om Hem heen. Hij genas de zieken, 
wekte doden op, bevrijdde mensen van 
demonische gebondenheid, gaf eten aan grote 

menigten etc. Het gedrag van de Heer Jezus op 
aarde moest alle mensen ertoe brengen in Hem te 
gaan geloven (Joh. 14:11). Op Hem konden allen 
hun vertrouwen stellen, Hij zou niemand met lege 
handen wegsturen. 

Nooit was er zoveel zegen van God beschikbaar 
voor de mens dan toen de Heer Jezus, de Zoon 
van God, op aarde was. Toch was dat nog maar 
een voorproef van de zegen die de Heer Jezus 
zal verspreiden bij zijn tweede komst. Net zoals 
de zegen die Jozef met zich meebracht voor het 
huis van Potifar nog gering was vergeleken met 
de zegen die hij later zou mogen aanbrengen voor 
het hele land Egypte en de omringende landen. In 
het huis van Potifar bleef de zegen beperkt tot zijn 
huishouden. Later zou Jozef tot zegen zijn voor 
het hele rijk Egypte. We bevinden ons hier in de 
hoofdstukken die handelen over de verwerping 
van Jozef (Gen. 37-40), en die typologisch 
spreken over de eerste komst van de Heer Jezus. 
De gebeurtenissen bij Farao vinden plaats in het 
andere deel van Jozefs leven, dat spreekt over de 
tweede komst van Christus. Dan zal zijn zegen 
reiken tot de einden der aarde en uitgaan tot alle 
volken. Het beste moet nog komen! 

Jozef bracht niets dan zegen in het huis van 
Potifar. Het was weliswaar niet zijn eigen zegen, 
maar de zegen van God. Maar we mogen toch 
zeggen dat Jozef het kanaal was, waarlangs deze 
zegen in Potifars huis kwam. Willen wij kanalen 
van Gods zegen zijn? Laten wij dan dezelfde 
gezindheid openbaren en wandelen zoals Jozef 
en zoals de Heer Jezus. De vraag is of ons hart 
en ons gedrag zodanig is dat wij kanalen van 
zegen kunnen zijn voor onze omgeving. Dat was 
het geval met Jozef in het huis van Potifar.  

De verleiding door Potifars vrouw 

Als de vrouw van Potifar probeert Jozef te 
verleiden, blijkt hij die verzoeking glansrijk te 
doorstaan. Het was geen eenmalige verzoeking 
waarmee Jozef te maken kreeg. Dagelijks 
probeerde de vrouw van Potifar hem te verleiden 
(vs. 10), maar zonder succes. De verleiding waar 
Jozef mee te maken kreeg, was beslist niet 
gering. Veel gelovigen zijn op dit punt gestruikeld 
en zelfs gevallen. Het behoort bij de begeerten 
van de jeugd (2 Tim. 2:22). Seks heeft een sterke 
aantrekkingskracht op jonge mannen, zoals ook 

Kris TavernierKris Tavernier  

Genesis 37 en 39Genesis 37 en 39  
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Jozef was. Niet voor niets gebruikt Paulus in zo’n 
context het woord ‘ontvluchten’ (1 Kor. 6:18). En 
dat is wat Jozef deed!  

Hij is een van de weinige mensen in de Bijbel, van 
wie geen enkele zonde vermeld staat. Daarin 
vormt hij een beeld van (de zondeloosheid van) 
de Heer Jezus. De Schrift getuigt hiervan telkens 
weer (2 Kor. 5:21; 1 Joh. 3:5; 1 Petr. 2:22; vgl. 
Joh. 8:46; Hebr. 9:14; 1 Petr. 1:19; Jes. 53:9). Er 
was niets aan te merken op zijn doen (hij bracht 
enkel zegen), en er viel niets aan te merken op 
zijn persoon (hij was rein van hart). Natuurlijk was 
Jozef gewoon een mens zoals wij, nageslacht van 
Adam en een zondaar. Maar daarover zwijgt de 
Schrift; wij zien bij Jozef een onkreukbaar gedrag 
en een geestelijke kracht tegen elke verleiding. Hij 
had bij zijn geloof de deugd gevoegd (2 Petr. 1:5), 
en dat betekent zoveel als ‘geestelijke 
kracht’ (voetnoot HV). Die geestelijke kracht 
hebben wij nodig, want de strijd tegen de zonde is 
een worsteling tot bloedens toe (Hebr. 12:4). Alles 
wat in Gods Woord staat, is op een bepaalde 
manier en met een bepaalde bedoeling 
opgeschreven. Bij Jozef was dat om hem voor te 
stellen als type van de Heer Jezus, ook in diens 
zondeloosheid. 

In het antwoord dat Jozef aan de vrouw van 
Potifar gaf, zien we de zuiverheid van zijn hart: 
‘Hoe zou ik dit grote kwaad doen en zondigen 
tegen God?’ (vs. 9). Voor het eerst lezen we hier 
duidelijk hoe Jozef met God rekende. Vóór alles is 
het doen van zonde een kwaad tegenover God 
(vgl. Ps. 51:6). Jozef overwoog niet welke 
gevolgen de zonde met zich zou kunnen 
meebrengen, hij dacht aan God. Hij had de 
gedachten en de gezindheid van God leren 
kennen en had die zich ook eigen gemaakt. Dat 
bepaalde zijn handelen. Hij bestempelde            

de verleiding meteen als een ‘groot kwaad’. 
Denken wij ook zo over de zonde? 

Jozef liet God niet los, ondanks het feit dat zijn 
leven een bizarre wending had genomen waarvan 
hij niet veel begreep. Waarom moest hij als slaaf 
in Egypte terechtkomen? Waaraan had hij dat 
verdiend? Wat had dit te maken met de dromen 
die hij eerst had gekregen? Jozef zal zichzelf toch 
wel dit soort vragen hebben gesteld. Toch blijkt 
zijn vertrouwen in de God die in de dromen tot 
hem gesproken had, ongeschokt te zijn. Dertien 
jaar lang zou hij op het antwoord moeten 
wachten. Toch blijkt hij al die tijd naar Gods 
gedachten te willen leven, liever dan een leven te 
leiden zonder God. 

In de gevangenis 

De enige manier die de vrouw van Potifar vond, 
om zich uit wraak van Jozef te ontdoen, was een 
leugen. Lange tijd had ze geprobeerd hem te 
verleiden door tot hem te spreken. Toen dat niets 
uithaalde, greep ze hem vast om hem te dwingen. 
Maar Jozef weigerde en vluchtte weg. Nu wist ze 
heel duidelijk dat ze Jozef nooit zou krijgen en 
wilde zij zich van hem ontdoen. Het kleed dat ze 
in haar handen had, gaf haar de kans om Jozef 
vals te beschuldigen. Het zegt heel wat over 
iemand, wanneer die alleen door middel van een 
leugen kan worden aangeklaagd. Ook de Heer 
Jezus is op grond van een leugen veroordeeld, 
omdat er niets tegen Hem in te brengen was 
(Matt. 26:59vv.; vgl. Dan. 9:26). Zo was het ook 
met Jozef. Zo hoort ook elke beschuldiging die 
ons zou kunnen treffen, of elk verwijt dat men ons 
maakt, leugenachtig te zijn (1 Petr. 2:12; 3:16). 
Opnieuw zien wij een mooie parallel met de Heer 
Jezus, zodat onze gedachten weer naar Hem 
uitgaan. Beiden zijn op grond van een valse 
beschuldiging veroordeeld. Jozef werd naar de 
staatsgevangenis verwezen, waar de gevangenen 
van de koning zaten. Dat zal wel niet de 
gevangenis met de beste omstandigheden zijn 
geweest; vijanden van de koning werden streng 
gestraft. De Heer Jezus werd verwezen naar het 
kruis, de ergste marteldood. 

Het is opvallend dat Jozef in de gevangenis in de 
gunst kwam zowel van ‘de overste van de 
gevangenis’ (Gen. 39:21-23), als van ‘de overste 
van de lijfwacht’ (Gen. 40:4). Dat getuigt er 
opnieuw van dat Jozefs gedrag erg voornaam 
moet zijn geweest, ondanks al het onrecht dat 
hem was aangedaan. De overste van de lijfwacht 
was niemand minder dan Potifar zelf (vgl. Gen. 
39:1). Hij was boos op Jozef geweest (Gen. 
39:19-20). In de gevangenis echter zag hij 
dezelfde Jozef, die hij in zijn eigen huis had 
gezien. Opnieuw blijkt Potifar zijn vertrouwen aan 
Jozef te geven, omdat zijn gedrag dat 
vanzelfsprekend toeliet. 

Het karakter en de voornaamheid van Jozef 
wijzen ons steeds weer op de Heer Jezus. 
Daarnaast confronteert het ons ook met onszelf. 
Hoe staat het met mij? 

Jozef en Potifars vrouw, Guido Reni (1575-1642), 
Pushkin Museum, Moskou 
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Colofon Wat een verschrikkelijk beeld van de beginselen van deze 
wereld en van de toestand van de mens! Het is heel 
begrijpelijk dat dit gevolgd wordt door de zin: “Het oog dat 
de vader bespot en de gehoorzaamheid aan de moeder 
veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken en de jonge 
arenden opeten” (vs. 17).  

Het verachten van het gezag en de ongehoorzaamheid (zie 
ook vs. 11), wordt samengevat in één woord: 
onafhankelijkheid. Dit is de oorsprong van al het kwaad van 
de mens. Het Woord van God noemt dat de wetteloosheid, 
als het tegen ons zegt: “de zonde is de wetteloosheid” (1 
Joh. 3:4). Vanwege deze dingen komt het vreselijke oordeel 
van God over de mens, na de dood. 
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