
‘En de Heer zei: Wie is dan de trouwe, de wijze 
rentmeester, die de heer over zijn huisbedienden 

zal stellen om op de juiste tijd hun rantsoen te 
geven? Gelukkig die slaaf, die zijn heer, als hij 

komt, zo bezig zal vinden’ (Luc. 12:42-43). 

Het is nuttig ons af te vragen bij het begin van het 
Nieuwe Jaar wat onze taak als rentmeester is, 
zoals die in Lucas 12 wordt omschreven door de 
Heer Zelf. Want wij hebben als gelovigen allemaal 
onze verplichtingen tegenover onze Heer en 
Heiland. Bij deze taak als rentmeester of beheerder 
gaat het erom dat wij de eigendommen van de 
Heer Jezus met inzicht en verstand beheren, en 
daarbij ook denken aan het welzijn van onze 
medegelovigen. Het ‘brood’ dat wij van Hem 
ontvangen, mogen wij uitdelen aan anderen. En dat 
op de juiste tijd, wanneer de behoefte zich 
voordoet. 

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

In 1 Korintiërs 9:17 spreekt Paulus over de 
verkondiging van het evangelie als een 
rentmeesterschap dat hem was toevertrouwd. In 
Titus 1:7 wordt de opziener een rentmeester van 
God genoemd, omdat hij namens God gezag 
uitoefent in Diens huis. En in 1 Petrus 4:10 worden 
alle gelovigen als rentmeesters aangesproken: 
‘Naarmate ieder een genadegave heeft ontvangen, 
dient elkaar daarmee als goede rentmeesters van 
de veelvoudige genade van God’. Al Gods kinderen 

behoren dus actief te zijn als beheerders van de 
vele gaven van God. Bij de wederkomst van 
Christus zullen wij rekenschap afleggen van ons 
rentmeesterschap. 

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

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

‘Wie is dan de trouwe, de wijze rentmeester (…)?’ 
Laten wij deze woorden ter harte nemen en onszelf 
afvragen, of wij een wijs en verstandig beleid 
voeren met betrekking tot dat wat de Heer ons 
heeft toevertrouwd. Denken wij werkelijk aan het 
welzijn van onze medegelovigen en hebben wij hun 
‘volmaking’, hun groei tot geestelijke volwassenheid 
op het oog? Dan prijst de Heer ons gelukkig en 
kunnen wij met blijdschap het moment van Zijn 
terugkeer tegemoet zien: ‘Gelukkig die slaaf!’ (Luc. 
12:43-44). Gods zegen en kracht toegewenst bij het 
vervullen van de taken die Hij u heeft toevertrouwd. 
Ik hoop dat het lezen van dit nummer van 
Rechtstreeks hieraan zal bijdragen. Namens de 
redactie, Hugo Bouter 
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De ontwikkeling van het kwaad en de boze kenmerken 
van de mens die geen remmen meer kent, zijn duidelijk 
zichtbaar op aarde. Maar de geest van mens is niet in 
staat ze te herkennen, evenmin als hij de wegen van 
God onderkent. Die zijn te wonderlijk voor hem. 

“Deze drie dingen zijn mij te wonderlijk, ja, vier begrijp 
ik niet: de weg van de adelaar langs de hemel;  de weg 
van de slang op de rots; de weg van een schip in volle 
zee; de weg van een man bij een jonge vrouw”  (vs. 18-
20). 

1. De weg van de adelaar 

Dit is de weg van het oordeel van God. Het oordeel 
wordt wel opgemerkt op het ogenblik dat het iemand 
treft. Maar wat het heeft voorbereid, wat het zolang 
heeft tegengehouden, wat het brengt en wat het beslist, 
dat is even onzichtbaar voor de mens als de weg van 
de adelaar langs de hemel (Matt. 24:28; Job 39:29). 

2. De weg van de slang 

Dat is de weg van de wijsheid en de voorzichtigheid, die 
zoals de slang (Matt. 10:16) gebruik maakt van de rots 
als een weg om tot haar doel te komen. Niemand kan 
die weg zien. Het ongeloof, de verharding van de mens, 
de invloed van de satan op zijn hart, zijn haat jegens 
God: de wijsheid laat dit allemaal bijdragen tot de 
vervulling van Gods raadsbesluiten.  

“O diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als van de 
kennis van God! Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn 
oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie 
heeft het denken van de Heer gekend? Of wie is Zijn 
raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, 
en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem en 
door Hem en tot Hem zijn alle dingen! Hem zij de 
heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen” (Rom. 11:33-36).  

Dat alles zal deze wijsheid en deze kennis verkondigen, 
maar nu moeten wij ons tevreden stellen met de 
wetenschap dat ze haar doel zal bereiken, zonder dat 
het menselijk oog haar spoor kan volgen. 

3. De weg van een schip 

Dit is de weg van het bestuur van God. Er is een 
goddelijk bestuur, en de mens voelt dat telkens weer 
doordat hij de gevolgen van zijn daden ondergaat. 
Bepaalde handelwijzen hebben onvermijdelijke 
gevolgen. Bijvoorbeeld: “Wie voor zijn eigen vlees zaait, 
zal uit het vlees verderf oogsten” (Gal. 6:8). “Want laat 
hij die het leven wil liefhebben en goede dagen zien, 
zijn tong van kwaad weerhouden en zijn lippen van het 
spreken van bedrog” (Ps. 34:13-14; 1 Petr. 3:10-11).  

Maar hoe Gods regering haar doel bereikt en de 
gewenste haven bereikt, terwijl schijnbaar het kwaad 
triomfeert en het goede wordt miskend en onderdrukt, 
dat is verborgen voor het oog van de mens. Het is als 

de weg van een schip in volle zee. Men meent even het 
kielzog ervan te kunnen volgen, maar een ogenblik later 
is het verdwenen (Ps. 77:20). 

4. De weg van een man 

De weg van een man bij een jonge vrouw is de weg van 
de liefde. Langs welke weg slaagt de liefde erin het 
voorwerp van haar verlangen te veroveren en te 
verkrijgen? Wat was er aantrekkelijk is ons? Wat heeft 
God in ons gezien? Wat heeft de liefde opgewekt? Door 
welke middelen is Hij erin geslaagd Zichzelf te 
openbaren en wederkerig genegenheid op te wekken? 
Evenzoveel raadsels, die de geest van de mens nooit 
zal kunnen peilen.  

Het is met die dingen als met een eenvoudige tekening, 
waarin een kinderhand een groot aantal kruisende 
lijnen heeft getrokken, zonder motief en zonder orde. 
Het is voor het menselijk oog onmogelijk de 
oorspronkelijke lijn te ontdekken. De kijker zal alleen 
kunnen concluderen, dat het een onontwarbare doolhof 
van lijnen betreft. Zo’n tekening lijkt op de wegen van 
de mens op aarde, een onontwarbare kluwen. Maar zo 
is het niet in Gods oog. Hij kent Zijn wegen, en die van 
de mens. Zijn handelen kan niet belemmerd worden. 
Alle wegen van God slagen. De gelovige kan die wegen 
ook leren kennen, maar niet naar wat ervan te zien is 
op aarde. Daartoe moet hij in het heiligdom ingaan, 
want Gods weg is in het heiligdom (Ps. 77:14). Hij 
maakte Mozes Zijn wegen bekend, terwijl de kinderen 
Israëls alleen Zijn daden kenden (Ps. 103:7). 

“Zo is de weg der overspelige vrouw: zij eet, veegt haar 
mond af en zegt: Ik heb geen kwaad gedaan” (vs. 20). 
Helaas, de weg van iemand die door de zonde zijn 
relatie met God heeft verbroken (Jak. 4:4), is ook 
onbegrijpelijk. Hij voldoet zijn begeerten en wist de 
zichtbare sporen ervan uit om die te verbergen voor de 
mensen. Hij heeft de illusie dat hij nog niet zo slecht is 
en houdt geen rekening met God, die alles gezien 
heeft! 

Na deze onbegrijpelijke dingen komen de ondraaglijke 
dingen. Deze dingen doen de wereld beven, die getuige 
ervan is. “Onder drie dingen beeft de aarde, ja, onder 
vier, die zij niet kan dragen: een slaaf, als hij koning 
wordt; een nietsnut, als hij verzadigd wordt met brood; 
een versmade, als zij ten huwelijk wordt genomen; een 
dienstmaagd, als zij haar meesteres verdringt” (vs. 21-
23) 

Dit is de volledige omverwerping van de openbare orde, 
zoals die door God is ingesteld. Wij weten dat deze 
toestand der dingen tot aan het einde zal voortgaan en 
zal toenemen. De dienstknecht regeert in plaats van te 
gehoorzamen. Iemand die niet wil werken, neemt het 
ervan. Een hatelijke vrouw vindt een echtgenoot. De 
dienstmaagd maakt zich meester van de positie van 
haar meesteres en verdringt de kinderen, die een 
natuurlijk recht daarop hebben. 
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Dat is de werking van het kwaad in de wereld, om de 
goddelijke orde te vervangen. Zijn dergelijke dingen niet 
een zware last voor het hart van iemand die gedronken 
heeft aan de bron van wat goed, waarachtig en 
rechtvaardig is? Het is niet verwonderlijk dat wij niet 
weten wat wij zullen bidden naar behoren; maar de 
Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke 
verzuchtingen (Rom. 8:26). 

Zullen wij dan op aarde, te midden van de chaos die om 
ons heen te zien is in de wereld, nog de wijsheid vinden 
waaraan wij behoefte hebben?  

“Deze vier zijn de kleinste op aarde, doch zijn 
bovenmate wijs: de mieren zijn een volk zonder kracht, 
toch bereiden zij hun spijs in de zomer; de klipdassen 
zijn een machteloos volk, toch maken zij hun woning in 
de rots; de sprinkhanen hebben geen koning, toch 
trekken zij gezamenlijk in goede orde op; de hagedis 
kan men met de hand grijpen, toch is zij in de paleizen 
van de koning” (vs. 24-28). 

De wijsheid laat zich op aarde alleen kennen in de 
kleine en onaanzienlijke dingen: “Want kijkt naar uw 
roeping, broeders, dat er niet vele wijzen zijn naar het 
vlees, niet vele machtigen, niet vele aanzienlijken; maar 
het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de 
wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld 
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen, en 
het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft 
God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is te niet te 
doen, opdat geen vlees roemt voor God” (1 Kor. 1:26). 
Ja, de wijsheid van God gaat altijd harmonieus samen 
met dat wat gering is. 

De mieren verzamelen hun voedselvoorraad voor de 
kwade dag. Zij kijken vooruit. Hun wijsheid bestaat 
daarin dat zij voorzien in het voedsel dat hun kracht zal 
onderhouden; want zij hebben geen kracht in zichzelf. 
Zo is het met de gelovige, als hij een geestelijke 
voedselvoorraad aanlegt vanuit het Woord van God. 

De klipdassen zijn ook wijs. Zij zijn een machteloos 
volk, en hebben evenals de mieren geen kracht. Maar 
door hun woning in de rots te maken, laten zij zien dat 
zij buiten zichzelf sterkte en zekerheid zoeken. Zo is de 
gelovige, die steunt op Christus en in Christus schuilt. 

De sprinkhanen hebben geen koning. Het ontbreekt 
hun aan een aanvoerder. Maar hun kracht ligt in het 
samen optrekken. Zo ligt ook de kracht van de 
gelovigen in het samenkomen, een wijze zaak in dagen 
waarin zichtbaar gezag verdwenen is. 

De hagedis is weerloos voor de hand die hem grijpt. Is 
er een schepsel dat nietiger, banger en ellendiger is? 
Toch kan niemand hem verhinderen te wonen te 
midden van koninklijke pracht. Zo is het met de 
gelovige: zijn wijsheid bestaat daarin dat hij niets is, zijn 
geringheid verschaft hem echter vrije toegang in de 
heerlijkheid. 

Zo worden onze harten opgebouwd te midden van een 
toneel van verdorvenheid, waar het onmogelijk is de 
verborgen wegen van Gods bestuur op aarde te 
verstaan. De wijsheid wil zich aan ons openbaren in de 

kleine dingen. Maar niet alleen deze kleine wezens zijn 
daarvan een voorbeeld. Wij hebben de wijsheid leren 
kennen in Hem, die God is van eeuwigheid, Zichzelf 
vernederd heeft, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, 
tot de kruisdood. 

Zoals er in de wereld wijze dingen zijn, waaraan wij 
aandacht moeten schenken, zijn er ook mooie dingen te 
midden van alle stuitende, door de zonde veroorzaakte 
dingen. “Deze drie hebben een statige tred, ja, vier een 
statige gang: de leeuw, de held onder de dieren, die 
voor niets of niemand terugdeinst; de windhond, of de 
geitenbok en een koning wiens krijgsvolk met hem 
is” (vs. 29-31). 

Terwijl we de wijsheid vinden in de kleine dingen, 
vinden we de schoonheid alleen in een voorname 
wandel.  

De tred van een leeuw is mooi, het is een krachtige 
gang, waarbij hij een rechte weg gaat en hindernissen 
als niets acht. 

De gang van een windhond, met goede lendenen om 
anderen te dienen en een snelle loop te geven. 

De gang van de geitenbok, zoals staat in Jeremia: 
“Vlucht uit Babel weg en trekt uit het land der 
Chaldeeën en weest als bokken voor de kudde 
uit!” (Jer. 50:8). Dat zijn degenen die voor de kudde 
uitgaan en een voorbeeld zijn in hun wandel, en die de 
schapen naar de schaapskooi brengen. 

Ten slotte, de gang van een koning wiens volk met hem 
is: een statige wandel met goddelijk gezag, die geen 
enkele macht kan weerstaan. 

Geve God ons allen het oog gericht te houden op 
Christus, het volmaakte Voorbeeld voor onze wandel op 
aarde! Laten wij de wijsheid leren kennen in 
nederigheid en de kracht verwerkelijken in onze 
wandel. 

“Hetzij gij u ondoordacht verheft, hetzij wel overwogen: 
de hand op de mond!” (vs. 32). 

Als wij door de dwaasheid van ons natuurlijke hart 
onszelf verheffen in eigen oog, of de weg van 
nederigheid en kracht verlaten en ons blootstellen aan 
de verkeerde beginselen die in de wereld gangbaar zijn, 
wat blijft er dan nog over? Verootmoediging! En het 
zeggen zoals Job: “Zie, ik ben te gering, hoe zal ik U 
bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond.” 
“Daarom herroep ik en doe boete in stof en as” (Job 
39:37; 42:6). 

“Want drukking van de melk brengt boter voort, en 
drukking op de neus brengt bloed voort, en drukking 
van toorn brengt twist voort” (vs. 33). 

Laten we er steeds aan denken dat hetgeen goed is, 
nog beter wordt onder de druk van Gods hand. Als de 
nederigheid niet voortgebracht wordt op natuurlijke 
wijze, dan zal de kastijding die teweegbrengen. De 
resultaten van druk die wordt uitgeoefend op het vlees, 
kunnen echter alleen gevolgen bewerken die 
overeenkomstig het vlees zijn. 

TT
O

C
H

O
C

H
  I

SIS
  Z

IJ
Z

IJ
  ININ

  D
E

S
D

E
S
  K

O
N

IN
G

S
K

O
N

IN
G

S
  P

A
LE

IZ
E

N
PA

LE
IZ

E
N

  

3 



IK
 Z

A
L 

D
Á

Á
R
 M

E
T
 U

 S
A

M
E

N
K

O
M

E
N

 

4 

“Rechtstreeks” Jaargang 7, Nr. 1 - januari 2010 

De ark als type van Christus 

De ark was de troon van God. De ark was het 
éérste en voornaamste voorwerp van de 
tentwoning dat in het boek Exodus wordt 
beschreven, nog vóórdat de woning zelf aan de 
orde wordt gesteld. De ark was een houten kist 
van acaciahout, van binnen en van buiten 
overtrokken met louter goud. De maten waren 2 
1/2 el lang, 1 1/2 el breed, en 1 1/2 el hoog. Het 
brandofferaltaar had dubbele maten in vergelijking 
hiermee en het was vierkant: 5 bij 5 el, en 3 el 
hoog. Het netwerk van het brandofferaltaar (een 
rooster?) op halve hoogte (Ex. 27:5), bevond zich 
dus op dezelfde hoogte als het verzoendeksel! 

De ark diende als bewaarplaats voor de twee 
stenen tafels met de Tien Woorden, de 
'getuigenis' genoemd (Ex. 25:16,21), of de 'tafelen 
der getuigenis' (Ex. 32:15,16). De wet getuigde 
van Gods rechtvaardige eisen ten aanzien van de 
mens, die als zondaar totaal onbekwaam was om 
door zijn eigen inspanningen daaraan te 
beantwoorden. Een andere benaming was 'de 
tafelen van het verbond' (Deut. 9:9vv.). Wanneer 
heeft Mozes ze in de ark gelegd (vgl. Ex. 40:20 en 
Deut. 10:1-5)? De ark zelf wordt zowel de 'ark der 
getuigenis' als de 'ark des verbonds' genoemd.  

Voor de typologische toepassing zie Psalm 40:9 
en Hebreeën 10:5-7. 'Uw wet is in Mijn binnenste': 

alleen Christus, de Heilige en Rechtvaardige, kon 
aan de rechtvaardige eis van de wet voldoen. 
Door Zijn dood heeft Hij plaatsvervangend voor 
zondaars de vloek van de wet gedragen, die 
immers de dood van de zondaar eiste. Hij is God 
en Mens in één Persoon (vgl. het goud + hout van 
de ark). Zie echter ook Romeinen 8:4 en 2 
Korintiërs 3: de wet, ja, Christus Zelf, wordt in 
deze bedeling in het hart van de gelovige 
geschreven. Nu dus geen stenen tafelen meer, 
maar vlezen tafelen van het hart. Onder het 
nieuwe verbond straks ook voor Israël (Jer. 31 en 
Hebr. 8).  

Bij de inwijding van de tempel van Salomo wordt 
opgemerkt dat er niets in de ark was dan alleen 
de twee stenen tafelen die Mozes op Horeb erin 
gelegd had (1 Kon. 8:9). In het komende Vrederijk 
is de wet nog steeds het richtsnoer, maar er is 
dan geen verborgen manna (Ex. 16:34; Hebr. 
9:4), of bloeiende staf van Aäron meer (Num. 
17:10; Hebr. 9:4). Dat wil zeggen: dan is er géén 
geloofskennis aangaande een hemelse Christus, 
die verborgen is in het heiligdom, zoals in onze 
bedeling. 

Een gouden omlijsting op de ark (Ex. 25:11, 
kennelijk om het verzoendeksel te omsluiten. En 
bovendien vier ringen aan beide zijwanden, en 
twee draagstokken die niet mochten worden 
verwijderd tijdens de woestijnreis (Ex. 25:12-15). 
Bij de plaatsing in de tempel werden de 
draagbomen uitgeschoven (1 Kon. 8:8). De 
rustplaats was toen eindelijk bereikt. 

Getuigenis (d.i. de wet) en verzoendeksel worden 
in Exodus 25:16-17 aan elkaar gekoppeld. De wet 
maakt zonde openbaar en daarmee ook de 
noodzaak van verzoening. De eisen van de wet 
werden ‘bedekt’ door het gouden verzoendeksel 
en het daarop gesprengde bloed (Lev. 16 en 
Hebr. 9 en 10). Het verzoendeksel bedekte de ark 
volledig. In de beschrijving valt alle nadruk op de 
twee cherubs van goud (Ex. 25:18-20), in 
Hebreeën 9:5 'cherubs der heerlijkheid' genoemd 
(zie ook de cherubs in Openbaring 4). Deze 
wezens vormden één geheel met het 
verzoendeksel en waren geplaatst op de beide 

 Hugo Bouter  

'Zij moeten dan een ark van acaciahout maken (...) En Ik zal dáár met u samenkomen 
en van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op de ark der getuigenis, over 

alles met u spreken wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.’ 

Exodus 25:10-22; 37:1-9; 40:20-21 



einden daarvan. Ze bedekten het verzoendeksel 
met hun vleugels en keken ook naar het 
verzoendeksel (vgl. 1 Petr. 1:12 '(...) dingen 
waarin engelen begerig zijn een blik te werpen'). 

De ark diende als ontmoetingsplaats voor Mozes, 
de wetgever, met de HERE God (Ex. 25:22). Voor 
ons als christenen is er nu de hemelse 
'genadetroon’, met vrije toegang voor de ware 
aanbidders (Rom. 3:25; Hebr. 4:16; 9:5; 10:19vv.). 
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BESTUDEERT DE SCHRIFTEN 

Vragen: 

 

1. Welk bijbelboek beschrijft voor het eerst dat het 
land Kanaän een land was dat vloeide van melk 
en honing? 

2. Hoe heette de commandant van het leger van 
Salomo? 

3. Hoe vaak is Petrus door een engel bevrijd uit de 
gevangenis? 

 

Antwoorden: 

1. Het boek Exodus (Ex. 3:8). 

2. Benaja, de zoon van Jojada (1 Kon. 4:4). 

3. Tweemaal (Hand. 5:17-32; 12:1-17). 

De geschiedenis van het manna, het hemelkoren, 
is bijzonder leerzaam. Het volk Israël werd 
hiermee dagelijks gespijzigd op de lange reis door 
de woestijn. Zij aten hiervan als leden van het volk 
van God (zij het dat hun verbinding met God vaak 
van uiterlijke aard was). Welnu, zo hebben wij als 
kinderen van God elke dag behoefte aan het wáre 
manna, het brood dat ons telkens weer geestelijk 
sterkt. Elke dag moeten wij leren in 
afhankelijkheid van God te leven en naar Zijn 
Woord te luisteren (Deut. 8:3; Matt. 4:4). Elke dag 
moeten wij ons opnieuw voeden met Christus: de 
ware, afhankelijke Mens. Want het manna spreekt 
van Christus als Degene die uit de hemel is 
neergedaald, de hemelse Mens die als 
Vreemdeling hier op aarde heeft gewandeld en 
volkomen was toegewijd aan Zijn Vader. Wanneer 
wij ons met Hem bezighouden in Zijn vernedering 
zoals die in de Schrift wordt getekend, dan 
ontvangen wij de kracht om Hem na te volgen en 
onze wandel in de wereld in Zijn voetspoor voort 
te zetten.  

Het manna was het voedsel in de woestijn, zoals 
de opbrengst van het land (‘het overjarige koren’) 

het voedsel was in Kanaän (Joz. 5:12 SV). In 
welke omstandigheden wij ons ook bevinden, 
hetzij in de verschillende situaties van het leven 
hier op aarde, hetzij als levend in het genot van 
onze geestelijke zegeningen in de hemelse 
gewesten, Christus blijft het voedsel voor ons hart. 
Enerzijds voeden wij ons met Hem als Degene die 
op aarde is neergedaald (zo zien wij Hem o.a. in 
de evangeliën), anderzijds is Hij onze 
levenskracht als de verheerlijkte Mens in de 
hemel (denk met name aan de brieven van 
Paulus).  

Ik wil er terloops op wijzen dat de Heer Jezus in 
Johannes 6 Zijn hele levensgang tekent: Zijn 
neerdalen uit de hemel, Zijn gaan in de dood en 
zelfs Zijn verhoging in de hemel (Joh. 6:62). De 
beschrijving van het manna in het Oude 
Testament is ongetwijfeld mede bedoeld om ons 
iets te leren over het wáre manna, om meer te 
vertellen over Christus als het brood des levens. 
Dit is in Johannes 6 echter niet aan de orde: de 
Heer wijst daar juist op de tégenstelling tussen het 
manna, dat vergankelijk was, en Zijn eigen 
Persoon als het levende brood uit de hemel.  

MANNA, BROOD UIT DE HEMEL Hugo Bouter  

“Toen gebood Hij de wolken daarboven en opende de deuren des hemels; Hij deed manna tot 
spijze op hen regenen, en schonk hun hemelkoren; brood der engelen at ieder, Hij zond hun 

teerkost tot verzadiging” (Ps. 78:23-25). 
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“Rechtstreeks” Jaargang 7, Nr. 1 - januari 2010 

Op de vijftiende dag van de maand begon het 
Loofhuttenfeest. Merkwaardig dat dit feest hier in 
Ezra onmiddellijk na het feest van de nieuwe maan 
wordt genoemd (vs. 4). Tussen deze beide feesten 
vond de Grote Verzoendag plaats, waarop men zich 
moest verootmoedigen. In de toekomst zal het 
overblijfsel van Israël de Grote Verzoendag weer 
houden, want er zal een grote rouwklacht zijn onder 
al hun geslachten. Het Loofhuttenfeest zal pas 
worden gevierd na de vervulling van de Grote 
Verzoendag (Zach. 12:10-14; 14:16). Maar in het 
boek Ezra is dit anders. Het volk dat teruggekeerd 
was, was namelijk al tot inkeer gekomen. Het ging 
terug om de eredienst te herstellen en de Messias 
te ontvangen. Van een verwerping van de Messias 
was nog geen sprake. Daarom wordt deze 
belangrijke dag van verootmoediging hier 
overgeslagen, en eenvoudig vermeld dat het volk 
vol vreugde was.  

Op het Loofhuttenfeest moest men namelijk vrolijk 
zijn (Deut. 16:13-15). En dit viel niet moeilijk, als 
men dacht aan de zwerftocht door de woestijn en de 
intocht in Kanaän. Na veertig jaar van moeite en 
omzwerving waren zij in het land gekomen dat hun 
door God was geschonken; en zij konden rustig en 
vredig van de vrucht van hun arbeid genieten, terwijl 
zij onder hun wijnstok en vijgenboom gezeten waren 
(Joz. 24:13). Voorgeschreven was dan ook dat de 
Israëlieten jaarlijks vanaf de vijftiende van de 
zevende maand zeven dagen in loofhutten zouden 
wonen, om daar de trouw en goedheid van de HERE 
te gedenken en vrolijk te zijn voor Zijn aangezicht 
(Lev. 23:33-43). Voor de eerste maal hadden zij dit 
feest gevierd onder Jozua. En in Nehemia 8:18 
lezen wij dat zij het niet meer zo gedaan hadden, 
zelfs niet in de dagen van de vrome koningen van 
Israël, tot op de tijd van Ezra. Het gold hier in de 
dagen van Ezra als het ware een hervonden 
Kanaän: het was alsof het volk zoals vroeger het 
land van de belofte was binnengegaan.  

Voor de gelovigen van onze dagen is dit alles een 
heerlijk beeld van de hemelse positie die wij 
innemen. In het begin is onze positie in Christus 
door de apostelen geopenbaard; in de brief aan de 
Efeziërs bijvoorbeeld wordt deze heerlijke waarheid 
ontvouwd, terwijl de gelovigen hiervan de grote 
blijdschap konden proeven. Maar al gauw was het 
genot ervan verdwenen, zodat men zelfs kan 
zeggen dat de gelovigen honderden jaren in 
geestelijke gevangenschap hebben gezucht. Hoe 
heerlijk is het dat deze waarheid nu is 
teruggevonden, met vele andere waarheden die 
grote blijdschap aan de gelovige geven! Net als in 
Ezra's dagen kon dit alleen plaatsvinden samen met 
de oprichting van het altaar; dat is met de 
verwezenlijking van de eredienst. Bij de eredienst 
toch behoort het verstaan van de hemelse positie 
van de gelovigen. 

Voor Israël is het Loofhuttenfeest een zwak beeld 
van de heerlijke toekomst die het volk wacht. Jozua, 
Zerubbabel en Ezra hebben het volk niet in de rust 
gebracht (Hebr. 4:8). Integendeel, door ongeloof 
verwierp het volk de rust, en Hem die ware rust 
kwam brengen. In de dagen van de Heer Jezus 
wordt dan ook gesproken over de feesten van de 
Joden, in plaats van over de feesten des Heren. 
Gods Zoon werd verworpen door Israël, en de Heer 
Jezus ging niet op naar het Loofhuttenfeest (Joh. 
7:8). Er was voor Hem geen rust (Joh. 5:17); en zo 
kon er ook voor het volk geen rust zijn. Maar als de 
Heer zal wederkomen, zal de volle stroom van 
zegen uit Zijn liefhebbend hart over Israël worden 
uitgestort. Dan zal het hele volk vrolijk zijn zoals 
nooit tevoren. 

Voor ons is het Loofhuttenfeest een beeld van de 
rust in de hemel. Wij genieten die nu al op grond 
van onze hemelse positie en wij danken God voor 
Zijn genade en trouw. Maar wat zal het zijn, als wij 
niet alleen zoals nu in de hemelse gewesten zijn 
gezet in Christus, maar als wij worden opgenomen, 
de Heer tegemoet in de lucht om voor altijd met 
Hem in de heerlijkheid te zijn! Nu al hebben wij rust 
voor het geweten en rust voor de ziel, maar dan 
zullen wij met ziel en lichaam in de volmaakte rust 
ingaan! 

Bij de oprichting van het altaar op de eerste dag van 
de zevende maand, verzamelde het volk zich als 
één man (vs. 1). Deze eensgezindheid vinden wij 
ook later, als het om het werk gaat: “In het tweede 
jaar na hun aankomst bij het huis Gods te 
Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen 
Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, en Jesua, de 
zoon van Josadak, met hun overige broeders, de 
priesters en de Levieten, en allen die uit de 
gevangenschap naar Jeruzalem gekomen waren, 
de Levieten aan te stellen van twintig jaar en 
daarboven om toezicht te houden op het werk aan 
het huis des HEREN. Zo traden dan Jesua met zijn 
zonen en broeders, en Kadmiël met zijn zonen, 
Judeeërs, tezamen op, om toezicht te houden op 
hen die het werk aan het huis Gods verrichtten; ook 
de zonen van Chenadad, hun zonen en broeders, 
de Levieten” (vs. 8 en 9). Er was dus eenheid in de 
uitoefening van de eredienst, en ook eenheid om 
naar Gods gedachten het werk aan het huis des 
HEREN te behartigen. Er was niet de geringste 
onenigheid in betrekking tot de inrichting van de 
dienst overeenkomstig het Woord. Ook dit is een 
hervonden zegen.  

De brief aan de Efeziërs, die ons hemelse standpunt 
in het licht stelt, onthult ook het karakter van de 
gaven die door Christus aan de Gemeente zijn 
gegeven en toont ons hoe deze moeten worden 
uitgeoefend (Ef. 4). 

EZRA 
Hoofdstuk 3 (vervolg) 

Het altaar, het Loofhuttenfeest, en de grondlegging van de tempel 

J.A. Vellekoop 
D
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DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST 

Gerard Kramer 

Deze keer een WoordStudie die niet over een 
woord gaat, maar over een woordgroep, een 
uitdrukking. De doop met de Heilige Geest, wat is 
dit precies? Moet je behalve met water ook met de 
Heilige Geest gedoopt worden? Over dit 
onderwerp is nogal wat te doen, en daarom is 
zorgvuldig Schriftonderzoek noodzakelijk. 

 

Schriftgegevens 

1. De doop met de Heilige Geest is 
aangekondigd door Johannes de Doper als 
handeling van de Heer Jezus Zelf in Matteüs 
3:11; Marcus 1:8; Lucas 3:16 en Johannes 
1:33b. 

2. Deze aankondiging is bevestigd door de Heer 
Jezus in Handelingen 1:5, waar we lezen: 
‘Want Johannes doopte wel met water, maar 
u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, 
niet vele dagen hierna’. Wat is de eerste 
hierna beschreven gebeurtenis die als ‘doop 
met de Heilige Geest’ kan worden 
aangeduid? Dat is de uitstorting van de 
Heilige Geest in Handelingen 2. 

3. In 1 Korintiërs 12:13 blikt Paulus terug op de 
doop met de Heilige Geest als hij schrijft: 
‘Immers, wij allen zijn door één Geest tot één 
lichaam gedoopt’. 

 

Vraag 

Heeft de doop met de Heilige Geest alleen op de 
Pinksterdag, dus in Handelingen 2, plaats-
gevonden? 

 

Antwoord 

De doop met de Heilige Geest vond voor het eerst 
plaats op de Pinksterdag; dit was toen een 
collectief gebeuren, maar zeker niet eenmalig, 
zoals wel wordt beweerd (hoewel de 
oorspronkelijke vorming van het lichaam van 
Christus door de uitstorting van de Geest wel 
eenmalig was). 

 

Argumenten 

a)  In Handelingen 11:15,16 blijkt namelijk 
dat het ‘vallen’ van de Heilige Geest op Cornelius 
en de zijnen in Caesarea gelijkgesteld wordt aan 
wat eerder op de Pinksterdag met de apostelen in 
Jeruzalem gebeurd was. 

b)  Tevens wordt wat in Cornelius’ huis 
plaatsvond, beschreven in termen als het ‘geven’ 
en het ‘uitstorten’ van de ‘gave van de Heilige 
Geest’ (11:17; 10:45) en van het ‘ontvangen’ van 
de Heilige Geest (10:47). 

c)  Ook Paulus schrijft dat gelovigen die niet 
de gebeurtenis van Handelingen 2 hebben 
meegemaakt - inclusief hijzelf! - wel degelijk met 
de Heilige Geest gedoopt zijn. In 1 Korintiërs 
12:13 staat: ‘Immers wij allen zijn door (met, in; 
Gr. en) één Geest tot één lichaam gedoopt’. Zo 
wordt ook duidelijk welk accent gelegd wordt bij 
de doop met de Heilige Geest. Paulus beseft dat 
zowel hijzelf als de Korintiërs door hun bekering 
zijn gaan behoren bij het gezelschap dat op de 
Pinksterdag in Jeruzalem door de kracht van de 
Geest werd verenigd tot één lichaam, het Lichaam 
van Christus, de Gemeente. Dit specifieke besef 
kwam bij hem op nadat hij in de Heer Jezus was 
gaan geloven en met de Heilige Geest gedoopt 
was (vgl. Ef. 1:13; Hand. 11:17). 

 

De doop met de Heilige Geest als ‘tweede 
zegen’ of ‘second blessing’? 

Dit is vooral een terminologische verwarring. De 
Schrift roept gelovigen nergens op zich naar de 
doop met de Heilige Geest  uit te strekken - die 
hebben ze immers al ondergaan! - maar wel om 
vervuld te worden met de Heilige Geest: zie o.a. 
Efeziërs 5:18, en vgl. Handelingen 4:8,31. 
Gelovigen worden zo opgeroepen zich uit te 
strekken naar een opnieuw onder het beslag 
komen van de Heilige Geest met het oog op hun 
dienst en getuigenis. Wie permanent vervuld is 
met de Heilige Geest, is ‘vol van de Heilige 
Geest’. We zien dit slechts bij de Heer Jezus (Luc. 
4:1), en bij Stefanus en Barnabas (Hand. 6:3,5; 
7:55; 11:24). 
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INWIJDING VAN DE TEMPEL;  
EERSTE DEEL VAN SALOMO’S GEBED 

 

1 Koningen 8:1-30 
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Koning Salomo wil dat de ark uit de stad van 
David, dat is Sion, naar de tempel wordt gebracht. 
Salomo maakt hierbij niet de fout die David 
maakte, toen deze de ark naar Jeruzalem wilde 
brengen. Want Salomo laat de ark op de 
schouders van de priesters vervoeren. De ark en 
de vele offers spreken allemaal van de 
heerlijkheid van de Heer Jezus. Ook Salomo zelf 
is een beeld van de Heer. 

Als de ark in de tempel is geplaatst, worden de 
draagbomen uitgetrokken. De ark heeft zijn 
eindbestemming bereikt. Als de priesters hun 
voorbereidend werk hebben gedaan en zijn 
teruggetreden, vult de wolk, het symbool van 
Gods heerlijkheid en van Zijn tegenwoordigheid, 
het huis van de HERE. 

Bij de beschrijving van de inwijding is weer te zien 
hoe alles hier in verbinding staat met Gods 
regering. Hij woont te midden van Zijn volk als de 
heilige God, dat zal ook blijken uit het gebed van 
Salomo. Als God nu in Zijn gemeente woont, is 
dat ook een terrein waar Hij regeert, waar Hij 
gezag heeft. Het oordeel begint bij het huis van 
God (1 Petr. 4:17). Er zijn voorschriften hoe wij 
ons daar moeten gedragen (1 Tim. 3:15). Het is 
een groot voorrecht daar te zijn waar de Heer 
Jezus in het midden van de Zijnen is en waar 
offers van aanbidding worden gebracht. Laten dat 
er méér worden. Maar in Zijn naam samen te 
komen betekent ook gehoorzaamheid aan wat Hij 
wil, evenals de wet van Mozes daar in de ark lag 
en de cherubs daarop neerkeken. 

Salomo erkent dat God nu woont in Zijn tempel en 
dat het huis des HEREN klaar is. Daarom zegent 
hij vervolgens het volk en prijst hij de HERE, de 
God van Israël. De HERE heeft gedaan wat Hij 
gezegd heeft tegen David. Salomo herhaalt de 
woorden van God, hoe Hij met het volk 
rondgetrokken is zonder vaste woonplaats, totdat 
David werd verkoren om over Zijn volk te regeren. 
Toen kreeg David het verlangen een huis voor 
Hem te bouwen. David kreeg de plannen van God 
te horen. En nu zit Salomo op de troon van Israël 
en heeft hij de tempel voltooid. Als de uitverkoren 
koning regeert, is er voor God een plaats van rust, 
een plaats waar Hij te midden van Zijn volk woont. 

Dan gaat Salomo bij het altaar staan en begint hij 
met zijn indrukwekkende gebed.  

Het altaar spreekt van de Heer Jezus in Zijn 
overgave aan God. Alleen op die grondslag kan er 
een woonplaats van God komen; alleen op die 
grondslag kan God ‘vasthouden aan het verbond 
en de goedertierenheid jegens Zijn knechten die 
met hun gehele hart voor Zijn aangezicht 
wandelen’ (vs. 23). Gehoorzaamheid is de 
voorwaarde waarop God met dit volk verder zal 
gaan. 

Salomo beseft dat God te groot is om in welke 
ruimte dan ook intrek te kunnen nemen. Hij Zelf 
omspant immers alles. Ondanks alle schittering 
erkent Salomo de geringheid van het huis dat hij 
mocht bouwen. God woont niet in door mensen 
gemaakte bouwwerken. Toch neemt God er Zijn 
intrek en wordt de tempel een huis van gebed, 
waarover Gods ogen dag en nacht open zijn. Zijn 
naam woont daar en daarom zal Hij horen naar 
het gebed dat vanaf die plaats wordt gedaan. 

Lees nu nog een keer 1 Koningen 8:1-30. 

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: ‘Heer, mogen wij 
meer gaan beseffen dat de gemeente als Uw 
woonplaats in de eerste plaats een huis van 
gebed is. Laat ons een biddende gemeente 
zijn’ (1 Tim. 2:1-6). 

“(…) zodat uw ogen nacht en dag geopend zijn over dit huis” (1 Kon. 8:29). 

Ger de Koning 
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VAN DE WERKVLOER 
 

JEZUS ZAG HEM LIGGEN 

John Bax 

Hebt u wel eens een dergelijk wonder ervaren? Dat 
iemand echt naar u omkeek in tijden van moeite en 
verdriet. Dat iemand u zag staan, dat u er voor hem of 
haar toe deed. Het wonder van het open staan voor de 
ander wordt in onze tijd, die vol is van allerlei prikkels, 
steeds zeldzamer. De wereld heeft vele zintuig-
prikkelende dingen. Via de media wordt alles zo 
aantrekkelijk mogelijk voorgesteld. Maar zien we nog wel 
wat werkelijk waarde heeft in ons leven en wat echt tot 
nut is? Het gevaar van de tijdgeest is dat we, als we 
verkeerde keuzes maken, ‘verlamd’ raken. We komen in 
een isolement terecht waar een helpende hand ver weg 
schijnt te zijn. Maar in de boodschap van het evangelie 
zien we Gods grote genade heel dicht bij ons komen. De 
Heer Jezus ziet ons liggen, zelfs in de ellendige staat 
waarin ieder mens van nature verkeert. 

Eén van de gasten van ‘In de Vrijheid’ vertelt in dit artikel 
zijn levensverhaal: ‘Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 
15 jaar oud was. Ik was enig kind en had niet veel 
vrienden. Mijn vader dronk en hij maakte al het geld op 
aan de meest onzinnige, dure dingen. Hij was nooit 
tevreden en viel van de ene in de andere obsessie. Wat 
ik mij herinner is dat er altijd ruzie bij ons in huis was 
over geld. Ik zocht buiten vaak mijn vertier als er ruzie 
was. Of ik ging naar mijn kamer en kon uren bezig zijn 
met computergames. Ik vluchtte helemaal in een virtuele 
wereld en altijd probeerde ik de nieuwste games te 
spelen. Alle games die ik maar wilde, kreeg ik. Dan 
hadden mijn ouders geen omkijken naar mij. Totdat mijn 
vader uit huis ging, toen hield alles ineens op’.  

‘We konden niet veel meer kopen en moesten 
bezuinigen op alle terreinen. Ik spijbelde vaak van 
school, en werd uiteindelijk geschorst. Cafés en 
koffieshops werden mijn tweede thuis. Daar ontmoette ik 
verkeerde vrienden, die drugs gebruikten. Bij een van 
hen kon ik een kamer krijgen. Toen ging mijn leven 
helemaal de verkeerde kant op. Zij waren heel wat ouder 
en konden gemakkelijk aan alcohol en drugs komen. Ik 
deed met hen mee: stal fietsen en verkocht deze om aan 
geld te komen, stal uit supermarkten, dealde en 
gebruikte drugs. Ik voelde me prima bij deze ‘vrienden’ 
en deed veel verkeerde dingen. Als ik genoeg geld had, 
keek ik in reclamefolders wat de nieuwste snufjes waren. 
Achteraf zag ik in, dat ik hierin veel weg had van mijn 
vader. Ook mijn geld ging op aan onbenullige dingen. De 
nieuwste en duurste mobieltjes wilde ik hebben en de 
beste computers om spelletjes te kunnen doen. Elke 
keer kwam ik in geldnood en om dat op te lossen ging ik 
inbreken, stelen en dealen. Mijn vriendenkring bestond 
uit randfiguren, voor wie het leven bestond uit drank, 
drugs en seks’.  

‘Natuurlijk werd ik een keer gepakt en moest ik de cel in. 
Mijn moeder verloor alle vertrouwen in mij. Bij haar 
hoefde ik niet meer aan te kloppen. Ik had zo vaak 
gelogen en geld van haar gestolen, en beloofd dat ik mijn 
leven zou verbeteren. Nu wilde ze niets meer met mij te 
maken hebben. Ik kwam op straat terecht en als dakloze 
durf je op het laatst niemand meer om hulp vragen. Je 
voelt je eenzaam en verlaten. Ik sliep vaak in hokjes en 
op stations en besefte dat mijn leven doelloos was. Toch 

zocht ik nog steeds mijn verkeerde vrienden op, want zij 
waren de enigen die wel met mij wilden praten. Ze gaven 
mij, als ik er geld voor had, heroïne en cocaïne, maar 
geen onderdak. Ik dronk en was een verslaafde zwerver 
en mijn wereldje werd steeds kleiner. Tijdsbesef had ik 
niet meer; ik wilde alleen maar scoren en overleven. 
Doorgewinterde zwervers die al jaren drugs gebruikten, 
waren mijn voorbeeld; zij leken zichzelf uitstekend te 
redden. Achteraf hoorde ik wel, dat enkelen van hen aan 
een overdosis waren overleden’. 

‘Mijn lichaam kon dit harde, rauwe leven niet meer aan. 
Maar alles was verdoofd door de drugs. Ik ervoer het 
leven als een nachtmerrie. Op straat zag ik mensen, die 
koffie en broodjes uitdeelden en over het evangelie 
spraken. Ze stonden met hun busje tegenover mij en 
waren bezig soep en broodjes uit te delen aan andere 
zwervers’. ‘Ik had honger en dacht: laat ik om een 

broodje vra-
gen. Maar ik 
durfde niet. 
Zij stonden 
daar voor 
een goed 
doel en daar 
hoorde ik 
zeker niet bij.  

Een wat 
oudere man 
die bij de bus 
hoorde, zag 

mij en liep naar mij toe en kwam bij mij zitten. Hij vroeg 
hoe het met mij was. Hij bleef doorvragen over mijn 
leven en de situatie waarin ik was, zodat ik mij wat 
onbehaaglijk begon te voelen. Toen ik er iets over 
vertelde, liep ik helemaal vast in het gesprek en wilde 
weglopen. Maar de man vroeg mij of ik geholpen wilde 
worden om uit deze nare situatie te komen. Ik zei: als het 
kan, wil ik het graag proberen. Hij bracht mij naar 
Stichting ‘de Rank’, die mij door verwees naar Stichting 
‘In de Vrijheid’. Toen heb ik voor het eerst weer een 
‘thuisgevoel’ gekregen. De eerste weken na mijn 
opname hield ik iedereen op afstand. Tijdens de 
dagopeningen en pastorale gesprekken leerde ik in de 
Bijbel lezen. Ik begon te begrijpen dat ik verblind was 
geweest door de wereld en door verkeerde begeerten. Ik 
heb veel gesprekken gevoerd en brieven geschreven 
naar al degenen die ik benadeeld heb. Achteraf zie ik 
pas goed hoe gevaarlijk het is om losbandig te leven: de 
zonde werkt verwoestend in het leven van mensen. De 
relatie met mijn moeder is weer hersteld. Ik heb geleerd 
mij meer open te stellen naar anderen, hoewel dit nog 
vaak een probleem is. Maar God heeft geduld met mij. Ik 
weet dat God leeft en dat Hij naar mij heeft omgezien en 
zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft voor al mijn 
zonden’. 

‘Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor 
alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de 
goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, 
bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld 
leven’ (Tit. 2:11-12). 

‘En daar was een mens die achtendertig jaar ziek was geweest. Jezus zag hem liggen, en 
daar Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tot hem: Wilt u gezond worden?’ (Joh. 5:5-6). 
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In Hebreeën 9 wordt het hemelse heiligdom tegenover 
het zinnebeeldige aardse heiligdom geplaatst. In de 
verzen 1-5 wordt de inrichting van het aardse heiligdom 
beschreven. In de verzen 6-10 is sprake van de 
eredienst in het heiligdom. De nadruk ligt in dit gedeelte 
op de eredienst, en niet zozeer op de inrichting van het 
heiligdom. De schrijver gaat dan ook niet verder hierop 
in en laat het aan ons over om verder over de 
‘bijzonderheden’ na te denken. 

De gouden kruik met manna is één van de voorwerpen 
waarover in bijzonderheden gesproken kan worden. 
Deze kruik was zeer kostbaar in de ogen van God. Dit 
blijkt uit het feit dat ze werd bewaard in het heilige der 
heiligen, specifieker gezegd: in de ark van het verbond 
die voor Gods aangezicht stond. De ark en het 
verzoendeksel spreken van Christus in Zijn godheid, 
mensheid en verzoenend sterven aan het kruis. 

De troon van God 

De ark en het verzoendeksel met de cherubs vormden 
samen Gods troon op aarde te midden van het volk 
Israël. God troonde boven het verzoendeksel tussen de 
beide cherubs (Ex. 25:22; Ps. 99:1). Al de voorwerpen 
in het heilige der heiligen spreken van de Heer Jezus; 
zo ook de gouden kruik met het manna. De gouden 
kruik moest in de ark voor het aangezicht des Heren 
gelegd worden; ze kreeg een plaats in de troon van 
God. Zo is het ook met de Heer Jezus: Hij is een weinig 
minder dan de engelen gemaakt, maar is nu verheerlijkt 
aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge (vgl. 
Hebr. 1:3,13; 8:1; 10:12; 12:2). 

Het manna 

Het manna was het voedsel voor het volk Israël tijdens 
de veertig jaar lange woestijnreis. Als we Johannes 6 
lezen, zien we dat het manna een beeld is van de Heer 
Jezus in Zijn leven op aarde. Hij is het brood dat uit de 
hemel is neergedaald (Joh. 6:41; 48-51). Wat de 
woestijn voor het volk Israël was, is de wereld voor de 
gelovigen nu: wij zijn op doorreis naar het Beloofde 
Land. De HERE zorgde elke morgen voor vers manna – 

“Hij verzadigde hen met hemels brood” (Ps. 78:24-25). 
Zo mogen wij ons gedurende onze ‘woestijnreis’ 
voeden met de Heer Jezus. De gouden kruik met het 
manna moest als een getuigenis voor de volgende 
generaties bewaard worden. Op die manier werden de 
Israëlieten steeds eraan herinnerd hoe God in de 
woestijn voor hen had gezorgd. Als onze woestijnreis 
voorbij is, zullen wij de Heer Jezus met onze eigen 
ogen aanschouwen, “want wij zullen Hem zien zoals Hij 
is” ( 1 Joh. 3:2). De ‘gouden kruik met het manna’ wordt 
als een herinnering in de hemel bewaard. God wil dat 
wij nooit vergeten dat Christus, die nu verheerlijkt is in 
de troon van God, Zichzelf voor ons heeft vernederd 
hier op aarde. 

De opmerkzame lezer zal ontdekt hebben dat in het 
Oude Testament niet over een ‘gouden’ kruik wordt 
gesproken. Er is in Exodus 16 sprake van een kruik, 
over het materiaal van de kruik wordt niets gezegd. Pas 
in het Nieuwe Testament ontvangen we hierover meer 
licht. In Hebreeën 9 wordt ons meegedeeld dat het een 
‘gouden’ kruik was. Het goud spreekt in de Bijbel van 
goddelijke heerlijkheid. Van het Nieuwe Jeruzalem staat 
bijvoorbeeld geschreven dat zij de heerlijkheid van God 
heeft – de stad is van zuiver goud (Openb. 21:11,18). 
Zowel het manna alsook de gouden kruik zeggen iets 
over de Heer Jezus: 

 Het manna spreekt van Zijn mensheid. Eén van 
de kenmerken van het manna is dat het klein 
was. Christus heeft Zichzelf vernederd: tijdens 
Zijn verblijf op aarde was Hij nederig en gering. 

 De gouden kruik spreekt van Zijn godheid en 
verheerlijking. De Heer Jezus was waarachtig 
Mens, maar Hij was en is ook waarachtig God 
(zie o.a. Joh. 1:1-2 en Fil. 2:5-11). 

Dit is wat de Schrift ons leert; en zo belijden wij Hem 
ook. In een geestelijk lied staat: 

‘Wie is als U, Gods Veelgeliefde? 
U, God en Mens in één Persoon. 

U bent de waarheid, U bent liefde; 
alles aan U is goed en schoon.’  

Peter Cuijpers   

DE GOUDEN KRUIK MET HET MANNA  
 

“Mozes zei tot Aäron: Neem een kruik, doe daarin een volle gomer manna en leg dit voor het aangezicht 
des HEREN, om het voor de toekomende geslachten te bewaren” (Ex. 16:33). 

“En achter het tweede voorhangsel was een tabernakel, het heilige der heiligen geheten, die een 
gouden wierookvat bevatte en de ark van het verbond, rondom geheel met goud overdekt, waarin een 
gouden kruik was die het manna bevatte, en de staf van Aäron die gebloeid had, en de tafelen van het 
verbond; en daarboven de cherubs van de heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden; het is 

niet mogelijk hierover nu in bijzonderheden te spreken” (Hebr. 9:3-5). 
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Hij had gestalte noch luister 

“Als een loot schoot Hij op voor Zijn aangezicht, en als 
een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte noch luister, 
dat wij Hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht 
en van mensen verlaten (...); Hij was veracht en wij 
hebben Hem niet geacht” (Jes. 53:2-3). 

De mensen hebben de Heer Jezus niet geacht. Zij 
waren blind voor de heerlijkheid van de Zoon van God, 
die uit de hemel was neergedaald. Vergelijk in dit 
opzicht hoe het volk over het manna dacht (Num. 11:4-
6; 21:5). Uiterlijk was er niets begeerlijks aan de Heer te 
zien, Hij onderscheidde Zich niet van andere mensen. 
Johannes schrijft dat Hij onder ons gewoond heeft. 
Letterlijk staat er dat Hij onder ons heeft 
‘getabernakeld’, d.i. in een tent wonen. De tabernakel 
was de tent waarin God woonde tijdens de woestijnreis. 

Aan de buitenkant van de tabernakel was niets 
bijzonders te zien. Het buitenste tentkleed was van 
tachasvellen vervaardigd. Dit waren waarschijnlijk grijze 
of grauwe huiden van zeekoeien, die de tentwoning 
tegen allerlei invloeden van buitenaf moesten 
beschermen. Alleen dit kleed was voor het oog van de 
Israëlieten zichtbaar. 

Hieronder gingen drie andere kleden schuil, die 
allemaal iets zeggen over de heerlijkheid van de Heer 
Jezus. Het onderste kleed kon alleen door de priesters 
worden gezien, wanneer zij dienst deden in de 
tabernakel. Dit kleed was gemaakt van fijn wit linnen, 
blauw, purper en scharlaken. Het fijne witte linnen 
spreekt van de reinheid en de gerechtigheid van de 
Heer Jezus. Blauw is de kleur van de hemel, dit spreekt 
van zijn hemelse afkomst. Purper en scharlaken zijn de 
kleuren van Zijn koninklijke waardigheid. Hij is niet 
alleen de Messias, de Koning van de Joden 
(scharlaken), maar Hij is ook de Koning der koningen, 
die over de gehele aarde zal regeren (purper). In dit 
kleed waren cherubs ingeweven; de cherubs waakten 
over Gods heiligheid. Zij zagen dat Christus volkomen 
beantwoordde aan Gods heiligheid en gerechtigheid. In 
de tabernakel keken zij neer op het met bloed 
besprenkelde verzoendeksel. 

Het verzoeningswerk is door de Heer Jezus eens voor 
altijd volbracht. Gods troon is op grond van Zijn bloed 
nu een ‘genadetroon’ voor ieder die in Hem gelooft 
(Rom. 3:25). 

Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd 

Johannes en de andere discipelen behoorden tot de 
ingewijden die de heerlijkheid van de Heer Jezus 
hebben gezien. De geliefde discipel getuigt: “Wij 
hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd” (Joh. 1:14). De 
mensen zagen een kruik, maar de discipelen zagen een 
‘gouden’ kruik. Zij waren ooggetuigen van de goddelijke 
heerlijkheid van de Heer Jezus. Daarbij kunnen wij 
denken aan de verheerlijking op de berg, waarbij het 
uiterlijk van Zijn gezicht in heerlijkheid veranderde (Luc. 
9:29). Johannes, Jakobus en Petrus waren daarbij 
aanwezig. Petrus schrijft ook dat zij ooggetuigen van 
Zijn majesteit zijn geweest: “Want Hij ontving van God 
de Vader eer en heerlijkheid” (2 Petr. 1:16-17). Ook in 
de wonderen die de Heer Jezus verrichtte, 
aanschouwden zij Zijn heerlijkheid (vgl. Joh. 2:11; 
11:40vv.). 

Duizenden mensen zijn ooggetuigen geweest van de 
wonderen die Christus heeft verricht. Deze wonderen 
getuigden ervan dat de Vader Hem had gezonden (Joh. 
5:36). Dit getuigenis heeft men echter verworpen. Erger 
nog: de werken van Christus werden toegeschreven 

aan de duivel (Matt. 12:24). Men weigerde Christus te 
erkennen als de Zoon van God, die van de Vader was 
gekomen om het eeuwige leven mee te delen (Joh. 
5:40). Zijn goddelijke heerlijkheid werd slechts door een 
handjevol getrouwen aanschouwd. 

Het verborgen manna 

De gouden kruik met manna was voor het oog van de 
mensen ‘verborgen’ (Ex. 16:32-34; vgl. Openb. 2:17). 
Ongelovige mensen zagen en zien slechts een kruik. 
Voor hen is Christus een ‘gewoon’ mens, die uiteindelijk 
een vreselijke dood is gestorven. En zoals het met de 
doden gaat: zij worden begraven en gaan tot ontbinding 
over. Wat voor de nabestaanden rest, zijn enkel 
herinneringen. Zo niet met de Heer Jezus. Hij is niet in 
het graf gebleven. Zijn vlees heeft geen ontbinding 
gezien. Hij is door God uit de doden opgewekt en 
verhoogd in de hemel (Hand. 2:30-33). Het verborgen 
manna in de gouden kruik bederft niet. Het getuigt van 
onsterfelijkheid en blijft altijd vers. Het spreekt van het 
eeuwige leven, en van de eeuwige heerlijkheid die aan 
de overwinnaars zal worden gegeven (Openb. 2:12-17): 

 aan hen die vasthouden aan de naam van de 
Heer Jezus; 

 die het geloof in Hem niet verloochenen; 

 die trouw blijven te midden van dwaalleer en 
afval van het geloof. 

Met heerlijkheid en eer gekroond 

“Wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen 
gemaakt was vanwege het lijden van de dood met 
heerlijkheid en eer gekroond” (Hebr. 2:9). 

De gouden kruik kon eigenlijk alleen gezien worden 
door de priesters in het heiligdom. En Christus heeft 
ons tot priesters voor Zijn God en Vader gemaakt 
(Openb. 1:6; 1 Petr. 2:5). Op grond van Zijn 
verzoeningswerk mogen wij als priesters met 
vrijmoedigheid ingaan in het hemelse heiligdom (Hebr. 
10:19). Daar aanschouwen wij de heerlijkheid van de 
Heer Jezus. Daar zien wij de ‘gouden’ kruik, die ons 
eraan herinnert dat Christus, “die in de gestalte van 
God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, 
maar Zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf 
aannemend, de mensen gelijk wordend. En uiterlijk als 
een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, 
gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. 
Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en 
Hem de naam geschonken die boven alle naam is, 
opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van 
hen die in de hemel en die op de aarde en die ander de 
aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer 
is, tot heerlijkheid van God de Vader” (Fil. 2:6-11). 

“Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft 
verlost door Zijn bloed, en ons gemaakt heeft tot een 

koninkrijk, tot priesters voor Zijn God en Vader, Hem zij 
de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid!”  

Amen. 
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Colofon Nieuwe boeken van  
de auteur Ger de Koning 

 

Zie, uw God  

Toelichting op het evangelie naar Johannes  

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 laatste van deze vier 
levensbeschrijvingen vertelt Johannes 
over Hem als God de Zoon, die uit de 
hemel op aarde is gekomen. Van de 
vier levende wezens in het boek 
Openbaring is het vierde levende 
wezen een vliegende arend gelijk 
(Openb. 4:7). Dat is het passende 
symbool voor dit evangelie. Daarom 
staat er op de voorkant van de omslag 
een arend. Er is ook een vergelijking te 
maken tussen de vier kleuren van de 
tabernakel (Ex. 26:1), en de vier 

evangeliën. De kleur die past bij dit evangelie, is 
hemelsblauw. Het doel van dit evangelie is dat we naar de 
Heer Jezus kijken als God. Om die reden is de oproep: ‘Zie, 
uw God’ (Jes. 40:9) als titel voor dit boek gekozen. 

 

Zie, uw God - Johannes - 978-90-5798-275-0 - € 21,50   

 

Zie, een volk  

Toelichting op Handelingen  

Het boek Handelingen is het schitterende vervolg op de 
evangeliën. We vinden er de beschrijving van het ontstaan 
en de vorming van de gemeente, Gods hemelse volk, als 

het indrukwekkende resultaat van het 
werk van de Heer Jezus dat in de 
evangeliën wordt beschreven. De 
geschiedenis van dit hemelse volk 
wordt in dit bijbelboek door de Heilige 
Geest bepaald, en ontwikkelt zich op 
aarde. Vandaar de groene kleur van de 
omslag en de symbolen op de 
voorkant: een aardbol en de duif, het 
bekende symbool voor de Heilige 
Geest (Matt. 3:16). Door Bileam is eens 
uitgeroepen: ‘Zie, een volk, dat alleen 
woont en onder de natiën zich niet 

rekent’ (Num. 23:9). Dat betrof Gods aardse volk, Israël. Dit 
geldt echter ook voor de gemeente, die God uit de volken 
heeft genomen als een volk voor Zijn Naam (Hand. 15:14). 
Om die reden is de oproep: ‘Zie, een volk’ als titel voor dit 
boek gekozen. 

 

Zie, een volk - Handelingen - 978-90-5798-276-7 - € 22,95  
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http://verkoop.johannes-multimedia.nl/product_info.php/products_id/4387�
http://verkoop.johannes-multimedia.nl/product_info.php/products_id/4388�


Wat is de Bijbel toch een geweldig boek! Dit 
boek bevat ontzettend veel onderwijs, en 
toch is het niet opgesteld in de vorm van een 
leerboek. God heeft echter niet voor niets 
besloten Zijn boek in twee delen te laten 
verschijnen, met daartussenin een niet in de 
Bijbel beschreven periode van vierhonderd 
jaren waarin Hij heeft gezwegen. Maar 
daaraan voorafgaand en daarop volgend 
heeft Hij gesproken, en heeft Hij mensen 
gebruikt om Zijn gedachten op schrift te 
stellen. 

Het eerste deel van de Bijbel noemen wij nu 
het Oude Testament, dat is het dikste deel 
van de Bijbel. Daarna komt het aanmerkelijk 
dunnere Nieuwe Testament. Beide delen 
horen duidelijk bij elkaar. Niet alleen volgt 
het Nieuwe Testament chronologisch op het 
Oude, ook inhoudelijk veronderstelt het 
Nieuwe Testament bekendheid met het 
Oude. Dat laatste wordt door ons nog wel 
eens onderschat. Als geïnteresseerde 
ongelovigen ons vragen waar ze het beste 
kunnen beginnen als ze de Bijbel willen 
lezen, zeggen we immers vaak: ‘Lees eerst 
maar eens het evangelie naar Johannes en 
de brief aan de Romeinen’. Dat doen we 
natuurlijk, omdat we willen dat de 
vraagsteller zo snel mogelijk tot bekering 
komt! 

Op zichzelf is dat laatste natuurlijk een 
goede zaak. We zouden het toch erg vinden 
als zo iemand ‘gewoon’ bij het begin van de 
Bijbel zou beginnen, dus bij het boek 
Genesis, en dan halverwege het boek 
Leviticus de laatste adem uitblaast! Toch 
zouden we de moed moeten hebben zo 
iemand toch te adviseren inderdaad bij het 
boek Genesis te beginnen. We lezen van 
een meerdelig boek toch ook niet eerst een 
paar stukken uit het tweede deel, om dan 
vervolgens enthousiast aan het eerste deel 
te beginnen? Elk normaal mens begint de 
lectuur van een boek bij de eerste pagina, en 
start het lezen van een tweedelige pil bij de 
eerste pagina van het eerste deel. Waarom? 
Omdat er anders geen touw aan vast te 

knopen is! Als iemand werkelijk onder 
invloed van de Geest van God belangstelling 
heeft gekregen voor het Woord van God, 
mogen we erop vertrouwen dat God het 
goede werk dat Hij in iemand is begonnen, 
voltooien zal. Zo iemand ontwikkelt vaak een 
enorme honger en een grote daarbij 
behorende leessnelheid. Dat zal er in veel 
gevallen toe leiden dat de bij het lezen 
opkomende vragen beantwoord worden 
tijdens het vervolgtraject dat deze persoon al 
lezende aflegt. Zo komt hij of zij vanzelf in 
het Nieuwe Testament terecht, waar 
plotseling blijkt dat God ten slotte Zijn Zoon 
zond en in Hem gesproken heeft! 

Natuurlijk kan het gebeuren dat de zojuist 
beschreven bijbellezer intussen vragen gaat 
stellen over wat hij leest. Dat deed de 
Ethiopische kamerling ook toen Filippus 
bereid bleek hem te komen helpen. Filippus 
was beschikbaar, maar de kamerling had 
wel eerst gelezen en zijn vragen kunnen 
formuleren. Waar zou hij trouwens met lezen 
zijn begonnen? In ieder geval had de Heer al 
voordat hij bij Jesaja 53 was gearriveerd, 
gezorgd dat Filippus in de buurt was. Zo kan 
de Heer ook zorgen dat u en ik in de buurt 
zijn als wij voor iemand een Filippus mogen 
zijn. Daarom is het belangrijk in de goede 
volgorde te lezen, en dat advies ook te 
durven geven. Maar ook: beschikbaar zijn 
om anderen te helpen begrijpen wat de Heer 
ons eerst heeft laten zien. Daarom nemen 
we ook in dit nummer van Rechtstreeks alle 
tijd voor deel I van het Boek van God, daarbij 
gebruik makend van wat we weten uit deel II! 
Met een hartelijke groet namens de redactie, 
Gerard Kramer 
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In Leviticus 1 tot 7 vinden wij de inzettingen die 
verband houden met de vier verschillende offers 
die onder het oude verbond gebracht moesten 
worden. Zij spreken ons van het grotere en 
volmaaktere offer van Christus, dat vier 
verschillende aspecten heeft. Daarover willen wij 
echter nu niet nadenken. In hoofdstuk 8 vinden wij 
de priesterwijding bij de ingang van de tent der 
samenkomst. De resultaten van de offers werden 
zichtbaar gemaakt in het huis van God – de 
aangewezen plaats, waar Hij Zijn naam had 
gevestigd – en de waarde ervan werd toegepast 
op Aäron en zijn zonen. In hoofdstuk 9 wordt de 
waarde van de offers voor het oog van allen 
geopenbaard in heerlijkheid. Beide hoofdstukken 
vormen op die manier één geheel. Alles gebeurde 
in overeenstemming met Gods gebod, zoals 
dikwijls wordt vermeld in deze hoofdstukken. Het 
volk van God werd door Hem samengeroepen op 
de aangewezen plaats om alle dingen te zien die 
Hij bevolen had te doen. Ze zijn ook voor ons 
belangrijk om te overdenken, “opdat wij door de 
volharding en door de vertroosting van de 
Schriften de hoop hebben” (Rom. 15:4). 

Aäron en zijn zonen 

In de eerste plaats zien wij Aäron en zijn zonen. 
Zij vormden de groep van de priesters. Zij hadden 
hun heilige kleding, de heilige zalfolie, de 
offerdieren voor de offeranden en de korf met 
ongezuurde broden. Wat zijn deze dingen en 
waarvan spreken zij? Wij moeten hiertoe omhoog 
kijken, want van boven komt het licht. Aäron is 
hier zeker een beeld van Christus, onze grote 
Hogepriester. Zijn zonen, die zo nauw met hem 
verbonden zijn in hun dienst als priesters, stellen 
de heiligen voor, de verlosten die ook vrije 
toegang hebben in het heiligdom. Wij willen in dit 
verband graag iets citeren uit psalm 133. Deze 
psalm zal ons over deze dingen beter onderwijzen 
dan een menselijke pen het kan doen: “Ziet, hoe 
goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook 
samenwonen. Het is gelijk de kostelijke olie op het 
hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van 
Aäron, die neerdaalt tot op de zoom van zijn 
klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon, die 
neerdaalt op de bergen van Sion; want de HERE 
gebiedt aldaar de zegen, het leven tot in 
eeuwigheid”. 

Dat is de wil van God. Hebben we daar wel eens 
aan gedacht? Maar laten we doorgaan. Nadenken 

over zo’n onderwerp zal ons verder brengen. De 
prachtige kleding van Aäron spreekt van de 
verschillende heerlijkheden van Christus als onze 
Hogepriester. Later zullen we de bijzonderheden 
daarvan bekijken. De kleding van de 
priesterzonen spreekt van de heerlijkheid, 
waarmee wij bekleed zijn als priesters voor God. 
Het is een schaduw van wat wij bezitten als 
priesters voor de God en Vader van onze Heer 
Jezus Christus. De heilige zalfolie is een beeld 
van de zalving met de Heilige Geest, waardoor de 
heiligen hun dienst als priesters kunnen vervullen. 
De stier en de rammen zijn een beeld van het 
ware slachtoffer dat aan God is opgeofferd, de 
grotere en volmaaktere offerande van Christus. 
Ten slotte spreken de ongezuurde broden ons 
van de reine mensheid van Christus, de enige 
Mens die God op aarde volkomen heeft 
verheerlijkt. Al die dingen stonden bij de ingang 
van het huis van God voor de ogen van het hele 
volk, dat toegestroomd was in de tegen-
woordigheid van God. De Israëlieten zagen dit 
alles. Zij waren bijeengeroepen om de grote 
dingen te zien, die God hun wilde tonen. Zij zagen 
alleen de schaduwen, terwijl wij de volle 
werkelijkheid bezitten. Zijn onze ogen open om 
deze wonderen te zien? 

Aäron en zijn zonen werden geroepen om te 
naderen. Daar stonden ze in de tegenwoordigheid 
van God. Het eerste wat voor hen werd gedaan, 
was de wassing met water, die een beeld is van 
het waterbad van Gods Woord. Om te begrijpen 
hoe het Woord het hart van de ware Aäron 
vervulde, zouden wij psalm 119 moeten lezen. 
Wat Gods Woord voor Hem betekende, zou het 
ook voor ons moeten zijn. Het is de waarheid. 
Laten wij in alle dingen daaraan onderworpen zijn. 
Laat het zijn heiligende, reinigende invloed 
uitoefenen op ons hele leven. Na deze wassing 
gaat de Heilige Geest ons bezighouden met 
Aäron, de hogepriester. Wij zouden ook kunnen 
zeggen met Christus, want Aäron verdwijnt in Zijn 
licht, zoals de schitterendste sterren verbleken en 
verdwijnen voor de glans van de zon. 

De kleding van Aäron 

Laten we de verschillende onderdelen van de 
kleding van Aäron bezien. Ze worden uitvoerig 
beschreven in Exodus 28. Allereerst een 
onderkleed geweven van fijn linnen. Het was 
weefwerk, smetteloos wit. Wat een kleed, wat een 
weefsel, wat een arbeid! Zonder naad, uit één 

D
ee

l 1
 

2 

OO
U

D
E

U
D

E
 S S

P
O

R
E

N
P

O
R

E
N

  

‘(...) want zeven dagen zal uw wijding duren’  (Lev. 8 en 9). 

Alfred Guignard  
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stuk geweven van boven naar beneden. Het is de 
uitdrukking van de volmaaktheid van de hemelse 
Mens, die God op aarde heeft verheerlijkt. Maar 
hoe kunnen wij spreken over het weefsel waarvan 
het gemaakt is, wij, van wie het leven alleen maar 
een afschuwelijk weefsel van zonde is geweest? 
Hoe kunnen wij spreken over dit kleed zonder 
gebrek, zonder naad, absoluut volmaakt, een 
volkomen eenheid, die van de Mens Christus 
Jezus? Deze volmaaktheid werd nog 
geaccentueerd door de gratie van Zijn Persoon, 
voorgesteld door het borduurwerk dat dit kleed 
versierde. Laten wij de ogen openen en deze 
heerlijkheden bekijken. Laten wij erover 
nadenken. Laten wij aanbidden. Dit was pas het 
eerste stuk van de kleding van de hogepriester. 
Het was op zijn lichaam gebonden met de gordel, 
gemaakt als borduurwerk. Hier vinden wij weer 
borduurwerk. Of er nu gesproken wordt over Zijn 
volmaakte mensheid, waarvan het onderkleed 
spreekt, of over Zijn dienst, voorgesteld in de 
gordel: alles is schoonheid en een heerlijk 
sieraad. De gratie van Zijn Persoon wordt gezien 
in al Zijn werken. 

Over het onderkleed kwam het blauwe 
opperkleed; blauw is de kleur van de hemel zelf. 
Het spreekt ons van Hem die van de hemel is 
gekomen. Dit kleed kon niet scheuren en de 
opening voor het hoofd was in het midden. Aan de 
rand van het opperkleed waren gouden belletjes 
en granaatappels, om en om een belletje en een 
granaatappel. Als het al moeilijk is om te spreken 
over de mensheid van onze grote Hogepriester, 
het is nog moeilijker om te spreken over Zijn 
godheid en Zijn hemelse heerlijkheid, zoals die 
geopenbaard is op aarde: “En het Woord is vlees 
geworden en heeft onder ons gewoond (en wij 
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een 
heerlijkheid als van een eniggeborene van een 
vader) vol van genade en waarheid” (Joh. 1:14).  

Deze heerlijkheid is nu verborgen in de hemel, 
maar wij hebben het zekere getuigenis ervan: het 
getuigenis van de Heilige Geest aangaande 
Christus, opgenomen in de hemel. De belletjes 
spreken van dit getuigenis. Als Aäron het 
heiligdom binnenging en verborgen was voor de 
ogen van het volk, hoorde het wel de klank van de 
belletjes. Op die manier had het volk de zekerheid 
dat er voor hen een levend mens in de 
tegenwoordigheid van God was. Deze belletjes 

waren van goud, dat een beeld is van goddelijke 
gerechtigheid. Er staat geschreven dat als de 
Trooster, de Heilige Geest, gekomen zou zijn, de 
wereld door Hem zou worden overtuigd van 
zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8). Het 
grootste onrecht is gebeurd, door de 
Rechtvaardige aan een kruis te hangen. Maar nu 
wordt goddelijke gerechtigheid getoond daarin, 
dat Hij door God is opgenomen in de heerlijkheid 
– daar waar het geloof Hem beschouwt. Daarvan 
spreken de gouden belletjes. Naast de belletjes 
waren er granaatappels van blauw, roodpurper en 
scharlaken. Zij stellen de vruchten voor van het 
werk van de Geest in de heiligen. Wij weten dat 
wij door onze grote Hogepriester aan God worden 
voorgesteld in het heiligdom, de heerlijke plaats 
waar Zijn genade ons heeft gebracht. 

Op het blauwe opperkleed werd de efod 
vastgemaakt, het eigenlijke hogepriesterlijke 
gewaad. De efod was gemaakt van goud, 
blauwpurper, roodpurper, scharlaken en 
getweernd fijn linnen; vervaardigd als een 
kunstwerk. Hierin schitteren om zo te zeggen de 
goddelijke gerechtigheid, de hemelse heerlijkheid, 
de universele heerschappij, de koninklijke 
waardigheid en de volmaakte mensheid van onze 
grote Hogepriester. Op zijn schouders waren twee 
kostbare stenen, gevat in gouden kassen, waarop 
de namen van de twaalf zonen van Israël waren 
gegraveerd. Op de borst was het borstschild, 
waarin twaalf kostbare stenen schitterden met de 
namen van de twaalf zonen van Israël. Zo droeg 
Aäron de namen van de zonen van Israël op zijn 
schouders en op zijn borst en was hij een beeld 
van onze machtige Hogepriester, die voortdurend 
het hele volk van God op Zijn hart draagt.  

Het geheel was verbonden met de gordel van de 
efod. We moeten die niet verwarren met de gordel 
van het onderkleed. De gordel van de efod was 
van dezelfde stof en had dezelfde kleuren als de 
efod zélf. In het borstschild werden de Urim en de 
Tummim gelegd, dat betekent ‘lichten’ en 
‘volmaaktheden’. Die kwaliteiten zijn alleen te 
vinden in de Persoon van Christus. Op het hoofd 
van Aäron bevond zich de tulband, die de gouden 
plaat droeg waarop de woorden gegraveerd 
waren: “De HERE heilig”. Al deze dingen, die door 
God aan Mozes werden bevolen volgens Leviticus 
8, spreken van de heerlijkheid van onze grote 
Priester, die altijd voor ons leeft bij God. 
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Inleiding 

In de voorschriften van Mozes in Deuteronomium 
17 en 18 vinden wij enkele profetische uitspraken 
over het priesterschap, het koningschap en de 
komst van een profeet zoals Mozes. Deze 
profetieën zijn uiteindelijk in de Persoon van onze 
Heer in vervulling gegaan (lees Deut. 17:8 tot 
18:22). In eerste instantie was de (hoge)priester 
de hoogste rechter in Israël, maar met de 
invoering van het koningschap veranderde dat. 
Denk bijvoorbeeld aan de wijze rechtspraak van 
koning Salomo (1 Kon. 3:16-28).  

In feite laten de bewoordingen van 
Deuteronomium 17 die mogelijkheid ook open, 
doordat er naast ‘de priester’ ook sprake is van 
‘de rechter, die er dan wezen zal’ (Deut. 17:9,12). 
En ook de rechters in het boek Richteren 
functioneerden reeds als zodanig, tot en met de 
tijd van Samuël, toen de verschillende ambten 
van profeet, priester en koning duidelijker vorm 
kregen (vgl. 1 Sam. 2:35; 3:20; Hand. 3:24).  

De Priester-Koning 

Het hogepriesterschap van Christus is echter niet 
gebaseerd op menselijke afkomst of aanstelling. 
Het is ook niet onderworpen aan vervanging of 
verandering. Het berust (1) op directe aanstelling 
van Godswege en het is (2) naar de orde van 
Melchisedek, niet naar die van Aäron (Ps. 110:4; 
Hebr. 5:6; 6:20; 7:17,21).  

Het is een onveranderlijk en onoverdraagbaar 
priesterschap naar de kracht van een 
onvergankelijk leven, want als de opgestane en 
verheerlijkte Mens is Christus Priester tot in 
eeuwigheid.  

Dat is het onderwerp van de brief aan de 
Hebreeën, die dan ook duidelijk stelt dat ‘onze 
Heer uit Juda gesproten is, ten aanzien van welke 
stam Mozes nergens van priesters heeft 
gesproken’ (Hebr. 7:14). Juda was de 
koningsstam en Christus was de grote Zoon van 
David en Abraham (Matt. 1:1). Hij was de geboren 
Koning der Joden (Matt. 2:2). Hij zal eenmaal 
zitten op de troon van David en over het huis van 
Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid (Luc. 1:32-
33). Het koningschap van de Heer draagt dus een 
aards karakter en daarom is Zijn afstamming van 
koning David zo belangrijk *.  

Priester en Profeet 

Maar Zijn priesterschap is van een geheel andere 
orde, omdat dit verbonden is met de hemel en 
wordt uitgeoefend in het hemelse heiligdom. Hij is 
de Bedienaar van het heiligdom en van de ware 
tabernakel, die de Heer heeft opgericht, niet een 
mens (Hebr. 8:1-2). Daar is Hij nu Hogepriester 
met het oog op onze zwakheden en met het oog 
op onze eredienst (Hebr. 4:15-16; 10:19-22).  

Tevens is Hij de grote Profeet, die hier op aarde 
reeds de woorden van God heeft gesproken en dit 
later heeft gedaan vanuit de hemel, door middel 
van de Heilige Geest die Hij heeft uitgestort over 
Zijn volk (Luc. 7:16; Joh. 1:21; Hand. 3:22-23; 
7:37; Hebr. 12:25; 1 Petr. 1:12).  

Mozes beklemtoont het gezag van de priester, die 
in dienst zou staan van de HERE in de plaats die 
Hij zou verkiezen. Aan zijn uitspraak moest men 
zich onderwerpen. De man die in overmoed zou 
handelen door niet te luisteren naar de priester, 
moest worden uitgeroeid uit het volk (Deut. 
17:12).  

Hetzelfde wordt gezegd van de man die niet zou 
luisteren naar de woorden van de profeet die God 
zou verwekken (Deut. 18:19). Petrus past dit toe 
op de voor Israël voorbestemde Christus (Hand. 
3:23). Hij is de beloofde Profeet en er is alleen 
redding mogelijk door te luisteren naar Zijn woord 
en Hem met berouw en bekering te aanvaarden. 
Deze uitspraken in Deuteronomium 17 en 18 zien 
profetisch op het gezag waarmee de Heer nu is 
bekleed als onze grote Priester en Profeet. 
Zouden wij niet graag luisteren naar Zijn Woord? 
Het is echt van levensbelang! 

De beloofde Profeet is waarachtig Mens 

Het is ook interessant dat de profeet die Mozes 
zou evenaren, zou worden verwekt uit het midden 
van het volk, ‘uit het midden van hun 
broeders’ (Deut. 18:15,18). Hetzelfde wordt 
opgemerkt van de koning die de HERE zou 
verkiezen, die eveneens afkomstig moest zijn ‘uit 
het midden van uw broeders’ (Deut. 17:15). Wijst 
dit niet op de waarachtige mensheid van onze 
Heer Jezus Christus?  

 
Hugo Bouter  

‘(...) uit het midden van uw broeders zult gij een koning over u aanstellen (...). Toen zei 
de HERE tot mij: Het is goed wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun ver-

wekken uit het midden van hun broeders, zoals gij zijt; Ik zal Mijn woorden in zijn mond 
leggen en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied’ (Deut. 17:15; 18:17-18). 

* Als christenen roepen wij Hem niet aan als onze Koning, 
maar als onze Heer. Christus is het Hoofd van de Gemeente 
en de Heer en Meester van iedere individuele gelovige, maar 
Hij is de Koning van Israël en van de volken in de eindtijd (vgl. 
Joh. 1:50 en 20:28).  



Christus heeft deelgenomen aan bloed en vlees 
en is in alles gelijk geworden aan Zijn broeders 
(Hebr. 2:14-17). Hij is de mensen gelijk geworden 
en uiterlijk als een Mens bevonden heeft Hij 
Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de 
dood, ja, tot de kruisdood (Fil. 2:7-8). Hij is onze 
machtige Verlosser, onze Bloedverwant (vgl. het 
boek Ruth).  

De volken die Israël moest verdrijven uit het 
Beloofde Land, dienden de afgoden. Zij gaven 
zich over aan tovenarij en afgoderij, zij luisterden 
naar wichelaars en waarzeggers (Deut. 18:9-14). 
Voor het volk van God gold echter dat zij geheel 
anders waren. De HERE, hun God, verbood hun 
deze kwade praktijken. Zij kregen een ander 
middel om de wil van God te leren kennen en de 
toekomst te verstaan. Zij moesten luisteren naar 
de Profeet die zou komen.  

En Christus is gekomen en heeft ons de hele wil 
van God, de hele raad van God bekendgemaakt. 
Niemand kan ongestraft iets toevoegen aan het 
geopenbaarde Woord van God of iets ervan 
afnemen (Openb. 22:18-19). Laten wij dankbaar 
zijn dat wij niet zoals de heidenen zijn 
overgeleverd aan de machten van de duisternis, 
maar het complete Woord van God in handen 
mogen hebben. Laat dat Woord dan ook 
voldoende voor ons zijn! Laat het in onze harten 
geschreven zijn, evenals de koning van Israël een 
afschrift van het wetboek bij zich moest hebben 
en gedurende heel zijn leven daarin moest lezen 
(Deut. 17:18-20).  

Het is ook leerzaam om in Deuteronomium 18 te 
lezen over de inkomsten van priesters en Levieten 
(Deut. 18:1-8). Levi had geen erfdeel onder zijn 
broeders: de HERE was zijn erfdeel, zoals Hij hem 
beloofd had. Deze woorden vinden om zo te 
zeggen een echo in Psalm 16, die profetisch 
spreekt over Christus als de ware Dienstknecht, 
die geen goed had buiten Zijn God en Vader (Ps. 
16:2,5-6).  

Profeet, Priester en Koning 

Ik wijs ten slotte nog op Johannes 6, waar wij 
Christus ook als Profeet, Priester en Koning 
vinden. De mensen die het teken hadden gezien 
van de spijziging van de vijfduizend kwamen tot 
de erkenning: ‘Deze is waarlijk de Profeet die in 
de wereld zou komen’ (Joh. 6:14). Maar zij 
hadden alleen aardse verwachtingen, en Jezus 
wist dat zij zouden komen om Hem met geweld 
Koning te maken. Dit wees Hij echter af, want de 
tijd van Zijn koningschap was nog niet gekomen 
(die is uitgesteld tot Zijn wederkomst).  

Daarom ontweek Hij opnieuw op de berg, Hij 
alleen (Joh. 6:15). Dat was de plaats waar Hij bad 
voor Zijn discipelen, die zonder Hem in nood 
verkeerden op de onstuimige zee. Dit is een beeld 
van Zijn huidige taak als Priester en Zijn voorbede 
voor de Zijnen. Straks komt Hij terug en dan gaan 
al onze wensen in vervulling, evenals het schip 
met de discipelen terstond aan het land kwam 
waar zij heenvoeren (Joh. 6:21). 
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BESTUDEERT DE SCHRIFTEN 
Vragen: 

 

1. Hoe heette de eerste priester die in de Bijbel 
voorkomt? 

2. Hoeveel verspieders zond de stam Dan om zijn 
toekomstige gebied te verkennen? 

3. Hoe heette de moeder van Johannes Marcus? 

Antwoorden: 

1. Melchisedek (Gen. 14:18). 

2. Vijf (Richt. 18:2). 

3. Maria (Hand. 12:12) 

Portretten van Melchisedek door Edmé Bouchardon - 1698-1762 (het Louvre, Parijs) 
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Behalve het altaar en het Loofhuttenfeest, die ons 
spreken over onze eredienst en over ons hemels 
standpunt, wordt hier ook nog genoemd de 
grondlegging van de tempel (vs. 10). Het was 
inderdaad voor de teruggekeerden niet voldoende 
om het altaar op te richten en vrolijk te zijn in de 
HERE. Ze moesten ook de bouw van het huis van 
God beginnen en voltooien. Letten we er echter 
op dat zij geen nieuw, geen ander huis bouwden. 
Naar Gods gedachten is er maar één huis, één 
tempel. Deze tempel kan in verval raken, 
verwoest worden, voor God echter was de 
herbouwde tempel geen nieuw huis; het was 
dezelfde tempel met een verschillende 
heerlijkheid. Daarom wordt in Haggai van de 
onder Zerubbabel herbouwde tempel gezegd: "De 
laatste heerlijkheid van dit huis (een zinspeling op 
de tempel in het duizendjarig rijk, die God met Zijn 
heerlijkheid zal vullen), zal groter zijn dan de 
eerste” (een zinspeling op de tempel van 
Salomo).  

Toen de Heer Jezus op aarde was en de 
heerlijkheid des Heren de tempel allang had 
verlaten, sprak de Heer Jezus toch nog over het 
huis van Zijn Vader, en over Zijn huis (Joh. 2:16; 
Matt. 21:12-13; Marc. 11:11; Luc. 19:45-46). Dit is 
belangrijk voor de toepassing van de herbouw van 
de tempel op dat wat nu door de gelovigen in de 
vervallen Gemeente moet gebeuren. Te midden 
van het verval in de christenheid zijn de gelovigen 
geroepen het huis van God te herbouwen. Nu 
moet echter niemand menen dat wij een nieuw 
huis moeten oprichten. Er is maar één huis, het 
huis van God, één kerk van Christus. Christus Zelf 
is de Hoeksteen en Hij bouwt Zijn Gemeente. 
Maar Hij heeft Zijn werk op aarde toevertrouwd 
aan de verantwoordelijkheid van mensen; en in de 
loop van de tijd heeft de mens het huis verdorven, 
net als de tempel te Jeruzalem. En nu is het de 
roeping van de gelovigen om terug te keren tot 
hetgeen vanaf het begin is. De Israëlieten 
moesten het fundament van de tempel leggen 

zoals beschreven stond. Het gebeurde allemaal 
volgens de aanwijzing van David, de koning van 
Israël (vs. 10).* Zo kan ook heden geen ander 
fundament gelegd worden dan wat gelegd is: 
Jezus Christus. Als wijze bouwmeesters moeten 
wij daarop bouwen. Er is één huis; er is dus ook 
maar één fundament. 

Het volk moest echter altijd bedenken dat het in 
een tijd van verval leefde. De grondlegging van de 
tempel vond plaats, "zoals Kores, de koning van 
Perzië, hun had toegestaan” (vs. 7). Door hun 
eigen zonden waren zij in deze treurige toestand 
gekomen en zij moesten nooit vergeten dat zij 
zich in verval bevonden. De Makkabeeën 
vergaten dit en de Joden ten tijde van de Heer 
Jezus riepen zelfs trots uit: “Wij zijn nooit iemands 
knechten geweest!" Het is zo noodzakelijk dat wij 
ons niet verheffen, maar erkennen dat wij door 
onze zonden in zo’n treurige toestand zijn 
geraakt! 

Toen nu het fundament van de tempel gelegd 
was, vierden de priesters en het hele volk een 
feest van lof en dank. Is dit niet veelzeggend voor 
ons? Het altaar en de tempel spreken ons van 
Christus en Zijn werk, zo onafscheidelijk aan 
elkaar verbonden. Nooit verandert de Heer in Zijn 
liefde, nooit in Zijn werk. En wij buigen ons dan 
ook aanbiddend voor Hem neer. Maar wat werd 
hier nu gezien? Dat de ouderen weenden en de 
jongeren juichten! Het is echter goed om op te 
merken dat zij niet weenden over de 
grondlegging, maar over het huis. "Maar vele van 
de priesters, van de Levieten en van de 
familiehoofden, de ouden die het eerste huis 
hadden gezien, weenden luid, toen de 
grondlegging van dit huis voor hun ogen plaats 
had”, lezen we in vers 12. Zij konden uit de 
grondlegging opmaken hoe dit huis eruit zou zien, 
zoveel minder in uiterlijke schoonheid dan de 
eerste tempel.  

Opmerkelijk is het dat God dit geween niet 
afkeurt. Ongeveer honderd jaar later, toen het 
volk onder Nehemia was samengekomen om 
feest te vieren, om zich te verheugen over al het 
goede dat God had gewerkt, werden zij vermaand 

(Vervolg op pagina 12) 

EZRA 
Hoofdstuk 3 (slot) 

Het altaar, het Loofhuttenfeest, en de grondlegging van de tempel 
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* Hier vinden we dus niet een teruggaan tot Mozes, 
maar tot David. Dit kon hier ook niet anders. Want het 
ging hier om de tempel. Ten tijde van Mozes woonde 
Jahweh in de tabernakel; de tempel was er nog niet. 
Ging het om de offers, dan was het Mozes die 
aanwijzingen gaf; ging het om de tempel, dan was het 
naar de instelling van David. Het is wel waar dat 
Salomo pas het huis gebouwd heeft, maar de 
voorbereiding was door David gebeurd, die aan zijn 
zoon Salomo overgaf alles wat hem door de Geest     
(1 Kron. 28:12) en door geschrift van de hand des 
Heren was te verstaan gegeven (1 Kron. 28:19). Wat 
een zekerheid voor de teruggekeerde Joden! Lettend 
op de voorschriften die God Zelf gegeven had, konden 
zij zich niet vergissen.  



 
ZELFBEHEERSING 

Gerard Kramer 

Het onderwerp ‘zelfbeheersing’ is in onze 
moderne tijd niet populair. Zonder blikken of 
blozen wordt vrij algemeen beweerd dat men 
beter aan zijn of haar natuurlijke verlangens kan 
toegeven dan ze onderdrukken, ‘want dat leidt 
alleen maar tot frustratie’. In deze WoordStudie 
onderzoeken we wat zelfbeheersing is, en hoe in 
het Nieuwe Testament over zelfbeheersing wordt 
gedacht. We gaan ditmaal uit van de Griekse 
woorden. 

Enkratès 

Het woord dat het beste als uitgangspunt kan 
dienen, is enkratès, dat slechts eenmaal voorkomt 
en als ‘matig’ is vertaald (Tit. 1:8). Het is een van 
de voorgeschreven kenmerken in de profielschets 
van een oudste of opziener. In dit woord zitten de 
elementen en en kratos, resp. ‘in’ en ‘macht’. 
Daarbij moet ‘zijnde’ of ‘hebbende’ worden 
gedacht. Het woord geeft dus aan ‘in een 
toestand van macht zijnde’ of ‘macht in [zichzelf] 
hebbende’, namelijk over zichzelf.  

Akratès 

Dit woord is het tegenovergestelde van het 
hierboven besproken woord. Ook dit woord komt 
slechts eenmaal voor, en wel in de betekenis 
‘onbeheerst’ (2 Tim. 3:3). Het staat in de reeks 
kenmerken van de naamchristenen in de laatste 
dagen. Dat zijn immers de mensen die 
ogenschijnlijk godsvrucht hebben, maar de kracht 
ervan verloochenen (2 Tim. 3:5). Zelfbeheersing is 
pas echt functioneel als die beoefend wordt in de 
kracht van de godsvrucht, en dus plaatsvindt in 
het dienen van God en niet als doel op zichzelf. 
Wie dat laatste uit het oog verliest, komt terecht in 
vruchteloze ascese; zie 1 Timoteüs 4:3, waar 
staat: ‘Zij verbieden te trouwen [en gebieden] zich 
van voedsel te onthouden, dat God geschapen 
heeft om met dankzegging te worden genuttigd 
door hen die geloven en de waarheid kennen’. 

Enkrateia 

Het hier gebruikte woord ‘zelfbeheersing’ viel niet 
goed bij de Romeinse stadhouder Felix. Paulus 
stelde dit begrip aan de orde, in samenhang met 
rechtvaardigheid en het toekomstig oordeel 
(Hand. 24:25). Zelfbeheersing was niet bepaald 
een deugd die Felix beoefende, en dat gold ook 
voor rechtvaardigheid. Daarom had Paulus een 
duidelijke reden om hem te wijzen op het 
toekomstig oordeel. Echte zelfbeheersing is een 
vrucht van de Geest (Gal. 5:23). Zelfbeheersing is 
geen middel om behouden te worden, maar 
behoort een kenmerk te zijn van mensen die door 

de Geest leven en daarom ook door de Geest 
willen wandelen (Gal. 5:25). Zij behoren daar, wat 
hun eigen verantwoordelijkheid betreft, 
doelbewust naar te streven; zie 2 Petrus 1:6. 

Akrasia 

Dit is het woord dat in Matteüs 23:25 voorkomt en 
daar vertaald is met ‘onmatigheid’. De Heer Jezus 
typeert en veroordeelt met dit woord het niet-
wedergeboren innerlijk van de huichelachtige 
schriftgeleerden en farizeeërs. In 1 Korintiërs 7:5 
wordt het woord niet zozeer gebruikt om een 
zonde als wel om een zwakheid aan te duiden. 
Het kan het beste weergegeven worden als ‘het-
zich-niet-(kunnen)-onthouden’, of als ‘gebrek aan 
zelfbeheersing’. Het gaat daar om de op zichzelf 
door God gegeven vreugde van de seksuele 
omgang binnen het huwelijk. Als de echtelieden 
echter voor een tijd van dit voorrecht afzien om 
zich aan het gebed te wijden, moet dit niet te lang 
zijn om elkaar niet in gevaar te brengen. De satan 
kent ook de zwakte van gelovigen en kan hen 
daardoor gemakkelijk tot zonde brengen – in dit 
geval de zonde van buitenechtelijke seks. 

Enkrateuomai 

Dit is het werkwoord dat het zichzelf beheersen 
als handeling aangeeft. Het is in 1 Korintiërs 7:9 
weergegeven als ‘zich kunnen onthouden’. Ook 
hier wordt het niet als een zonde maar als een 
zwakheid gezien, waarvoor echter wel een 
oplossing moet komen. Voor wie zich in seksueel 
opzicht niet kan beheersen, is de door God 
aangewezen weg het huwelijk. De betekenis ‘zich 
onthouden’ treffen we aan in 1 Korintiërs 9:25, 
waar Paulus een prachtige motivatie voor 
zelfbeheersing geeft: ‘Ieder die aan een wedstrijd 
deelneemt, onthoudt zich (of: beheerst zich) in 
alles; dezen dan, opdat zij een vergankelijke 
kroon ontvangen, maar wij een onvergankelijke’. 
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INWIJDING VAN DE TEMPEL;  
TWEEDE DEEL VAN SALOMO’S GEBED 

 

1 Koningen 8:31-66 
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Salomo gaat nu specifieke dingen vragen in zijn 
gebed. Hij zegent verder ook, offert en viert feest, 
alles in verbinding met het volk. 

1.     In de verzen 31-32 denkt hij aan iemand die 
tegen zijn naaste zondigt. Dan moet deze zaak bij 
het altaar in de tempel voor God worden gebracht 
en Hem om een uitspraak worden gevraagd (vgl. 
Matt. 18:15-20). 

2.     In de verzen 33-34 gaat het om het hele volk. 
Ze zijn krachteloos tegenover de vijand, omdat ze 
hebben gezondigd. Als ze zich bekeren en Gods 
huis opzoeken en daar tot Hem bidden en 
smeken, zal Hij herstel geven en hen 
terugbrengen naar hun land. 

3.     In de verzen 35-36 blijft de hemel gesloten 
vanwege de zonde van Gods knechten 
(koningen?) en het volk. De zonde is dat zij zijn 
afgeweken van ‘de goede weg waarop zij moeten 
wandelen’. God sluit de hemel om hen te 
vernederen en tot bekering te brengen. Als ze Zijn 
huis opzoeken, Zijn naam belijden en zich van 
hun zonde bekeren, gaat Hij weer regen geven. 
Dan zullen ze weer van de vrucht van het land 
aan God kunnen geven en ook zelf ervan kunnen 
genieten. 

4.     In de verzen 37-40 is er sprake van 
hongersnood en allerlei plagen als gevolg van 
verschillende zonden van allerlei personen. Er is 
een gemeenschappelijk oordeel over zonden die 
allen persoonlijk hebben bedreven. Ieder moet 
persoonlijk naar Gods huis komen en zijn zonde 
belijden. God weet ieder te vergelden naar zijn 
daden. 

5.     De verzen 41-43 gaan over de vreemdeling 
buiten Israël. De roem van God zal de grenzen 
van Israël overschrijden en vreemdelingen naar 
Gods huis brengen. Ook zij mogen daar tot God 
bidden. Gods huis is een huis van gebed voor alle 
volken (Jes. 56:6-7). Van de vreemdeling staat 
niet dat hij gezondigd heeft. Hij mag vragen wat 
hij wil en Salomo vraagt God die vreemdeling te 
geven waar hij om vraagt, opdat alle volken Zijn 
naam zullen leren kennen in verbinding met Zijn 
huis. 

6.     In de verzen 44-45 trekt het volk ten strijde. 
Het gebed met het oog op de strijd en in 
verbinding met Gods huis is erop gericht dat God 
hun de overwinning geeft. ‘Verschaf hun recht’ 
laat zien dat het om een door God gewilde strijd 
gaat. 

7.     In de verzen 46-51 gaat het om de zonde in 
zijn algemeenheid waardoor Gods oordeel moet 
komen en het volk in ballingschap gaat. Als ze 
daar tot bekering komen en tot Hem bidden in de 
richting van het land, de stad en het huis, vraagt 
Salomo of God hun recht wil verschaffen. Dat 
vroeg hij in vers 45 ook, waar ze bezig waren in 
de strijd voor God, maar hier vraagt hij het op 
grond van genade. 

8.     De slotwoorden van dit gebed (vs. 52-53) zijn 
een beroep op Gods verkiezing van Zijn volk als 
een erfdeel voor Hemzelf.  

Na dit gebed zegent Salomo het volk en prijst hij 
de Here, aan Wie hij alle eer geeft. Hij spreekt ook 
als zijn wens uit dat de Here het hart van het volk 
tot Zich zal neigen om gehoorzaam te zijn. Zijn 
verlangen is dat zijn gebed voortdurend in Gods 
gedachten zal zijn. Een gebed in oprechtheid voor 
God uitgesproken is geen zaak die vervliegt, niet 
bij God en niet bij de bidder. Er worden grote 
aantallen offers gebracht: brandoffers, spijsoffers 
en vredeoffers. Zondoffers worden niet genoemd. 
Er is vreugde. 

Lees nu nog een keer 1 Koningen 8:31-66. 

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 zo 
voor Uw volk te bidden als Salomo deed: 
voorbede, dankzegging, smeking, vertrouwen, 
alles met het oog op Uw heerlijkheid en het 
welzijn van Uw volk, de Gemeente’. 

“(…) hoor Gij dan in de hemel’ (1 Kon. 8:32,34,36,39 etc.). 

Ger de Koning 

Salomo’s gebed  
door  
J. James Tissot. 
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REPLY 
 

 

IS CHRISTUS DE ZEVENDE OF DE ACHTSTE MENS? 

Hugo Bouter 

Vraag 

Is het bijbels om Christus voor te stellen als de 
zevende of de achtste mens? 

Antwoord 

Ik denk dat er maar één voluit bijbels antwoord op 
deze vraag is, en wel dat onze Heer de tweede 
Mens uit de hemel is, de laatste Adam (1 Kor. 
15:45vv.). Er zijn in wezen ook maar twee soorten 
mensen. Christus is het familiehoofd van een 
nieuwe generatie van mensen, in contrast tot de 
eerste Adam die in de zonde gevallen is en zijn 
nakomelingen, een nageslacht van schuldige 
zondaars. Allen die met de laatste Adam 
verbonden zijn, vertonen echter Zijn hemels beeld 
– ook straks in de opstanding, als wij Hem gelijk 
zullen zijn (1 Joh. 3:2). 

Dat men soms over Hem spreekt als de zevende, 
de volmaakte Mens, de ware Man (zeven is het 
getal van de volheid), houdt verband met de 
geschiedenis van de Samaritaanse vrouw in 
Johannes 4. Dit is echter slechts een toepassing 
van dit bijbelgedeelte, geen directe uitlegging van 
de Schrift. De vrouw had namelijk vijf mannen 
gehad en degene die ze nu had (dus de zesde), 
was haar man niet (Joh. 4:17-18). Bij de 
Jakobsbron ontmoette de vrouw echter de Heer, 

die de geheimen van haar hart kende maar ook 
met haar sprak over de ware aanbidding. Hij was 
Degene die in al haar behoeften voorzag door 
middel van de gave van het levende water, d.i. de 
Heilige Geest die Hij geeft aan ieder die in Hem 
gelooft. 

Op dezelfde wijze kan men een toepassing 
maken aan de hand van 1 Samuël 16, waar wij 
lezen over de eerste zalving van David tot koning 
over Israël. Nadat de zeven zonen van Isaï aan 
de profeet Samuël voorbij waren gegaan, maar 
niet verkoren bleken te zijn door de Here God, 
werd David – de jongste zoon – geroepen en 
gezalfd te midden van zijn broeders. Hij was dus 
de achtste, een beeld van Christus als de eerste 
in een nieuwe orde van dingen. Het oude was 
voorbijgegaan, dat begon al met de verwerping 
van Saul, de koning naar het vlees. Maar met 
David, de man naar Gods hart, brak er een 
nieuwe tijd aan. Hij is een type van Christus, en 
met Hem zijn alle dingen werkelijk nieuw 
geworden (vgl. 2 Kor. 5:17). 

“De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel;  
de laatste Adam tot een levendmakende geest” (1 Kor. 15:45vv.). 
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Wie was Melchisedek? 

Melchisedek is een van de geheimzinnigste 
figuren in de Bijbel. Hij verschijnt uit het niets en 
verdwijnt ook weer in het niets. De enige situatie 
waarbij hij op het toneel verschijnt, is een 
ontmoeting tussen hem en Abram, nadat deze 
laatste oorlog heeft gevoerd. Het hele Oude 
Testament wijdt slechts vier verzen aan hem 
(Gen. 14:18-20; Ps. 110:4). Toch blijkt hij een 
bijzonder type te zijn van de Heer Jezus Christus 
als de Koning-Priester. De vraag naar de 
oorsprong van Melchisedek heeft al heel wat 
gelovigen beziggehouden. Allerlei speculaties en 
gissingen zijn daardoor ontstaan. Dat ligt dan niet 
zozeer aan het feit dat men niet goedbedoeld de 
Schrift onderzoekt, maar niet ziet dat zijn 
herkomst volgens het getuigenis van Gods Woord 
eenvoudig niet te achterhalen is (Hebr. 7:3). Alle 
goedbedoelde pogingen om Melchisedek te 
identificeren moeten we dan ook beschouwen als 
louter giswerk. Sommigen veronderstellen dat hij 
Sem, de zoon van Noach zou zijn geweest. 
Anderen denken dat Melchisedek een 
verschijningsvorm van de Zoon van God, de Heer 
Jezus Christus is geweest vóór Zijn vleeswording.  

Het is verstandiger om de bijbelgegevens te 
bekijken om te zien wat ons nu precies is 
bekendgemaakt over Melchisedek. Hij was een 
koning in de tijd van Abram, van de stad Salem 
(Gen. 14:18). Waarschijnlijk stond het dal Sawe, 
het koningsdal, onder het bewind van 
Melchisedek. In dit dal hebben Abram en 
Melchisedek elkaar ontmoet (Gen. 14:17). Hij 
blijkt dus een koning te zijn geweest in het land 
Kanaän (vgl. Gen. 12:5). Het bijzondere is dat hij 
niet alleen koning was, maar ook priester van 
God, de Allerhoogste. Vandaar spreekt men ook 
wel over hem als een priester-koning. Méér is er 
over hem niet bekend. Voor het overige laat de 
Schrift ons in het ongewisse. Melchisedek is met 
een waas van geheimzinnigheid omhuld. Er zijn 
geen geschiedkundige gegevens over zijn 
voorgeslacht of nageslacht. Het is van belang dit 
te zien en als zodanig ook aan te nemen. Méér 

behoeven wij niet te weten over deze persoon, of 
beter gezegd: meer mogen wij ook niet weten 
over Melchisedek. Want juist doordat zijn afkomst 
noch zijn nageslacht bekend is, vormt hij zo’n 
bijzonder type van de Heer Jezus Christus. 
Dáárom wilde de Heilige Geest niet meer over 
hem laten optekenen in het Woord van God, 
anders was hij niet meer passend geweest als 
type. 

Een type van de Heer Jezus Christus 

Melchisedek is in twee hoedanigheden, die van 
koning en van priester, een type van de Heer 
Jezus Christus. Het is van belang op te merken 
dat die twee hoedanigheden, of functies zo u wilt, 
samen verenigd zijn in één en dezelfde persoon 
(zie verder). Dat is bijzonder! Het lijkt een beetje 
op de geschiedenis van Jozef, die zowel in zijn 
verwerping als in zijn verhoging een type is van 
de Heer Jezus. Salomo bijvoorbeeld is alleen een 
type van de Heer Jezus in zijn zegenrijke regering 
in het Vrederijk. 

Koning van Salem 

Deze Melchisedek was koning van Salem, dat is 
koning van de vrede (Hebr. 7:2). Zijn naam 
betekent: koning van gerechtigheid (Hebr. 7:2). 
Melchisedek was dus een koning wiens regering 
gekenmerkt werd door gerechtigheid en door 
vrede. Deze beide eigenschappen, gerechtigheid 
(Jer. 23:5; 33:15) en vrede (Jes. 9:6; Zach. 9:10), 
zijn ook de kenmerken van de regering van de 
Heer Jezus tijdens het duizendjarig Vrederijk. Van 
het eerste, de gerechtigheid, getuigt vooral het 
koningschap van David (1 Kron. 18:14). Van het 
tweede, de vrede, spreekt met name het 
koningschap van Salomo. Melchisedek wordt 
gekenmerkt door allebei. 

Melchisedek was koning van Salem. Salem is het 
latere Jeruzalem (zie Ps. 76:2). Zijn regering werd 
bijgevolg niet alleen gekenmerkt door dezelfde 
eigenschappen die straks de regering van de 
Heer Jezus zullen sieren, hij regeerde ook in 

Kris Tavernier  

MMELCHISEDEKELCHISEDEK, ,   
DEDE  KONINGKONING--PRIESTERPRIESTER  

Genesis 14:18Genesis 14:18--20; Hebreeën 7:120; Hebreeën 7:1--10.10.  
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hetzelfde gebied waarin de regering van de Heer 
zal zijn gevestigd. Men wijst erop dat het dal 
Sawe wel eens hetzelfde zou kunnen zijn geweest 
als het Kidrondal bij Jeruzalem (vgl. hiervoor        
2 Sam. 18:18). 

Deze koning, Melchisedek, was een totaal andere 
koning dan de negen overige koningen die in 
hoofdstuk 14 van het boek Genesis worden 
vermeld. Die negen koningen werden niet 
gekenmerkt door gerechtigheid en vrede, 
Melchisedek echter wel. Zo zal de regering van de 
grote Koning totaal anders zijn dan wat nu 
gebruikelijk is op deze aardbol. Zijn heerschappij 
draagt een totaal ander karakter, hoe heerlijk zal 
dat zijn voor de aarde! 

Priester van God 

Melchisedek was niet alleen koning, hij was 
daarenboven ook priester van God, de 
Allerhoogste. Dat was een unieke situatie. Een 
priester kon in Israël geen koning zijn, en het 
omgekeerde kon ook niet. De priesters kwamen 
uit de stam Levi, terwijl de koning van de stam 
Juda moest zijn. Daarom wordt er in Hebreeën 
7:12-14 gesproken over een verandering van wet. 
De Heer Jezus Christus is Hogepriester naar de 
orde van Melchisedek (Ps. 110:4; Hebr. 5:6,10; 
6:20; 7:11,17).  

In Hebreeën 7:3 staat dat Melchisedek op de 
Zoon van God lijkt, er staat niet dat hij dat ook is! 
Ook staat er niet dat Melchisedek gelijkwaardig of 
gelijkgesteld is aan de Zoon van God (contra 
NBG-vert. en SV, conform Telosvert. en NBV). 
Het Gr. woord ‘aphomoioo’ geeft aan: ‘maken dat 
een model overgaat in een soortgelijk beeld of 
soortgelijke vorm’. Dat werkwoord bestaat uit het 
Gr. woord ‘apo’ dat scheiding aangeeft, en het Gr. 
woord ‘homoioo’ dat vergelijken of illustreren met 
een vergelijking aangeeft. Ik versta het als ‘een 
vergelijkbaar beeld gevend van, maar er 
evengoed van onderscheiden’. Hebreeën 7:15 
spreekt dan ook eenvoudigweg over een 
‘evenbeeld’. Het Gr. woord doelt hier op ‘lijkend 
op, met iets overeenkomend’, gelijksoortig, in 
gelijkheid (in Hebr. 4:15 vertaald met ‘op gelijke 
wijze’). In zoverre het hier om gelijkenis gaat, 
houdt dat verband met het hele vers: namelijk dat 
er van Melchisedek geen voor- of nageslacht 
bekend is, dus dat hij in zijn priesterschap geen 
voorganger en geen opvolger had. Dit ‘lastige’ 
vers bedoelt helemaal niet te zeggen dat 
Melchisedek geen vader en moeder had, of dat hij 
nooit geboren of gestorven zou zijn. Voor wat de 
geschiedschrijving betreft, is er geen vermelding 
van zijn dood; en het getuigenis beslaat dus 
alleen maar het feit dat hij leeft (Hebr. 7:8). De 
schrijver van de Hebreeënbrief voert dit alles aan 
als argument om zijn betoog kracht bij te zetten. 
‘Kijk eens goed naar Melchisedek’, zo zegt de 
schrijver als het ware: ‘Zie je een voorganger van 
Melchisedek of een opvolger van hem? Nee toch. 
Zo is er ook geen voorganger in het priesterschap 
van de Heer Jezus Christus en zo zal er ook geen 
opvolger kunnen zijn. Want zijn priesterschap is 

een eeuwig priesterschap. Voor wat de 
verslaggeving betreft, blijft hij priester’ (vs. 3), en 
dat is het einde van de berichtgeving. Dát is de 
gelijkenis die er getrokken wordt tussen 
Melchisedek en de Heer Jezus Christus in dit 
vers. Daarom wordt er van Melchisedek geen 
familie vermeld in de Bijbel. Anderzijds dient 
Melchisedek, hoe prachtig als beeld, toch ook 
onderscheiden te worden van de Zoon van God 
Zelf. 

De Zoon van God, de Heer Jezus Christus is 
verheven boven elk type van Hem in de Bijbel. 
Zijn priesterschap moet dan ook in drie beelden, 
door drie hogepriesters weergegeven worden om 
een completer beeld te schetsen. Ten eerste is er 
de hogepriester Aäron, die door God uitgekozen/
geroepen was (Hebr. 5:4-5), en in wie de 
uitoefening van de priesterlijke werkzaamheden 
geïllustreerd wordt (Melchisedek toont hierover 
niets). Vervolgens is er de hogepriester Pinechas, 
die het hogepriesterschap verdiend heeft doordat 
hij verzoening bewerkstelligd heeft (Num. 25:13). 
Beiden zijn levitische priesters. En dan is er 
Melchisedek, naar wiens orde de Heer Jezus 
Hogepriester is in de uniciteit en de constantheid 
van zijn positie (Hebr. 6:20; 7:17). Dat is 
waardevoller en hoger dan dat van Levi, zoals het 
betoog van Hebreeën 7 aangeeft. Terwijl het 
levitische priesterschap van voorbijgaande aard 
en onvolmaakt was, is dat van de ware 
Melchisedek volmaakt en eeuwig. 

Melchisedek laat twee kanten zien van de 
hogepriesterlijke dienst. De hogepriester staat 
tussen God en de gelovigen, of het volk in. Zijn 
arbeid kent dan ook twee richtingen: van God 
naar de mens toe en van de mens naar God toe. 
Zijn bediening is zowel naar mensen toe als naar 
God toe. Opmerkelijk is dat voor het zegenen van 
Abram en voor het prijzen van God in de Hebr. 
grondtekst hetzelfde woord wordt gebruikt: 

(1) Ten eerste spreekt Melchisedek de 
zegen van God over Abram uit: ‘gezegend zij 
Abram door God’ (Gen. 14:19). In het levitische 
priesterschap kennen wij in overeenstemming 
daarmee de (hoge)priesterlijke zegen (Num. 5:22-
27). Aan het einde van het Lucasevangelie is het 
laatste beeld dat we zien van de Heer Jezus dat 
van de zegenende Priester (Luc. 24:50-51). 

(2) Ten tweede brengt hij de lof van 
Abram naar God toe: ‘en geprezen zij God, (...) 
die’. Hier zou je zelfs kunnen zeggen dat hij 
lofprijst in de plaats van Abram. In Hebreeën 2 
zien we de Heer Jezus dit ook werkelijk doen (vs. 
12). Ook bij het levitische priesterschap was het 
de (hoge)priester, die de offers van de Israëliet 
aan God bracht. Zo mogen wij de Heer Jezus, 
onze Hogepriester, zien als Degene die al het 
goede dat God ons toebedacht heeft ook 
daadwerkelijk naar ons toebrengt. En ook dat 
dankzij Hem onze gebrekkige en onvolmaakte 
aanbidding toch aan God aangeboden kan 
worden, omdat Hijzelf die brengt en de lofzang 
aanheft. 
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Colofon 

Aspecten van de  
christelijke doop 

Brochurereeks ‘Bestudeert de Schriften’ deel 9 

Deze gedachten over de leer en de praktijk van de doop 
zijn samengesteld uit notities die in de loop van de jaren zijn 
gemaakt, soms in de confrontatie met aanhangers van de 
kinderdoop en de zgn. huisgezinnendoop (zie met name 
hoofdstuk 4 en 5). 

Mijn eigen uitgangspunt is 
de gelovigendoop, door 
middel van onder-
dompeling, van allen die 
met de mond Jezus als 
hun persoonlijke Heer en 
Heiland belijden en met 
hun hart geloven dat God 
Hem uit de doden heeft 
opgewekt (Rom. 10:9). 

Na  een  i n le i dend 
hoofdstuk worden de 
bekende bijbelse beelden 
van de doop belicht, nl. de 
doortocht  door de 
Schelfzee en de redding 
van Noach en de zijnen 
door het water van de 
zondvloed. Ten slotte 

wordt de verhouding tussen doop en avondmaal behandeld, 
alsook die tussen de doop en het koninkrijk der hemelen. 

Auteur:  Hugo Bouter 
ISBN:  90-70926-53-3 
Prijs:  € 4,00 

om niet te wenen. Want bij het zien van Wie God is 
en wat Hij doet, moet het geloof zich boven de 
omstandigheden verheffen; de vreugde in de HERE 
was hun toevlucht (Neh. 8:11). Maar hier ging het om 
iets anders. Hier werd het oog gericht op het huis van 
God, en dan is er aanleiding om te huilen. Want dan 
zien we hoe dat wat zo mooi door God is gemaakt, 
door onze schuld bedorven is. 

Dit is heel leerzaam voor ons! Zijn wij net zoals de 
ouderen in Ezra's dagen bedroefd over het verval dat 
er is? Laat het toch meer gevoeld worden dat de 
heerlijke eerste openbaring van de eenheid ontbreekt, 
dat de volle ontplooiing van gaven en krachten zoals 
die er in het begin was, gemist wordt! Dan zouden we 
ons meer verootmoedigen. Maar ook: als we zien op 
de grondlegging van Gods huis, zullen we ons meer 
verheugen. Jezus Christus is gisteren en heden 
Dezelfde, en tot in eeuwigheid. En teruggekeerd tot 
de heerlijkheid van Zijn Persoon en Zijn werk, mogen 
wij ons verheugen met grote blijdschap!  

(Vervolg van pagina 6) 

http://www.johannesmultimedia.nl/product_info.php/products_id/4439?JMMid=3a4fb0e782df34dbfa5ace7bfccaa72d�


Tijdens de trouwdienst ter gelegenheid van 
de bruiloft van onze dochter vorige maand 
gebruikte br. Bert Eijsink (zie foto) het model 
van een tandem. Aan de hand daarvan gaf 
hij het kersverse paar (en alle aanwezigen) 
enkele tips mee voor hun huwelijk.  

Ik heb nog eens over dit aanschouwelijk 
onderwijs nagedacht en wil graag een paar 
dingen aan u doorgeven, zowel van wat hij 
zei als van wat mij verder als lesmateriaal is 
opgevallen. We kunnen het voorbeeld van 
de tandem namelijk ook toepassen op de 
onderlinge band die er tussen de gelovigen 
is. Dan stellen we ons een tandem voor met 
zoveel wielen, trappers en sturen als nodig 
is. 

De spreker wees eerst op de twee wielen. 
Dat is het jonge stel. Beide wielen draaien 
om een as. In de as kunnen we een beeld 
zien van de Heer Jezus: om Hem moet het 
draaien in ons leven. Als een van de wielen 
een probleem met de as krijgt, wordt het 
zwaar trappen voor de ander. Het is 
belangrijk dat zowel de man als de vrouw 
hun eigen relatie met de Heer Jezus in orde 
houden. De man zit voorop en stuurt. Hij 
geeft leiding aan het huwelijk. Maar er is wel 
overleg over de te rijden route. Het stuur dat 
de man in handen heeft en het stuur dat de 

vrouw in handen heeft, moeten wel dezelfde 
kant opdraaien. Als er verschil van mening 
over de route is, moeten ze afstappen. 
Vandaar de standaard aan de tandem. 
Neem de nodige rust, bid samen en lees 
Gods Woord om Zijn aanwijzingen te vragen. 
De man zit voorop, maar kan niet harder 
fietsen dan zijn vrouw. Hij kan haar niet 
vooruitsnellen. Op een tandem zit je altijd 
even dicht bij elkaar. Daarin zit de les dat de 
man rekening moet houden met zijn vrouw 
en niet uit haar zicht mag verdwijnen. Hij 
moet geen dingen doen of nastreven 
waarvan zijn vrouw niets weet. 

De vrouw zit achter haar man. Zij is er om 
hem te ondersteunen in de weg die ze 
samen gaan. Als hij verstandig is, zal hij 
goed naar de adviezen van zijn vrouw 
luisteren. Ondersteunen en stimuleren is iets 
anders dan opjagen. Dat is niet goed, 
evenmin trouwens als tegenwerken door bij 
het minste of geringste gevaar de handrem 
in te knijpen. 

Man en vrouw vormen een eenheid, en ook 
de gelovigen vormen samen een eenheid. 
Iets anders is het om die eenheid ook echt 
samen te beleven, zowel in het huwelijk als 
onder de gelovigen. Belangrijk is dat de Heer 
Jezus centraal staat en dat Hij het stuur in 
handen heeft. Hij heeft ons een 
routebeschrijving gegeven in Zijn Woord. 
Om een soepele eenheid te worden, zullen 
we vaak van deze standaard gebruik moeten 
maken. 

Mogelijk kunt u zelf nog meer lessen uit de 
tandem trekken. Ik laat het hierbij. Ik hoop 
dat de artikelen in dit nummer van 
Rechtstreeks als standaard functioneren: dat 
ze in rust gelezen zullen worden en een hulp 
zijn bij de voortzetting van de reis. Namens 
de redactie, Ger de Koning 
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De tandem 
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Oude Sporen 

De priesterwijding 
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Deel 14 
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WoordStudie 
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bouwwerken en 
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Reply 
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bijbel? 
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Melchisedek, de 
koning-priester 

slot 

10 
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De zalving en de offeranden 

Daarna werden de tabernakel, de gereed-
schappen en ook de priester Aäron zelf gezalfd 
met olie. Deze olie was samengesteld uit olijfolie 
en een mengsel van zeer fijne, welriekende 
specerijen. Ze mocht nooit op iemand gegoten 
worden die niet tot het priesterdom behoorde. De 
olie is een beeld van de Heilige Geest, die overal 
in het heiligdom getuigenis geeft van de 
uitnemendheid van de Persoon van Christus. 

Al deze dingen vonden plaats vóórdat er een 
enkel offer werd gebracht. Christus, onze grote 
Hogepriester, had voor Zichzelf geen offer nodig. 
Daarna naderden in Leviticus 8:13 de zonen van 
Aäron. Zij werden bekleed, maar hun kleding had 
niet de glans van het gewaad van Aäron. Zij 
droegen een onderkleed, een gordel en een 
hoofddoek. Deze kleding was voor hen tot een 
prachtig sieraad. De kleding bedekte hen en gaf 
hun het recht het heiligdom binnen te gaan. De 
gordel spreekt van de dienst, die zij in het heilige 
moesten volbrengen. De mutsen of hoofddoeken 
waren een teken van de ondergeschikte plaats die 
zij innamen, het teken van hun onderworpenheid 
aan het goddelijk gezag. Deze kleding werd hun 
aangedaan, zoals de HERE het had bevolen. Zijn 
wil is dat de Zijnen Hem in gerechtigheid kunnen 
naderen, dat is een grote genade.  

Daarna werden de offeranden gebracht. Eerst een 
stier als zondoffer (Lev. 8:14). Daarmee moet men 
beginnen. De priesters legden de handen op de 
kop van de stier, om zich op die manier met het 

offer één te maken. Daarna werd het dier 
geslacht, het bloed stroomde weg. Aan de 
gerechtigheid van God ten opzichte van de zonde 
werd voldaan, want zonder bloedstorting is er 
geen vergeving. Daarna werd het altaar zelf 
gereinigd door het bloed, anders zou er geen 
eredienst mogelijk zijn (Lev. 8:15). Het vet dat op 
de ingewanden ligt, het aanhangsel aan de lever, 
de twee nieren en hun vet, liet Mozes opgaan tot 
een welriekende reuk op het brandofferaltaar. De 
huid, het vlees en de mest van de stier werden 
echter buiten de legerplaats verbrand, ver van de 
tegenwoordigheid van God. De zonde werd om zo 
te zeggen weggedaan van voor Zijn aangezicht. 

Daarna werd de ram van het brandoffer geofferd. 
Dat was een vuuroffer voor de HERE, figuurlijk 
gesproken het deel van God in de offerande van 
Christus. Vervolgens de tweede ram, ter inwijding 
van de priesters. Het bloed van deze ram werd 
gestreken aan de rechter oorlel, de duim en de 
grote teen van de priesters. Hier vinden we een 
heel ander beeld dan dat van Leviticus 14:14, 
waar wij de reiniging hebben van de melaatse. 
Hier gaat het om de wijding van de priesters. De 
priesters waren al in het heiligdom, maar zij 
moesten nog geschikt gemaakt worden voor hun 
dienst. Door het bloed op hun oor, konden zij 
luisteren naar de stem van God in het heiligdom. 
Hun handen, gereinigd door het bloed, konden 
aan God iets aanbieden dat voor Hem 
aangenaam was. Hun voeten konden krachtens 
het vergoten bloed het heilige betreden. Dat zijn 
mooie en wonderbare resultaten, eigenlijk 
onuitsprekelijke dingen, maar verwerkelijken wij 
die ook? 

Het vet stelt de kracht voor, de inwendige energie 
van Christus. De staart spreekt van de zegen die 
Christus heeft achtergelaten. Het vet dat de 
ingewanden bedekte en het aanhangsel aan de 
lever, spreekt van de inwendige schoonheid van 
de Persoon van Christus, die God volmaakt 
kende. De nieren symboliseren het verborgen 
deel van Zijn wezen, alle innerlijke 
beweegredenen die Hem hebben doen handelen. 
De rechterschouder spreekt ons van Zijn kracht 
en macht. 

De ongezuurde broden werden op de handen van 
de priesters gelegd en bewogen voor de HERE. Zij 
toonden daarmee in beeld de heerlijkheid, de 
uitnemendheid van de Persoon van de Zoon,    
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‘(...) want zeven dagen zal uw wijding duren’  (Lev. 8 en 9). 

Alfred Guignard  
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die God heeft verheerlijkt in Zijn leven en in Zijn 
sterven. Ten slotte werden alle stukken van het 
wijdingsoffer op het altaar gelegd. Zij stegen op 
als een liefelijke reuk voor God, een vuuroffer 
voor Hem. Wij zien dat de koeken op drie 
manieren werden gebracht: 

 Een brood zonder zuurdeeg, een beeld 
van Christus zonder zonde. 

 Een geoliede broodkoek, Christus 
geboren uit de Heilige Geest. 

 Een dunne koek, een nederige en 
vernederde Christus. 

Daarna werd Aäron samen met zijn zonen met de 
heilige zalfolie gezalfd. Deze zalving ging 
vergezeld van de besprenkeling met bloed (Lev. 
8:30). Dat was niet het geval toen Aäron de eerste 
keer werd gezalfd. Na deze dingen hadden zij het 
voorrecht zich te voeden met het vlees en het 
brood van de wijdingsoffers. Op ons toegepast: 
met Christus Zelf. De priesters kookten het vlees 
van de ram die voor hen was geofferd in de 
voorhof, en aten dat met het brood dat in de mand 
was. Dit voedsel was alleen voor God en voor de 
priesters. Hoe zou een verontreinigd en zondig 
mens zich kunnen ‘voeden’ met Christus in Zijn 
leven en in Zijn sterven? Daarom moest alles wat 
niet was opgegeten door de priesters, met vuur 
verbrand worden.  

De priesters bleven zeven dagen lang bij de 
ingang van de tent der samenkomst, zonder uit 
deze heilige woning weg te gaan: een volledige 
tijd, dag en nacht, naar het bevel van de HERE. 
Gedurende die tijd hielden zij wat Hij hun gegeven 
had om te bewaren: Zijn verordeningen en 
bevelen. Zo bleven zij in de tegenwoordigheid van 
God in leven en stierven niet. 

De verschijning van de heerlijkheid des Heren 

Op de achtste dag vinden wij iets nieuws. Terwijl 
in Leviticus 8 Gods heerlijkheid werd 
geopenbaard aan de priesters in Zijn huis, vinden 
wij in hoofdstuk 9 hoe de heerlijkheid werd 
gemanifesteerd voor de ogen van allen. De HERE 
verscheen in heerlijkheid aan het gehele volk 
(Lev. 9:4,6,23). Wij kunnen dit in verbinding 
brengen met de wederkomst van Christus.  

De verschillende kanten van het offer van 
Christus worden opnieuw genoemd in verbinding 
met deze heerlijke dag. Er was ook een vredeoffer 
voor het volk, dat in hoofdstuk 8 niet wordt 
vermeld. Alle kanten van het werk van Christus 
werden op die manier duidelijk voor de ogen van 
het volk gesteld: het brandoffer, het spijsoffer, het 
vredeoffer en het zondoffer. Als deze offers zijn 
gebracht en door God zijn aangenomen, heft 
Aäron bij zijn terugkeer uit het heiligdom zijn 
handen op om het volk te zegenen. Wij kunnen dit 
vergelijken met Lucas 24:50. Daar heft Christus, 

nadat Hij het offer van Zijn leven had gebracht, 
Zijn handen op om de Zijnen te zegenen. Daarna 
werd Hij opgenomen in de hemel. Hier in Leviticus 
9 komt Aäron naar buiten. Hij kon niet opgenomen 
worden in de hemel, maar hij vormt een beeld van 
de zegen die neerdaalt van de verheerlijkte 
Christus.  

Mozes en Aäron gingen in het heiligdom. Wat zou 
daar gebeuren? Het was een ernstig ogenblik. 
Zouden zij in de tegenwoordigheid van God 
blijven? Hier vertegenwoordigden zij Christus als 
Koning en als Priester. In de huidige tijd is 
Christus verborgen in de hemelen. Net zoals 
Mozes en Aäron zal Hij straks verschijnen en 
zegen brengen, niet alleen aan Zijn volk, maar 
ook aan de hele schepping. Elk oog zal Hem zien. 
Wat een heerlijke dag! Grote vreugde zal alle 
harten vervullen. De schaduwen verdwijnen, want 
wij kennen de volle werkelijkheid van deze 
dingen. Christus is verborgen in de hemelen. Zijn 
offer is volledig aangenomen, en wij wachten op 
het ogenblik dat Hij in heerlijkheid zal verschijnen 
voor het oog van het hele universum. De dag is 
nabij waarop elk oog Hem zal zien.  

In de verwachting van die dag dat de waarde van 
Zijn offer geopenbaard wordt in heerlijkheid, 
hebben wij het voorrecht ons in het heiligdom op 
te houden. * Wij zijn door het geloof verborgen in 
het heiligdom. De waarde van Zijn offer wordt op 
onze harten toegepast door de krachtige werking 
van de Heilige Geest. Laten wij meer ervan 
genieten in afwachting van de dag dat wij met 
Hem zullen zijn, en met Hem in heerlijkheid zullen 
worden geopenbaard wanneer Hij in de Zijnen zal 
worden verheerlijkt en bewonderd in allen die 
geloofd hebben.  
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* Heden zijn de priesters met Christus verborgen in het 
heiligdom. Wat een plaats hebben wij toch nu al gekre-
gen, dat wij in deze tijd met Hem toegang hebben tot 
het heiligdom! Gereinigd door Hem hebben wij vrijmoe-
digheid te naderen tot de genadetroon (het verzoen-
deksel). Wij kijken in Zijn licht (het licht van de kande-
laar). Wij hebben kennis van Zijn plannen met het hele 
volk van God (de twaalf broden op de tafel der toonbro-
den). Wij mogen vrijelijk onze gebeden en dankzeggin-
gen voor God brengen op het reukofferaltaar. Wij zien 
Hem, door het voorhangsel heen kunnen wij tot Hem 
naderen.  
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Gods tent in de woestijn 

Bij de voorbereidingen die volgens Numeri 1-10 
voor de woestijnreis moesten worden getroffen, 
draaide eigenlijk alles om de plaats en het 
transport van de tabernakel, het draagbare 
heiligdom dat Mozes op Gods bevel had laten 
maken. Het bijzondere kenmerk van het volk 
Israël was immers dat God — die hen had verlost 
uit Egypte en Zichzelf aan hen had 
bekendgemaakt op de berg Sinai — bij hen was 
en met hen meeging op de tocht naar het 
Beloofde Land. Dat onderscheidde hen van alle 
andere naties, die de levende God niet kenden en 
de afgoden dienden. Omdat God een heilig God is 
— een verterend vuur, een eeuwige gloed — kon 
Hij alleen op de grondslag van de verzoening te 
midden van Zijn volk wonen. Dat werd mogelijk 
gemaakt door middel van de tabernakeldienst en 
de offerdienst die daarvan het centrum vormde.  

In het tweede jaar na de uittocht vond er een 
telling plaats van alle strijdbare mannen 'in de 
woestijn Sinai' (Num. 1:1,19). Deze telling vond 
plaats met het oog op de opstelling van de 
legerafdelingen in een wijde kring rondom de 
tabernakel: drie vendels aan de oostzijde, drie 
aan de zuidzijde, drie aan de westzijde en drie 
aan de noordzijde van de tent der samenkomst. 
De Levieten werden niet samen met hen geteld, 
omdat zij de speciale zorg voor het heiligdom 
hadden. Zij moesten de tabernakel der getuigenis 
en al zijn gerei dragen en bovendien moesten zij 
zich direct rondom de tabernakel legeren, 'opdat 
er geen toorn ruste op de vergadering der 
Israëlieten' (Num. 1:53). De HERE nam de 
Levieten in plaats van alle eerstgeborenen der 
Israëlieten, opdat zij Zijn eigendom zouden zijn en 
de dienst bij de tent der samenkomst zouden 
verrichten. De Levieten werden vervolgens als 
helpers geschonken aan Aäron en zijn zonen, die 
uitsluitend het priesterambt moesten waarnemen. 
Mozes en Aäron en diens zonen legerden zich 
vóór de tabernakel aan de oostzijde en de drie 
Levietenfamilies — de Gersonieten, de Kehatieten 
en de Merarieten — resp. aan de westzijde, de 
zuidzijde en de noordzijde van de tabernakel.  

De bedekking van de heilige voorwerpen 

De Gersonieten hadden de zorg voor alle 
tentkleden en gordijnen, de daarbij behorende 
touwen en de voorhangsels voor de beide 
ingangen. Aan de Merarieten was de zorg 
opgedragen voor de planken van de tabernakel, 

de balken, de pilaren, de voetstukken, de pinnen 
en de touwen daarvan. Maar de Kehatieten waren 
verantwoordelijk voor 'het heilige', voor 'de 
allerheiligste dingen' in de tent der samenkomst 
(Num. 3:28,32; 4:4). Hieronder moet men 
verstaan: de ark, de tafel der toonbroden, de 
kandelaar, de altaren, het gereedschap dat nodig 
was voor de altaardienst, en het voorhangsel dat 
het heilige scheidde van het allerheiligste.  

Deze heilige voorwerpen vielen in eerste instantie 
onder de verantwoordelijkheid van de priesters, 
Aäron en zijn zonen, die bevoegd waren om het 
heiligdom te betreden en voor het aangezicht van 
God te verschijnen. Zij moesten de heilige 
voorwerpen bedekken met enkele dekkleden, de 
draagstokken aanbrengen, en het dienstgerei op 
een draagbaar plaatsen. Pas dan konden de 
Levieten naar binnen gaan om volgens de 
aanwijzingen van de priesters hun schouders 
onder de draagbomen te zetten en zo het heilige 
mee te dragen te midden van de lange 
legeroptocht door de woestijn. Zij mochten de 
heilige voorwerpen echter zelf niet zien en ook 
niet aanraken, want dan zouden zij sterven (Num. 
4:15,20). 

Er wordt hier dus een scherp onderscheid 
gemaakt tussen de taken van de priesters en de 
Levieten. Deze indeling gaat in het Nieuwe 
Testament niet meer op, omdat iedere gelovige in 
principe zowel een priester als een Leviet, een 
dienaar is. Beide facetten komen in hem naar 
voren (1 Petr. 2:5,9; 4:10,11). Toch kunnen wij 
wel iets leren uit deze voorschriften ten aanzien 
van de tabernakeldienst. De les is dat 
priesterdienst in het heiligdom vooraf moet gaan 
aan het 'dragen' van Gods getuigenis door de 

 
Hugo Bouter  

'(...) de Levieten, ieder die dienstplichtig was tot dienen en tot dragen aan de tent der 
samenkomst (...) Naar het bevel des HEREN door de dienst van Mozes droeg men 
ieder op, wat hij te dienen en te dragen had, te weten de getelden, zoals de HERE  

Mozes geboden had' (Num. 4:47-49). 



wereld. Alleen de priesters waren gewend om het 
heiligdom te betreden en zich daar bezig te 
houden met de allerheiligste dingen. Het gaat 
erom dat wij priesterlijke waardering hebben voor 
de voorwerpen van het heiligdom, die stuk voor 
stuk spreken van de Persoon van Christus. Er zijn 
priesterlijke gevoelens nodig om op gepaste wijze 
hiermee om te gaan. De diverse dekkleden die 
over deze voorwerpen werden gespreid, spreken 
van de eerbied, het respect waarmee ons 
getuigenis aangaande de Heer Jezus Christus 
moet worden omgeven. Het moet worden 
beschermd tegen verkeerde invloeden van buiten 
en het hemelse karakter ervan moet zorgvuldig 
worden bewaard.  

De priesters begonnen met de ark, het 
verzoendeksel en het voorhangsel. Deze 
voorwerpen spreken van de Persoon, het leven 
en het sterven van Christus. Gods wet was in Zijn 
binnenste (Ps. 40:9). Het voorhangsel is Zijn vlees 
(Hebr. 10:20). De vier kleuren ervan — 
blauwpurper, roodpurper, scharlaken en 
smetteloos wit — vinden wij terug in de vier 
evangeliën. Het bloed dat Hij heeft gestort, opent 
voor ons de toegang tot God. Zodoende vormen 
de Heiland en Zijn bloed het zoenmiddel, d.i. het 
verzoendeksel oftewel de genadetroon (Rom. 
3:25; Hebr. 9:5).  

Nadat de ark was bedekt met het voorhangsel en 
een bedekking van tachasvel (sommigen denken 
aan zeekoehuiden), werd er nog een kleed van 
blauwpurper of hemelsblauw over uitgespreid. 
Daarna werden de draagstokken aangebracht. 
Dan volgden de voorwerpen in het heilige: de tafel 
der toonbroden, de kandelaar en het gouden 
altaar. Dan al het dienstgerei dat in het heilige 
werd gebruikt. Steeds vinden wij hierbij een 
blauwpurperen kleed en een buitenste bedekking 
van tachasvel; alleen bij de tafel der toonbroden 
werd er nog een derde, scharlakenrood kleed 
tussengevoegd. Ten slotte kwam het koperen 
altaar in de voorhof aan de orde. Er werd een 
roodpurperen kleed overheen gespreid, daarop 
werd al het gerei gelegd en daarover werd weer 
een bedekking van tachasvel gespreid (Num.    
4:5-15). 

Bij deze werkzaamheden werd dus de volgorde 
aangehouden die wij ook vinden bij de 
beschrijving van de bouw van de tabernakel in het 
boek Exodus. God begint steeds met de ark, Zijn 
troon, die in het allerheiligste was geplaatst (zie 
Ex. 25). En dan bewegen wij ons als het ware 
door het heilige naar buiten, tot wij bij het koperen 

brandofferaltaar in de voorhof komen: dat is de 
plaats van ontmoeting hier op aarde. 

Wat de verschillende dekkleden betreft zien wij 
wel een bepaalde uniformiteit, vooral bij de 
voorwerpen die in het heilige stonden. Het eerste 
kleed was steeds van blauwpurper of 
hemelsblauw en het buitenste was een bedekking 
van tachasvel. Alle voorwerpen in het heilige 
werden dus in de eerste plaats gekenmerkt door 
de kleur blauw. Het heilige is een beeld van de 
hemel en het is dus niet verwonderlijk dat wij hier 
de kleur van de hemel aantreffen. Als Levieten 
zijn wij dragers en getuigen van de hemelse 
dingen die verband houden met Christus en de 
Gemeente. Het hemelsblauw wijst erop dat wij het 
juiste karakter daarvan moeten bewaren. De 
bedekking van tachasvel die wij steeds aan de 
buitenkant vinden, wijst op onze 
verantwoordelijkheid om deze dingen te 
beschermen tegen verkeerde invloeden, tegen 
allerlei wind van leer (Ef. 4:14).  

De draagstokken 

Al deze heilige voorwerpen van de tabernakel 
moesten tijdens de reis door de woestijn worden 
gedragen op de schouders van de Levieten. 
Daartoe dienden de draagstokken of 
draagbomen. Het kon niet gebeuren op een 
nieuwe wagen, zoals David probeerde (2 Sam. 
6:3-14; 1 Kron. 13:5-14; 15:1-15). Menselijke 
hulpmiddelen waren hier niet toegestaan. En wat 
onszelf betreft als nieuwtestamentische gelovigen: 
de heilige dingen die ons zijn toevertrouwd met 
betrekking tot de Persoon van Christus moeten 
worden gedragen door de kracht die God ons 
daartoe verleent, de kracht van het geloof en de 
liefde, de kracht van de Heilige Geest (Rom. 12:3; 
1 Petr. 4:10-11). Als wij het op een andere manier 
proberen, zal het mislukken. 

De vraag is dus hoe wij het getuigenis aangaande 
de Persoon van Christus met ons meedragen? De 
Gemeente is immers de pilaar en grondslag van 
de waarheid, zij is de woonplaats van de levende 
God in deze bedeling (1 Tim. 3:15). De waarheid 
van God wordt door middel van de Gemeente 
tentoongespreid in de wereld, en het grote 
onderwerp van dit getuigenis is Gods openbaring 
in de Persoon van Christus. Dit zien wij in type in 
de heilige voorwerpen van de tabernakel, die 
spreken van de verheerlijkte Mens Christus Jezus 
in Zijn verbondenheid met de Gemeente.  

(Vervolg op pagina 12) 
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In het Timna park, 36 km boven Eilat, staat een replica van de tabernakel. Hoewel er geen goud, zilver of 
andere waardevolle materialen in de replica zijn gebruikt, is deze in alle andere opzichten gebaseerd op de 
bijbelse beschrijvingen. 

http://www.bibleplaces.com/tabernacle.htm�
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“Rechtstreeks” Jaargang 7, Nr. 3 - maart 2010 

Het teruggekeerde volk van God had zich tot nu 
toe trouw getoond in het getuigenis voor Zijn 
naam, en Hij had het bijgestaan en bemoedigd. 
Maar dat was niet naar de zin van de vijand. Deze 
wil altijd het volk van God schade berokkenen en 
hij kan niet verdragen dat het werk van God in 
deze wereld voortgang vindt. Zodra hij merkt dat 
dit het geval is, probeert hij het te gronde te 
richten. Daartoe heeft hij allerlei middelen. Hier 
gebruikte hij de "tegenstanders van Juda en 
Benjamin” (vs. 1). Deze tegenstanders behoorden 
tot volken die door de koningen van Assur na hun 
veroveringen waren weggevoerd naar andere 
streken. De politiek van Salmanassar (2 Kon.  
17:1-6) werd door Esarhaddon, de zoon van 
Sanherib, ook gehanteerd (Ezra 4:2). Hij verving 
namelijk de stammen van Israël, die hij in 
gevangenschap wegvoerde, door volken uit 
andere landen en liet ze wonen in Samaria en in 
het verdere gebied over de Rivier (Ezra 4:10). 

In 2 Koningen 17:24‑41 lezen wij een en ander 
over de godsdienstige toestand van deze volken. 
Zij vereerden de HERE, en zij vereerden de HERE 
niet. Zij dienden de afgoden en bogen zich 
tegelijkertijd voor Jahweh; maar op die manier 
dienden zij Jahweh dus niet werkelijk, want het 
was tegen Zijn inzettingen om zich voor afgoden 
neer te buigen. Het was een vermenging van de 
afgodendienst met de dienst van de HERE. Dit 
doet ons denken aan de vermenging die in onze 
dagen in de christenheid gevonden wordt, onder 
welke vorm dan ook: van de roomse 
Mariaverering en de Griekse beeldendienst tot 
zelfs onder het protestantisme, waar de 
aanbidding van de ware God soms wordt 
vermengd met de duisternis van de wereld. 

Deze mensen nu, ontsproten uit een vermenging 
van de afgodendienst met de dienst van Jahweh, 
boden zich aan om met het volk van Juda en 
Benjamin te bouwen tot eer van God. Dit was een 
groot gevaar. Als de vijand zich als een vriend 
voordoet, moet men bijzonder waakzaam zijn. Hij 
tracht altijd door list ons te overwinnen. En lukt dit 
niet, dan vertoont hij zich in zijn ware gedaante en 
gebruikt hij geweld. Dit zijn de twee gestalten 
waarin de duivel altijd Gods volk belaagt: als 
engel van het licht, of als een brullende leeuw. 
Het tweede beneemt gemakkelijk de moed, maar 
het eerste is het gevaarlijkst. Van alles tracht de 
duivel, die een langdurige ervaring heeft, gebruik 
te maken. Hij werkt in alle kinderen van de 
ongehoorzaamheid (Ef. 2:2), of het nu arbeiders 
of koningen, godloochenaars of godsdienstige 
mensen zijn. Als hij zijn doel maar bereikt, 
namelijk afbreuk doen aan het werk van God en 
mensen te gronde richten. 

Wat deden zij zich mooi voor! "Laat ons met u 
bouwen," zo spraken zij, “want wij zoeken uw God 
evengoed als gij; Hem toch brengen ook wij offers 
sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van 
Assur, die ons hierheen heeft doen 
optrekken" (4:2). Het waren dus geen 
ongodsdienstige mensen. Wilden zij niet Israëls 
God zoeken! Hadden zij niet jarenlang aan de 
God van Israël geofferd? Het was wel blijkbaar 
hun God niet, want zij spraken over ‘uw God’; 
maar toch hadden ze Hem geprobeerd te dienen 
en wilden ze Hem verder dienen! We moeten er 
wel op letten dat zij niet over de eredienst 
spraken; over het altaar. Daarom ging het hun 
niet. Zij hadden de priesters van de HERE niet 
nodig; ze hadden zelf priesters. Het ging hun om 
het meebouwen; en om dit mogelijk te maken, 
wezen ze op hun godsdienst, die volgens hen niet 
zoveel verschilde van die van Juda en Benjamin. 

Er liggen ernstige lessen hierin voor ons 
opgesloten! Deze mensen deden zich mooi voor, 
maar in werkelijkheid moesten ze tegenstanders 
worden genoemd. Toen zij hoorden dat zij die in 
ballingschap waren geweest, een tempel 
bouwden voor de HERE, de God van Israël, 
kwamen zij met mooie woorden naar hen toe; 
maar in werkelijkheid met het doel om tegen te 
werken. Is het in onze dagen ook niet zo? De 
wereld let op al ons doen en laten. Soms lijkt het 
alsof ze ons niet opmerkt, maar dat is niet zo. 
Telkens blijkt dat ze òf op ons wijst (als wij 
ontrouw zijn), om ons als huichelaars te 
brandmerken, òf probeert ons van de rechte weg 
af te brengen. Wat hebben de vijanden van God 
gelasterd, toen David ten val kwam (2 Sam. 
12:14)! Hier was het echter iets goeds dat ze van 
de Joden hoorden: ze bouwden het huis van de 
HERE. Gelukkig als de wereld over ons geen 
kwaad kan vertellen, maar iets goeds over ons 
hoort. Maar juist dan dreigt er gevaar voor ons. 
Kijk maar hoe de vijand in dit goede bericht 
aanleiding vindt om een strik te spannen voor het 
volk. Als er heidenen gekomen zouden zijn, was 
het gevaar niet zo groot geweest. Maar deze 
mensen? Ze spraken over de God van Israël en 
over het dienen van die God? En zou men dan 
zulke mensen afwijzen, die wensten mee te 
bouwen? 

EZRA 
Hoofdstuk 4 

Tegenstand 
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Esarhaddon (ook wel Asarhaddon) was een Assyrische 
koning die erin geslaagd was zijn broers te verslaan in 
de strijd om de troon. In deze strijd om de 
troonopvolging kreeg hij grote steun van zijn moeder, 
Naqi'a-Zakutu, de tweede vrouw van koning 
Sennacherib, die haar eigen zoon aan de macht wilde 
brengen. In 680 v. Chr. kon hij beginnen aan het 
oplossen van allerlei conflicten. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Esarhaddon�


 
DDEE  APOSTELAPOSTEL  TTHOMASHOMAS  

Gerard Kramer 

Ditmaal geen WoordStudie over een woord of 
uitdrukking, maar over een persoon, namelijk 
Thomas – of Tomas in de hedendaagse spelling. 
Meestal associëren we hem met het begrip 
‘ongeloof’. De aanduiding ‘ongelovige Thomas’ is 
genoegzaam bekend. Die benaming klinkt weinig 
respectvol. Nader onderzoek van de plaatsen 
waar zijn naam genoemd wordt, maakt namelijk 
duidelijk dat hij een man is geweest die zijn hart 
liet spreken, en die een grote liefde voor zijn Heer 
had. Het meest intrigerend is misschien wel zijn 
apostelschap: de Schrift stelt slechts vast dat hij 
een apostel was, maar bespreekt zijn dienst 
nergens. Of weten we er toch iets van? 

Eén van twee en van twaalf 

Opvallend is dat Tomas steeds deel heeft 
uitgemaakt van een groter gezelschap. Dat begon 
al bij zijn geboorte, want hij was, zoals we dat 
zeggen, één van een tweeling; daarop wijst zijn 
bijnaam Didymus, de Griekse vertaling van zijn 
Aramese naam (zie Joh. 11:16; 20:24 en 21:2). 
En toen hij volwassen was geworden, bleef hij 
iemand uit een groep van twaalf (zie Matt. 10:3; 
Marc. 3:18; Luc. 6:15; Joh. 21:2 en Hand. 1:13).  

Zijn grootste bekendheid heeft Tomas echter 
gekregen door de geschiedenis in Johannes 20. 
Hij was er niet bij geweest toen de Heer na zijn 
opstanding aan de discipelen verschenen was. 
Toen de discipelen Tomas dit heuglijke feit 
meedeelden, was zijn reactie: ‘Als ik in zijn 
handen niet het teken van de nagels zie en mijn 
vinger steek in het teken van de nagels en mijn 
hand steek in zijn zijde, zal ik geenszins 
geloven’ (Joh. 20:25). Deze woorden laten 
inderdaad ongeloof zien. De Heer zegt niet voor 
niets: ‘Wees niet ongelovig, maar gelovig’ (vs. 27). 
Maar Tomas’ woorden geven ook aan dat hij met 
grote belangstelling het sterven van zijn Meester 
had gadegeslagen. Hij was tevoren zelfs bereid 
geweest samen met de Heer te sterven. Hij had 
namelijk, toen hij vreesde dat de Heer Zich in 
gevaar zou begeven, tot zijn medediscipelen 
gezegd: ‘Laten wij ook gaan om met Hem te 
sterven’ (Joh. 11:16). Hieruit blijkt liefde en 
loyaliteit jegens de Meester. Toen Tomas na de 
opstanding daadwerkelijk oog in oog met de Heer 
stond, en Hem vervolgens mocht aanraken op de 
plaatsen waar hij dat wenste, sprak hij een 
schitterende belijdenis uit: ‘Mijn Heer en mijn 
God!’ (Joh. 20:28). 

Tomas had nog een andere eigenschap: hij 
durfde er voor uit te komen als hij iets niet 
begreep. Toen de Heer gezegd had: ‘Waar Ik 
heenga, weet u, en de weg weet u’, was het 

Tomas die de moed had te zeggen: ‘Heer, wij 
weten niet waar U heengaat, hoe kunnen wij de 
weg weten?’ (Joh. 14:5). Het antwoord dat de 
Heer hem gaf, staat al generaties christenen in 
het geheugen gegrift: ‘Ik ben de weg en de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de 
Vader dan door Mij’ (vs. 6). 

De apostel Tomas: waar predikte hij? 

Tomas wordt een apostel genoemd in Matteüs 
10:2,3 en in Lucas 6:13,15. Van zijn individuele 
activiteiten als apostel wordt ons in de Schrift 
echter niets meegedeeld. Toch bestaan hierover 
enkele tradities. Volgens sommigen heeft hij 
gepredikt bij de Parthen, in Perzië en in Indië. Op 
de Malabarische kust in Voor-Indië zijn inderdaad 
zogenaamde ‘Tomaschristenen’ geweest, die 
meenden af te stammen van de generatie door 
Tomas bekeerde christenen. Tomas' stoffelijk 
overschot zou later naar Edessa in Syrië zijn 
gebracht en nog later via het Griekse eiland Chios 
in Ortona in Italië zijn beland. Hier zou zich nog 
altijd zijn lichaam in de kathedraal bevinden. U 
ziet het: vanuit het heldere licht van de 
geïnspireerde Schrift zijn we beland in de diffuse 
mist van de menselijke tradities.  

De Heer heeft het echter niet nodig gevonden 
onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Wat we 
over Tomas uit het Nieuwe Testament zeker 
weten, kan echter wel degelijk heel wat bij ons 
uitwerken. In 2 Timoteüs 3:16-17 staat immers: 
’Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te 
leren, te weerleggen, te verbeteren en te 
onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens 
Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle 
toegerust’. 
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De crypte in de kathedraal van Ortona waarin de 
apostel Tomas zou liggen. 



TWEEDE VERSCHIJNING VAN DE HERE; 
SALOMO’S BOUWWERKEN EN SCHEEPVAART 

 

1 Koningen 9 
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Salomo krijgt antwoord op zijn gebed. De Here 
verschijnt hem en zegt hem dat Hij zijn gebed 
heeft gehoord. Het gebed brengt de Heer binnen 
ons gezichtsveld. Je ziet Hem en Hij geeft 
antwoord. Het eerste waar de Here op ingaat, is 
Zijn huis en de grote waarde die dit huis voor Hem 
heeft. De tempel van Salomo is een beeld van de 
gemeente. De gemeente is Gods gemeente en 
altijd gaat Zijn aandacht ernaar uit. Hoe waardevol 
de gemeente voor Hem is, blijkt uit Handelingen 
20:28 waar staat dat Hij Zich de gemeente ‘heeft 
verworven door het bloed van zijn eigen [Zoon]’. 
Slechts ten koste van de dood van Zijn Zoon kon 
God de gemeente tot Zijn eigendom maken. Zou 
Hij dan niet voortdurend ermee bezig zijn? 

Willen Salomo en zijn nageslacht kunnen rekenen 
op bevestiging van de koningstroon, dan is 
gehoorzaamheid aan Gods geboden daartoe de 
voorwaarde. Als hij en zijn zonen zich van de 
Here zouden afkeren, zou Hij het volk uitroeien en 
Zijn huis van Zich stoten. Hoe belangrijk is het 
toch Zijn geboden te bewaren. Wij staan niet 
onder de wet, maar toch rust op ons de grote 
verantwoordelijkheid Hem steeds te vragen wat 
Hij wil en hoe Hij het wil. Daarvoor moeten we, in 
een biddende houding, Zijn Woord steeds 
raadplegen. Het zal ons niet beter dan Salomo 
gaan, als wij niet dicht bij de Heer en Zijn Woord 
blijven. En wij hebben zoveel meer reden om de 
Heer te gehoorzamen: het mag ons antwoord zijn 
op de overgave van de Heer Jezus op het kruis. 
Daar kocht Hij ons, de hele gemeente, voor 
Zichzelf om helemaal voor Hem te zijn. 

Het cadeau van twintig steden dat Salomo aan 
Chiram geeft, valt bij deze niet in de smaak. 
Chiram minacht de vrijgevigheid van Salomo en 
toont daarmee dat hij het hart van Salomo niet 
kent. Hoe gaan wij soms om met wat de Heer ons 
geeft? Zijn wij er dankbaar voor, ook al lijkt het op 
het eerste gezicht niet altijd een geschenk? Dat 
de steden Chiram niet bevielen, was misschien 
wel omdat er nog het een en ander aan moest 
gebeuren. Wat we krijgen, daar dragen we ook 
verantwoordelijkheid voor. We krijgen graag iets 
waarvan we alleen maar hoeven te genieten. 
Maar zo werkt het lang niet altijd in dit leven. God 
geeft zeker om ervan te genieten, maar ook om 
op verantwoorde wijze ermee om te gaan. En als 
Hij iets geeft om zorg aan te besteden, 
bijvoorbeeld kinderen of een bepaald werk wat we 
graag doen, dan geeft dat ook verplichtingen. Als 
die zwaarder worden dan de voorrechten, worden 
we ontevreden. 

De nakomelingen van de oorspronkelijke 
bewoners van het land, die niet gedood waren bij 
de inbezitneming van het land, worden door 
Salomo voor slavendienst gebruikt. Maar van de 
Israëlieten maakt hij niemand tot slaaf. Zo heeft 
de Heer Jezus tot Zijn discipelen gezegd dat Hij 
hen niet meer slaven noemde, want een slaaf 
weet niet wat zijn heer doet (Joh. 15:15). 

Wat aan het eind van vers 25 staat, is mooi: door 
de offers op het altaar voor het aangezicht des 
HEREN ‘gaf hij aan het huis zijn volle recht’. Dat 
mag ons aanspreken. De gemeente is een 
geestelijk huis om geestelijke offers te brengen   
(1 Petr. 2:5). Als we dat samen met anderen 
doen, laten wij het huis van God tot zijn volle recht 
komen. 

Lees nu nog een keer 1 Koningen 9. 

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: ’Heer, ik wil U in 
de gemeente graag eren voor Uw enorme liefde, 
Uw overgave aan de wil van de Vader, Uw leven 
op aarde en Uw verzoenend sterven aan het 
kruis. Daardoor is de gemeente ontstaan waarin 
God heerlijkheid wordt gebracht (Ef. 3:21). Hem 
die op de troon zit en het Lam zij de lof en de eer 
en de heerlijkheid en de macht tot in alle 
eeuwigheid. Amen’. 

Cederboom van de Libanon. De betekenis van de 
naam is waarschijnlijk verwant met het arabische 
‘kedre’, wat kracht betekent. 

‘Ik heb uw gebed en smeking gehoord (...) Ik heb dit huis dat gij gebouwd hebt, 
geheiligd door Mijn naam daar voor altijd te vestigen’ (1 Kon. 9:3). 

Ger de Koning 
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REPLY 
 

STAAN ER FOUTEN IN DE BIJBEL? 

Ger de Koning 

Vraag 

Ik ga uit van de onfeilbaarheid van de Bijbel. Maar 
gisteren stuitte ik tijdens het bijbellezen op iets 
vreemds: een verschil tusen Koningen en 
Kronieken (zie kader). 

Waren het nu 420 talenten of 450 talenten goud? 
Is dit niet gewoon een fout in de Bijbel? En is het 
nu Hiram of Huram? Ik hoop dat u me dit verschil 
kunt uitleggen. Met vriendelijke groet, J. R. de W. 

Antwoord 

Ik heb je vraag over het verschillende aantal 
talenten dat 1 Koningen 9 en 2 Kronieken 8 
vermelden doorgekregen. Zulke verschillen zijn er 
ook wel elders in de Bijbel, niet alleen in getallen, 
maar ook bij namen (zoals ook hier). Gelukkig ga 
jij evenals ik ervan uit dat de Bijbel onfeilbaar is. 
Dat betreft dan de oorspronkelijk door Gods 
Geest geïnspireerde tekst. Elke volgende uitgave 
van Zijn Woord is niet feilloos geïnspireerd, maar 
is of overgeschreven of vertaald en daardoor kan 
er een verschil ontstaan. Verschillen zijn dan te 
verklaren als fouten van overschrijvers of 
vertalers. Soms kan het ook gebeuren dat iemand 
een notitie bij een vertaling in de tekst van de 
vertaling zelf heeft opgenomen.  

 

Je ziet dat er diverse oorzaken kunnen zijn van 
een verschil in de beschrijving van eenzelfde 
gedeelte in verschillende bijbelboeken. Duidelijk is 
wel dat dit soort verschillen op geen enkele 
manier iets te doen heeft met de belangrijke 
waarheden aangaande Christus en Zijn werk en 
de inspiratie van Gods Woord. 

Wat betreft het verschil dat jij signaleert, is door 
sommige Joodse schrijvers wel geopperd dat het 
verschil van 30 talenten is betaald voor de reis 
(rederskosten), of als loon aan de knechten van 
Hiram. Iemand anders heeft opgemerkt dat het 
verschil in waarde is ontstaan tussen de 
aanvankelijke waarde en de waarde nadat het 
goud gezuiverd was. Het zijn slechts 
veronderstellingen, maar je ziet dat er meer zijn 
die tegen dit verschil zijn aangelopen. Meestal 
moeten we gewoon kunnen aanvaarden dat we 
bepaalde verschillen niet kunnen verklaren, 
zonder te veronderstellen dat er een fout 
ingeslopen is. Dat bepaalt ons bij onze 
beperktheid tegenover Gods grootheid. Als we 
iets niet begrijpen, doen we er goed aan te 
twijfelen aan onze eigen mogelijkheden tot 
verklaring en niet te twijfelen aan wat God in Zijn 
Woord heeft meegedeeld. 

‘En Hiram zond met die schepen zijn knechten, scheepslieden, kenners van de zee, met de 
knechten van Salomo. En zij kwamen te Ofir, en haalden vandaar aan goud, vierhonderd en 

twintig talenten, en brachten het tot koning Salomo’ (1 Kon. 9:27-28). 

En Huram zond hem, door de hand zijner knechten, kenners van de zee; en zij gingen met 
Salomo's knechten naar Ofir, en zij haalden vandaar vierhonderd vijftig talenten goud, die zij 

brachten tot koning Salomo’ (2 Kron. 8:17-18). 
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Replica van een fenicisch schip, de 
‘phoenicia’ in aanbouw en onderweg. 

http://www.phoenicia.org.uk�
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Een type van de Heer Jezus Christus (vervolg) 

Koning en priester 

Melchisedek was dus zowel koning als priester, 
zoals dat bij de Heer Jezus ook het geval is en 
verwerkelijkt zal worden in het duizendjarig 
Vrederijk. Een belangwekkend vers hierbij is 
Zacharia 6:13: ‘Ja, hij zal de tempel des Heren 
bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als 
heerser zitten op zijn troon; en hij zal priester zijn op 
zijn troon’. In dit ene vers wordt profetisch 
gesproken over de Heer Jezus, de Messias, die 
zowel als Koning en als Priester zal zitten op zijn 
troon.  Dat maakt Melchisedek tot een bijzonder 
type van Christus, reeds in het eerste bijbelboek. Hij 
is dan ook een beeld van de Heer Jezus Christus 
als de Priester-Koning tijdens het duizendjarig 
Vrederijk. 

Het is interessant om in dit verband naar Matteüs 21 
te kijken. Dit hoofdstuk begint met de intocht van de 
Heer in Jeruzalem (vs. 1-11). Daarop gaat Hij naar 
de tempel (vs. 12-17), en eist die voor Hemzelf op 
(vs. 13, vgl. Mal. 3:1). Drie keer wordt in die beide 
gebeurtenissen geclaimd dat de Heer Jezus 
Christus de Messias is:  

 (1) Ten eerste doordat Hij de profetie van 
Zacharia 9:9 vervulde door op een ezelsveulen te 
rijden (vs. 5). Iedereen begreep toen best wat dat 
betekende, in ieder geval de meeste mensen (vgl. 
Telos-voetnoot bij vs. 8).  

 (2) Ten tweede roepen de mensen 
‘Hosanna (d.i. ‘red toch’ of ‘geef toch heil’) voor de 
Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam 
van de Heer’ (vs. 9), waarmee zij de woorden van 
Psalm 118:25-26 citeerden.  

 (3) Ten derde roepen de kinderen in de 
tempel de woorden: ‘Hosanna voor de Zoon van 
David’ (vs. 15). Zie hierbij de laatste zin van Psalm 
118:26. Daarop citeerde de Heer Psalm 8:3, toen 
Hem gevraagd (verweten) werd waarom Hij die lof 
van de kinderen aannam, want door die aan te 
nemen paste Hij het Messiaanse karakter ervan op 
Zichzelf toe. In Matteüs 21 vinden we de presentatie 
aan Jeruzalem van de Heer Jezus Christus als de 

Messias. De twee genoemde gebeurtenissen 
bewijzen het als zodanig, het wordt meer dan 
duidelijk verkondigd. Hij trok de stad binnen als de 
Koning, de Messias, beloofd in het Oude 
Testament. Vervolgens ging Hij naar zijn tempel en 
claimde die, wat zijn priesterschap bevestigde: de 
Koning in zijn tempel, de Priester-Koning. Het was 
echter de tijd nog niet: ‘en Hij verliet hen’ (vs. 17). 
Toch ligt hierin de verwachting van Zacharia 6:13. 

God, de Allerhoogste 

Melchisedek openbaarde God als ‘de Allerhoogste’. 
God is vanzelfsprekend altijd de Allerhoogste 
geweest en Hij zal dat ook altijd zijn. Maar hier 
wordt dat voor het eerst bekendgemaakt. De laatste 
keer dat er in de Bijbel wordt gesproken over God 
als de Allerhoogste staat ook in verbinding met 
Melchisedek, nl. in Hebreeën 7:1. De openbaring 
van God als de Allerhoogste vond dus vooreerst 
plaats door de priester-koning Melchisedek, maar 
zal wereldwijd plaatshebben door de ware Priester-
Koning, Christus. God zal in het duizendjarig 
Vrederijk gekend en erkend worden als de 
Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Toepasselijk 
spreekt men in het Engels dan ook over deze naam 
van God, de Allerhoogste als ‘His millennial name’.  

Het is de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, 
die zal tonen dat God de Allerhoogste is doordat Hij 
gericht oefent over de aarde en over al zijn vijanden. 
Hij zal Gods naam als de Allerhoogste bevestigen 
en openlijk tentoonspreiden. Dan zal alles en 
iedereen moeten buigen voor God en voor de Heer 
Jezus Christus. Daarbij aansluitend spreekt 
Melchisedek ook over God als ‘de Schepper van 
hemel en aarde’. Als Schepper heeft God alle gezag 
over, en alle recht op het geschapene. Dat zal in het 
duizendjarig Vrederijk meer dan ooit blijken. 

Praktische lessen voor ons n.a.v. de 
ontmoeting tussen Abram en Melchisedek 

De ontmoeting tussen Abram en Melchisedek vond 
plaats na strijd, en voor een volgende strijd. Abram 
had immers strijd geleverd met Kedorlaomer en zijn 
koningen, in wie wij de satan als een brullende 

Kris Tavernier  

MMELCHISEDEKELCHISEDEK, ,   
DEDE  KONINGKONING--PRIESTERPRIESTER  

Genesis 14:18Genesis 14:18--20; Hebreeën 7:120; Hebreeën 7:1--10.10.  
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leeuw kunnen zien. Maar direct na de ontmoeting 
met Melchisedek kwam de koning van Sodom naar 
Abram toe met een listig voorstel. Deze koning die 
eigenlijk niets meer bezat, kon alleen maar winnen 
met zijn voorstel. De buit was immers van Abram, 
wat blijkt uit het feit dat Abram een tiende daarvan 
aan Melchisedek gaf (Hebr. 7:4). Het verraderlijke 
ervan gaat eigenlijk nog veel verder, en wel doordat 
deze koning zodoende een soort onuitgesproken 
verbond met Abram wilde aangaan. In deze koning 
kunnen we de satan als een slang herkennen. 

Abram leerde zes dingen uit de ontmoeting met 
Melchisedek, die ook voor ons praktische lessen 
bevatten: 

 (1) Ten eerste leerde Abram iets nieuws 
over God. Hij leerde God kennen als de 
Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. 
Melchisedek openbaarde dit van Godswege aan 
Abram. Zo kende Abram God voor die tijd niet. Maar 
voortaan wel! Abram herhaalde de door 
Melchisedek geopenbaarde naam van God in zijn 
confrontatie met de koning van Sodom (vs. 22). We 
kunnen in deze wereld leven door Gods kracht, 
maar daaruit moeten we dan ook willen leven! Voor 
Abram betekende het dat hij niets nodig had van de 
koning van Sodom. Zijn God was de Eigenaar van 
de hele schepping. 

 (2) Ten tweede leerde hij God ook kennen 
in het sterken en verkwikken van de zijnen. ‘En 
Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en 
wijn; hij nu was een priester van God, de 
Allerhoogste’ (Gen. 14:18). Melchisedek kwam 
namens God naar Abram toe om hem te verkwikken 
na de strijd, maar ook om hem te versterken voor de 
volgende strijd. Het ‘brood en de wijn’ spreken niet 
rechtstreeks van het offer van de Heer Jezus. Dat is 
een nieuwtestamentisch beeld. In het Oude 
Testament zouden we dan eerder iets verwachten 
met bloed. Het is hier een bewijs van verkwikking en 
versterking (vgl. Deut. 23:3-4; 25:18; Richt.          
8:5, 6, 15; 1 Sam. 17:17). Een maaltijd heeft te 
maken met gemeenschap. In de gemeenschap met 
onze Hogepriester, de ware Melchisedek, zullen we 
verkwikking en versterking ontvangen op de juiste 
tijd, omdat Hij ons bijstaat (Hebr. 2:18; 4:15-16; 
7:25). Zijn werk op Golgota, dat wij herdenken met 
brood en wijn, is vanzelfsprekend wel het grote 
bewijs van Zijn liefde voor ons (vgl. Rom. 5:8). Het 
is verkwikkend en versterkend voor de ziel van de 
gelovige om te rusten in de gemeenschap met Hem, 
die alles voor ons over heeft gehad. Melchisedek 
was er op dat moment voor Abram! Zo is onze 
Hogepriester er ook steeds voor ons. En zo dienen 
gelovigen er ook voor elkaar te zijn, elkaar te 
versterken, elkaar te verkwikken, elkaar te 
verfrissen – in de naam van God. 

 (3) Hierop aansluitend, ten derde, kunnen 
we opmerken dat de naam van de koning van 
Sodom niet meer genoemd wordt; die van 
Melchisedek echter wel. Tussen Abram en 
Melchisedek bestond een passende gemeenschap, 
maar die was er niet met de koning van Sodom. Zijn 
naam, wel gegeven in vers 2, speelde voortaan 
geen rol meer.  

 

Zo hoort onze gemeenschap (ik spreek hier over 
relatie, niet over evangelisatie) ook met onze 
medegelovigen te zijn, niet met de mensen van de 
wereld. Abram ging geen verbinding aan met de 
koning van Sodom, terwijl hij zelf wel tot zegen voor 
hem was geweest doordat hij hem met Lot bevrijd 
had. Zo horen wij zegenend te zijn voor deze 
wereld, doch niet ermee verbonden te zijn. 

 (4) Bovendien, ten vierde, had Abram 
geleerd dat hij niets van de koning van Sodom nodig 
had. Hij had zojuist de zegen van God gekregen. 
Wat zou hij dan nodig hebben van deze wereld? 
Wat zou de koning van Sodom aan te bieden 
hebben aan Abram? Zo is het ook voor ons: laat de 
wereld het zijne, de zegen van God is veel meer 
waard. 

 (5) Ten vijfde was het voor Abram ook een 
les in nederigheid. Hij had zojuist een glansrijke 
overwinning behaald, en ook was hij diegene aan 
wie God al een geweldige belofte had gedaan (Gen. 
12:1-3). Dat alles zou hem hoogmoedig kunnen 
maken. Onmiddellijk echter na zijn overwinning 
moest hij in Melchisedek zijn meerdere erkennen. 
Buiten Abram was daar dus deze koning-priester, 
met wie God in betrekking stond. Melchisedek was 
priester van God. Het Hebr. woord voor priester 
(‘cohen’) betekent: ‘hij die in de tegenwoordigheid 
van God is’. Melchisedek kende God als ‘de 
Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde’. 
Abram aanvaardde dan ook de zegen die door 
Melchisedek van Godswege over hem werd 
uitgesproken (vs. 19). ‘Zonder enige tegenspraak nu 
wordt het mindere gezegend door het 
meerdere’ (Hebr. 7:7). Vervolgens gaf Abram aan 
Melchisedek een tiende van de buit (Gen. 14:20; 
Hebr. 7:4). Ook wij mogen niet hoogmoedig zijn, ook 
niet na een geestelijke overwinning. 

 (6) Ten zesde, aansluitend bij het vorige 
punt, het was inderdaad Abram die strijd gevoerd 
had, maar het was God die de vijanden in Abrams’ 
macht had overgeleverd (Gen. 14:20). Melchisedek 
plaatste dit voor Abram meteen in het juiste 
perspectief. Zo dienen wij bij alles de eer te geven 
aan God, niet aan onszelf! 

Levensonderhoud en levensopbrengst 

Laten we terugkeren naar Melchisedek als een type 
van de Heer Jezus. Als Melchisedek naar Abram 
toegaat, geeft hij aan Abram ‘levensonderhoud’. Zo 
mogen wij ons veilig weten bij de Heer Jezus 
Christus en kunnen wij rusten in Hem, die als 
Koning alle macht heeft en als Priester voor ons 
zorgt. Hij is vóór ons (Rom. 8:31; vgl. 2 Kron. 16:9)! 
Abram van zijn kant gaf aan Melchisedek 
‘levensopbrengst’. Zo willen wij er voor Hem zijn en 
aan Hem de opbrengst van ons leven geven. En dat 
niet slechts voor een tiende, maar voor ons hele 
bestaan (Rom. 12:1). 

Waarom gaf Abram aan Melchisedek deze 
opbrengst, een tiende van de buit? Omdat hij zag 
hoe groot Melchisedek was (Hebr. 7:4). Hoe komen 
wij ertoe om onze levensopbrengst, ons hele leven, 
te geven aan de Heer Jezus Christus? Doordat wij 
iets ervan mogen zien hoe groot Deze is! 



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. 

Digitaal magazine 

‘Rechtstreeks’ is een digitaal blad, dat u gratis 
kunt ontvangen, wanneer u zich aanmeldt op: 
http://www.oudesporen.nl/ 

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

Reeds gepubliceerde nummers van 
‘Rechtstreeks’ zijn te downloaden op de site 
http://www.oudesporen.nl/ 
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verspreiden. Wanneer u artikelen wilt afdrukken 
en uitgeven op commerciële wijze of ze wilt 
publiceren op internet, is dit alleen mogelijk na 
schriftelijke toestemming van de redactie. Van 
de artikelen die in ‘Rechtstreeks’ gepubliceerd 
worden, liggen de publicatierechten bij de 
diverse auteurs. 

Correspondentie 

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

Redactieadres: 

Gouwestraat 20 

4388 RC Oost-Souburg Nederland 

Telefoon: (0118) 467462 

E-mail: info@oudesporen.nl 
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Colofon 

Nieuwe en Oude Schatten 
Meditaties over thema’s uit het Nieuwe Testament 

Christus gebruikt aan het slot van Matteüs 13 maar liefst 
drie kwalificaties voor Zijn volgelingen, die de zegeningen 
van de nieuwe bedeling met Hem mogen delen. Zijn 
discipelen zijn niet alleen de ware ‘schriftgeleerden’, maar 
als onderdanen van het Koninkrijk der hemelen kunnen zij 
worden vergeleken met ‘een heer des huizes’ die uit zijn 
schat, uit zijn voorraadkamers, nieuwe en oude dingen 
tevoorschijn brengt. 

De nieuwe dingen staan 
hierbij op de voorgrond. 
De rijkdommen van het 
huis van God, dat is de 
Gemeente van de 
levende God, dragen een 
geheel nieuw karakter, 
doordat ze te maken 
hebben met de grote 
dingen die God bewerkt 
heeft door het werk van 
Christus en de komst van 
de Heilige Geest op 
aarde. God heeft de 
geheimen, de diepste 
verborgenheden van Zijn 
hart nu bekendgemaakt in 
het Nieuwe Testament, 
en uiteindelijk zal Hij zelfs 

alle dingen nieuw maken. Hierover mogen wij nadenken als 
wij deze geschriften biddend bestuderen. Maar de nieuwe 
schatten werpen ook weer het nodige licht op de 
rijkdommen van het Oude Testament, waarin de kostbare 
zaken van de nieuwe bedeling in beelden en profetieën 
waren aangekondigd. En de ware ‘schriftgeleerde’ zal dus 
putten uit beide testamenten en de belangstellende hoorder 
of lezer zowel nieuwe als oude dingen voorhouden. Dat is 
dan ook het doel van deze verzamelbundel, waarin 56 
studies over nieuwtestamentische thema’s zijn 
samengebracht. 

Auteur:  Hugo Bouter 
ISBN:  9789070926557  
Prijs:  € 19,90 

Wij dragen dit getuigenis met ons mee in deze 
wereld. De Gemeente heeft geen vaste woonplaats 
op aarde. Zij bestaat uit vreemdelingen en bijwoners, 
die een kostbare schat met zich meedragen (vgl.       
2 Kor. 4:6,7,10). Dragen wij deze rijkdom op de wijze 
die God heeft voorgeschreven? Dat is de 
typologische les van Numeri 4. Daartoe hebben wij 
behoefte aan geestelijke kracht, die God ons schenkt. 
Eens zullen de draagbomen overbodig zijn, zoals 
later blijkt uit de geschiedenis van Gods tent in de 
woestijn (vgl. 1 Kon. 8:6-9 SV). Maar dat is pas 
wanneer de woestijnreis voorbij is en de Vredevorst 
— van Wie Salomo een beeld is — Zijn heerschappij 
hier op aarde heeft gevestigd. Tot dan zijn wij 
pelgrims, Levieten met een boodschap en met een 
opdracht. 

(Vervolg van pagina 5)  

http://www.johannes-multimedia.nl/product_info.php/products_id/4456�
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RECHTSTREEKS
Van de redactie

De kruisweg
Dit nummer van Rechtstreeks begint met 
een artikel over psalm 22. Het past heel 
goed bij deze maand waarin Pasen zo 
vroeg valt. Het beschrijft de eenzaamheid 
die de Heer Jezus moest doormaken. Zoals 
wordt opgemerkt in een conferentieverslag 
(Parijs 1957): ‘Er bestaan geen woorden 
in onze woordenboeken die de liefde van 
Christus kunnen uitdrukken. Een liefde, 
die de almachtige God, de Schepper van 
alle dingen, tot de mensen bracht die Hem 
hadden onteerd. Hij had Zijn vijanden kunnen 
wegdoen, maar Hij heeft dat niet gedaan. Het 
werk van de Vader moest worden volbracht, 
en Christus deed dat op een volmaakte 
wijze, ondanks de buitengewoon moeilijke 
omstandigheden waarin Hij was geplaatst. 
Toen moest Hij op dat ogenblik vaststellen dat 
Zijn God Hem had verlaten, en dat in de ergste 
omstandigheden die zich kunnen voordoen. 
Maar Hij gaf Zijn vertrouwen in God niet op. 
Hij bleef onveranderlijk trouw en gehoorzaam. 
Hij werd door liefde tot de Vader en tot ons 
gedreven. Maar in die ogenblikken troostte 
niemand door Hem antwoord te geven. Zover 
ging deze liefde. Christus’ liefde verhief zich 
boven de beproeving. Zo vond Hij de kracht 
om het verlaten-zijn te doorstaan en de toorn 
van God te dragen. Deze omstandigheden 
worden in psalm 22 voorgesteld. Laten we 
hier staan met ontschoeide voeten, het is de 
heiligste grond in het universum’. 

‘Christus ontving slagen zowel van mensen 
als van God. Maar Hij beantwoordde het 
gedrag van deze bozen en geweldenaars niet 
met een machtsdaad. Hij voelde ten opzichte 
van hen zelfs geen enkel gevoel van wraak. 
Hij heeft Zich niet persoonlijk verdedigd. Dat 
is absoluut uniek in volmaaktheid. Omdat de 
heerlijkheid van de Heer in die drie uren op 
zo’n wonderbare wijze heeft geschitterd, doet 
de vijand zijn best om in de christenheid en 
zelfs onder de ware kinderen van God de 
heerlijkheid van het kruis te laten verbleken.
Wanneer we voor onszelf niet handhaven dat 
er zonder het kruis geen heil is (een waarheid 
die niet overal wordt vastgehouden), lijden 
we schipbreuk’.

Door het kruis en de opstanding heeft 
God Zijn heil aan het licht gebracht. Dat is 
het onderwerp van het tweede artikel in dit 
nummer. Om het conferentieverslag nog 
eens te citeren: ‘Als we niet samen stilstaan 
aan de voet van het kruis, lijdt de gemeente 
verlies. Want dit is wat wij eeuwig zullen 
beschouwen! Het is een groot verlies ook voor 
ons persoonlijk, om de ogen af te wenden 
van het kruis. Christus de Gekruisigde, heiligt 
elke dienst’. Hoe en op welke manier wij onze 
dienst mogen verrichten, is het onderwerp 
van het hoofdstuk uit Ezra. De conclusie van 
dit artikel is: Christus is dus ons Voorbeeld.

We vervolgen het reeds genoemde verslag 
weer: ‘De betekenis van het kruis nam bij 
de eerste christenen zeker de eerste plaats 
in. Onze voorgangers hebben dit onderwerp 
grondig bestudeerd, niet als een theologische 
studie, maar door onderzoek van het Woord 
met de hulp van de Heilige Geest. Zij hebben 
het kruis beschouwd, Christus op het kruis, 
niet alleen als de Zondendrager, maar in 
Zijn onpeilbare persoonlijke volmaaktheid. 
Zij hebben Christus ook beschouwd in de 
heerlijkheid, want het kruis en de heerlijkheid 
raken elkaar’. Dit onderwerp vinden we ook 
in de WoordStudie. Ik heb bij dit artikel een 
foto geplaatst van de ‘Via Dolorosa’, de 
kruisweg. Het gaat om het uitgaan tot Hem. 
Met deze gedachten willen wij dit nummer 
van Rechtstreeks bij u introduceren. 

Een vriendelijke groet namens de redactie, 
Jan Paul Spoor.
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Gij hebt Mij Geantwoord
Psalm 22

Wanneer we psalm 22 bespreken, moeten we erop 
wijzen dat hij kostbaar onderwijs bevat over de 
verlossing en het sterven van Christus, en dat hij 
spreekt van de goddelijke genade die zich verhief 
boven het falen van de eerste mens en daaraan voor 
altijd een einde maakte. Maar de psalm beschrijft 
ook de gevoelens en de gedachten van Christus in 
Zijn lijden. Het is bijzonder leerzaam hierover na te 
denken, het heiligt onze gevoelens en geeft meer 
diepte aan ons leven met Christus!

In deze psalm vinden we de aanleiding tot de 
hartenkreet van de Heiland. Maar Zijn roep om 
redding kon pas verhoord worden, toen Hij de 
laatste druppel van de beker van het lijden had 
gedronken. Hij beschrijft hier Zijn angsten, die 
groter werden en hun hoogtepunt bereikten. Hij 
werd omringd door ongebreideld geweld: “Vele 
stieren hebben mij omringd, buffels van Basan 
hebben mij omsingeld; zij sperren hun muil tegen 
mij open – een verscheurende, brullende leeuw” 
(vs. 13-14). Maar Hij verzette Zich niet, zoals 
mensen hooghartig tegenstand zouden bieden. 
Hij moest dat lijden ondergaan, het voelen in de 
ootmoedige nederigheid van Zijn natuur. Hij moest 
de zwakheid leren kennen – maar nooit de zonde – 
van de menselijke natuur. Hij zou de zonde dragen 
om die weg te nemen. 

Hij werd uitgestort als water, al Zijn beenderen 
werden ontwricht. Zijn hart werd als was, het smolt 
in Zijn binnenste. Verdroogd als een scherf was 
Zijn kracht, Zijn tong kleefde aan Zijn gehemelte  
(vs. 15-16). Toch bleef Hij niet staan bij uiterlijke 
zaken, dat zou ook niet kunnen. Hij lag in het stof des 
doods, maar de Here had Hem daarin gelegd. Het 
gaat hier niet alleen om Zijn toestand, om het stof 
des doods, maar Hij zag op naar de ware Oorsprong 
van alles, naar de gedachten en raadsbesluiten van 
de HERE. Hij bezag met een volmaakt moreel besef 
het karakter van Zijn vijanden, de werktuigen van 
het lijden, maar Hij zag boven alles uit de wijsheid 
en de wil van de wegen van God. Hij zag op naar 
God Zelf. Hij was trouw in Zijn relaties met ons en 
met God als de Bron van alle dingen. Dit was bij de 
Heer volmaakt.

Maar het geweld dat het middel was om de 
zachtmoedige Heiland in het stof des doods 
te leggen, onderging Hij als een “lam dat ter 
slachting geleid wordt, en als een schaap dat 
stom is voor zijn scheerders” (Jes. 53:7). Terwijl 
Zijn tegenwoordigheid eerst Zijn vijanden deed 
terugdeinzen en ter aarde deed vallen (Joh. 18:6). 

Naast de spot en de slechte behandeling die Hem 
ten deel viel, was er nog de openbaring van de ware 
aard van de mensen die Hem in hun macht hadden, 
nadat Hij Zich in hun handen had overgegeven. 

“Want honden hebben Mij omringd”, staat in vers 17. 
Het waren mensen zonder hart en geweten, zonder 
schaamte of ontferming, die er plezier in hadden om 
Degene die hun geen weerstand bood te bespotten 
en te beledigen. Zo werd de Rechtvaardige belaagd. 
Zijn vijanden waren even verdorven als gewelddadig. 
Zij beschouwden Hem, ontdaan van Zijn kleren. Hij 
werd blootgesteld aan hun blikken en zij genoten 
van hun eigen ongerechtigheid en van Zijn schande. 
Hoezeer heeft de Heiland de schande en de 
lafheid van hun beledigingen gevoeld! Het was hun 
vermaak Zijn kleding onder elkaar te verdelen en het 
lot te werpen over het gewaad van de Onschuldige. 
Er was geen blik van medelijden, niemand wilde 
helpen. Wat een nood! Hij zag op naar de HERE en 
smeekte Hem Zich niet van Hem te verwijderen. Hij 
had geen kracht meer, maar smeekte de HERE, Zijn 
sterkte: “Haast U Mij ter hulp” (vs. 20).

Dit is het ernstigste moment van deze uren op het 
kruis. Als Hij van de kant van de mens aan het 
einde is en geen blik van medelijden krijgt, en er 
geen hand wordt uitgestoken om Hem te helpen, 
ziet Christus op naar de HERE, de Verbondsgod 
van Israël en van de Messias. Maar dit is het 
diepste geheim van alle geheimen! Zelfs hier 
was er geen verlossing, die kwam pas na de drie 
uren van duisternis. Er bleef alleen de oneindige 
volmaaktheid van Zijn gezegende Persoon over 
(die volmaaktheid moest ook oneindig zijn). Ook 
in deze psalm vinden we Christus nog verbonden 
met Israël. Hoe verstrekkend overigens de kracht 
van Zijn werk was, in dit beslissende ogenblik van 
de geschiedenis waarin de kwestie van goed en 
kwaad vastbesloten en voor altijd werd geregeld, 
moest de God van Israël Zijn Gezalfde verlaten, de 
vijandschap tussen Jood en heiden tenietdoen en 
de voorhang, die God voor Israël verborg, scheuren 
van boven naar beneden. Dat moest gebeuren, 
opdat het heerlijke resultaat van Gods liefde in 
gerechtigheid en genade zou kunnen heersen onder 
het volk, tot het eeuwige leven door Jezus Christus 
onze Heer. En dat voor iedere gelovige, zowel Jood 
als Griek, tot algehele glorie van God, in de hemel 
en op de aarde.

Christus wordt in de evangeliën en in de psalmen 
op een andere manier voorgesteld. Daar richt Hij 
Zich als Zoon tot de Vader (behalve als Hij verlaten 
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wordt), met de woorden: “Vader vergeef het hun”, 
en later: “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest”. 
Hier in psalm 22 echter zegt Hij: “Here, wees niet 
verre” (vs. 20). Hij neemt persoonlijk Zijn toevlucht 
tot de God van Israël, die ook Zijn God is. Het 
heerlijke resultaat van Zijn werk is daarmee in 
overeenstemming: het gelovig overblijfsel van het 
volk wordt bijeenvergaderd, daarna geheel Israël en 
daarna de volken in het duizendjarig Vrederijk. Zo 
reikt de zegen van Golgota tot de einden der aarde, 
tot aan “het volk dat geboren zal worden” (vs. 32), 
dus tot allen die de heerlijke vrucht zijn van het werk 
van Christus. Maar in deze psalm wordt niet over de 
hemel gesproken.

Na dit verschil te hebben aangegeven dat van 
belang is voor de toepassing van de psalmen (zelfs 
wanneer ze spreken over het kruis), wil ik enkele 
woorden wijden aan de aard van het geloof en de 
godsvrucht van Christus in deze psalm. Wij lezen 
hier over Zijn vertrouwen in de HERE, als Degene 
die Zelf gekomen is in het midden van Israël, want 

“uit hen is naar het vlees de Christus, die God is over 
alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen” (Rom. 
9:5). Wij vinden ook een ontroerende beschrijving 
van Zijn uiterlijke situatie van verachting en 
vereenzaming. Zijn toestand stond in schril contrast 
met die van de getrouwen onder het volk (vs. 5-6). 
Zijn omstandigheden konden ertoe leiden om in het 
hart boosheid en verontwaardiging tevoorschijn te 
roepen, om God uit het oog te doen verliezen – als 
dat mogelijk geweest zou zijn voor de Heer Jezus. 
Hij zegt: “Maar ik ben een worm en geen man, een 
smaad voor de mensen en veracht door het volk” 
(vs. 7). En dat was nog niet alles. Onze geliefde 
Heiland was aan de HERE overgegeven vanaf de 
moederschoot, en Zijn verwachting was van de 
HERE geweest vanaf de moederborst. Maar Hij, die 
steeds Gods wil had gezocht en Gods naam had 
verheerlijkt, moest ten overstaan van de spot van 
de vijand (vs. 9), openlijk verklaren dat God Hem 

had verlaten. De diepte van dit leed kan niemand 
uitdrukken dan alleen Hij die het heeft ondergaan. 
Dit leed was even diep als de liefde waarvan Hij 
genoot en waaruit Hij leefde, en van Zijn trouw in 
die liefde.

Te midden van al deze angsten was de Heer Jezus 
volmaakt voor God. In de eerste plaats was Zijn 
vertrouwen volkomen. Hij sprak Hem niet aan 
als Jahweh, want er was toen niet het genot van 
die relatie – zoals Hij wel bad tot Zijn Vader in 
Getsemane. Maar Hij zei: “Mijn God, Mijn God”. 
Hoe verschrikkelijk de verlatenheid ook was, toch 
was Zijn geloof in God volmaakt, en ook Zijn 
toewijding. God was de Enige die Hij erkende, 
absoluut en onwrikbaar. Christus was persoonlijk 
als Mens volmaakt, absoluut volmaakt. Nog 
een ander feit toont ons dezelfde waarheid. Het 
getuigenis dat Christus van God gaf, bleef gelijk - 
hoe groot Zijn lijden ook was, en hoewel Zijn eigen 
wandel geen enkele aanleiding had gegeven om 
verlaten te worden. Het besef dat Hij had van de 
volmaaktheid van de natuur en de wegen van God, 
bleef gelijk en veranderde niet. Ja, het bereikte een 
hoogtepunt: “Nochtans bent U de Heilige, die troont 
op de lofzangen van Israël” (vs. 4). Hoewel God 
Hem, de Rechtvaardige, verliet, twijfelde Hij geen 
ogenblik aan Gods volmaaktheid, toen Hij dat deed. 
Niets kon duidelijker de volmaaktheid van Christus 
uitdrukken. 

Zijn positie als zodanig en hoe Hij Zijn plaats op 
aarde heeft ingenomen, komt tot uitdrukking in 
de woorden: “U bent Mijn Here, Ik heb geen goed 
buiten U” (Ps. 16:2). Maar hier in psalm 22 zien 
we Christus niet als Degene die de raadsbesluiten 
van God begrijpt en uitvoert. Hier zien we Hem 
als afhankelijk Mens, die gevoelig was voor de 
beproeving die Hij onderging. Hij was Degene die 
volmaakt trouw bleef toen Hij in angst verkeerde, 
toen Hij op antwoord rekende van Hem op Wie Hij 
altijd kon rekenen, maar die Hem zonder antwoord 
liet.

Wat kunnen wij zeggen op de vraag: “Waarom hebt 
Gij Mij verlaten?” Wij die in Hem geloven, kunnen 
hierop in eeuwige aanbidding antwoorden: het was 
voor ons. Maar het is voor ons belangrijk niet alleen 
te weten dat Christus door Zichzelf de reiniging 
van onze zonden heeft tot stand gebracht, door de 
beker van Gods toorn te drinken. Wij moeten Hem 
ook leren kennen als Degene die persoonlijk heeft 
geleden onder het verlaten-zijn door God! Hij is als 
Mens ingegaan in het volle besef van dit verlaten-
zijn, in de persoonlijke smart die ermee verbonden 
was. Doordat Hij zo geheel alleen heeft geleden, 
zijn wij als gelovigen nu gebracht tot de vreugde 
die Christus ervoer toen Hij opnieuw – en meer dan 
ooit – in het licht zonder wolken binnentrad voor het 
aangezicht van de Vader. Hij is daar binnengegaan 
als gevolg van de verlossing, in overeenstemming 
met de waarde van Zijn offer, naar het goddelijk 
welbehagen dat noodzakelijk op Hem rustte. Want 
Hij had God volmaakt verheerlijkt, daar waar de 
zonde alles in verwarring had gebracht. 
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Wat de Heiland zag aan het kruis. 
Volgens James J. Tissot
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jezus, Mijn heiland

‘(...) verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en 
Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, 

en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken’ (Tit. 2:12-14).

(1) Hij is de Heiland van Israël en van de wereld

Het was in het Oude Testament een bekende 
waarheid dat God Zelf de Heiland was van Zijn volk. 
Hij was de Bron van heil en verlossing voor het 
volk Israël, en dat volk moest zijn vertrouwen leren 
stellen op het heil des Heren. Zo zien wij reeds bij 
de uittocht uit Egypte hoe God Zijn heil, Zijn redding 
aan het licht bracht (Ex. 14:13). Gedurende de hele 
geschiedenis van Gods uitverkoren volk zien wij 
deze zorgende en heilbrengende liefde van God, 
die het telkens weer redde uit de hand van zijn 
vijanden. 

Met name in het boek Jesaja wordt God betiteld als 
de Heiland van Zijn volk. Het heil dat Hij aanbrengt, 
is niet alleen in aardse zin te verstaan als de 
bevrijding van vijandige overheersers. God is ook 
de Verlosser van nog grótere vijandige machten 
die de mens bedreigen, namelijk die van zonde, 
dood en Satan. Hij verlost Zijn volk van al hun 
onreinheden (Ezech. 36:29). Hij opent voor hen de 
bronnen des heils en bekleedt hen met de klederen 
des heils (Jes. 12:3; 61:10). Het is duidelijk dat het 
heil hier een diepere, geestelijke zin heeft en verder 
gaat dan een tijdelijke bevrijding.

Het Nieuwe Testament sluit hierop aan, zoals reeds 
blijkt uit de uitlegging die de evangelist Matteüs 
van de naam Jezus geeft: ‘(...) en gij zult Hem 
de naam Jezus geven. Want Hij is het, die Zijn 
volk zal redden van hun zonden’ (Matt. 1:21). De 
naam Jezus betekent: ‘Jahweh is heil’, of ‘Jahweh 
is verlossing’. Gods Woord legt hier een duidelijk 
verband tussen de betekenis van deze naam en de 
redding van Gods volk van hun zonden. De Heer 
Jezus is de beloofde Heiland, die geboren is in de 
stad van David (Luc. 2:11). De profeet Zacharia had 
reeds gesproken over Zijn komst: ‘Ziet, uw Koning 
zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland’ 
(Zach. 9:9 Statenvert.). 

Maar er is meer: Hij is niet alleen de Heiland van 
Israël, maar ook de Heiland van de wereld (zoals de 
Samaritanen erkenden in Johannes 4:42). Het heil 
is wel uit de Joden, maar het bleef na de verwerping 
van de Messias door Zijn eigen volk niet beperkt tot 
de Joden. Het strekt zich uit tot Joden én heidenen. 
Er is geen onderscheid meer, want allen hebben 
gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van 
God. Maar voor allen is er ook verlossing bereid 
door het verzoeningswerk van Christus, die nu het 
zoenmiddel is of de ‘genadetroon’, tot Wie mensen 

hun toevlucht mogen nemen (Rom. 3:23-25). De 
behoudenis, het heil, de verlossing is uitsluitend in 
Hem te vinden, ‘want er is ook onder de hemel geen 
andere naam aan de mensen gegeven, waardoor 
wij moeten behouden worden’ (Hand. 4:12; vgl. 5:31 
en 13:23).

In Titus 2:12-14 spreekt de apostel over de 
verwachting van de wederkomst van Christus, 
maar hij denkt tegelijk ook terug aan Zijn komst in 
vernedering hier op aarde. Christenen leven in de 
verwachting van ‘de zalige hoop en de verschijning 
der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, 
Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om 
ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor 
Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede 
werken’. Christus zal wederkomen. Maar Wie is 
Hij voor ons? Hij is onze Heiland, die Zichzelf voor 
ons heeft overgegeven - en bij het kruis zien wij 
hoever die overgave reikte - om ons te verlossen 
van onze zonden. In Hem hebben wij de verlossing, 
de reiniging van de zonden en de bevrijding van 
de macht van de zonde. In Hem is Gods genade 
heilbrengend verschenen (Tit. 2:11). Met recht 
kunnen wij zeggen dat Hij onze Heiland, onze 
Verlosser is. Wij weten dat uit eigen ervaring als wij 
de toevlucht tot Hem hebben genomen met onze 
zondelast en die hebben neergelegd aan de voet 
van het kruis.

(2) Hij is ook de Heiland, de ‘Behouder’ van de 
Gemeente

Maar Christus is ook nu nog werkzaam als onze 
Heiland, als onze Behouder. Daarmee bedoel ik 
uiteraard niet dat Zijn verlossingswerk niet compleet 
zou zijn. Christus’ offer is volkomen toereikend en er 
behoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Hij 
is eens voor altijd voor ons gestorven en heeft een 
eeuwige verlossing teweeggebracht (Hebr. 9:12; 
10:10-18). 

Ik bedoel hiermee dat wij in de hemel een machtige 
Heiland hebben die nimmer de Zijnen vergeet, 
een Heiland die altijd aan ons denkt, die voor 
ons tussenbeide treedt en ons tot het einde toe 
behoudt. Daarom wordt Christus ook de Behouder, 
of de Heiland, van het ‘lichaam’ genoemd, d.i. de 
Gemeente (Ef. 5:23). Hij zorgt voor allen die Hem 
toebehoren en die door de Heilige Geest tot leden 
van Zijn lichaam zijn gemaakt. De Gemeente is het 
bijzondere voorwerp van Zijn liefde en Hij voorziet 
haar van al het nodige. In meer algemene zin vinden 
wij deze onderhoudende zorg ook genoemd in  
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1 Timoteüs 4:10 (‘de levende God, die een Heiland 
- d.i. een Onderhouder - is voor alle mensen, 
inzonderheid voor de gelovigen’).

Christus is echter ook in een toekómstig opzicht onze 
Heiland. Hoewel wij nieuwe schepselen geworden 
zijn in Hem, leven wij nog te midden van de eerste 
schepping die onderworpen is aan de gevolgen 
van de val van Adam. De héle schepping zucht 
nog onder de vloek van de vergankelijkheid en ook 
Gods kinderen zuchten bij zichzelf in de verwachting 
van het zoonschap: de verlossing van het lichaam 
(Rom. 8:23). Daarom is het nodig dat Christus 
terugkomt, dat Hij als onze Verlosser, onze Heiland 
zal verschijnen. Ons burgerschap is immers in de 
hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus 
als Heiland verwachten, die het lichaam van onze 
vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan 
het lichaam van Zijn heerlijkheid, naar de werking 
van de macht die Hij heeft om ook alles aan Zich te 
onderwerpen (vgl. Fil. 3:20-21). Bij de wederkomst 
van de Heer zullen wij ook in lichamelijk opzicht 
Zijn opstandingskracht ondervinden (vgl. 1 Kor.  
15:51-55; 1 Tess. 4:15-18). Wij hebben het volle heil 
aan Hem te danken, de volledige behoudenis naar 
ziel, geest en lichaam. Hoe groot is Hij als onze 
Heiland!

(3) Hij is onze grote ‘God en Heiland’
Wanneer wij zo nadenken over de verschillende 
aspecten waarin wij Christus als Heiland mogen 
kennen, dan valt ook op dat Hij hier onze Heiland 
wordt genoemd. Het is ongetwijfeld van groot 
belang Hem persoonlijk te kennen als mijn Heiland, 
mijn Verlosser en Zaligmaker. Toch vinden wij 
deze benaming slechts éénmaal in het Nieuwe 
Testament, en wel in de lofzang van Maria (‘Mijn 
ziel maakt groot de Heer, en mijn geest heeft zich 
verblijd over God, mijn Heiland’, Luc. 1:46-47). Veel 
gebruikelijker is het dat God of onze Heer Jezus 
Christus omschreven worden als ónze Heiland. Dit 
wijst erop dat wij als verlosten niet alleen staan, 
maar verbonden zijn met alle anderen die hetzelfde 
heil deelachtig geworden zijn.

Bovendien wordt Christus in Titus 2 onze grote God 
en Heiland genoemd. Wij hebben al enkele facetten 
van Zijn grootheid als Heiland gezien, maar de 
Schrift vermeldt hier uitdrukkelijk dát Hij groot is. Dit 
wordt bevestigd door de woorden ‘God en Heiland’, 
die erop volgen. Dit vers is een van de vele bewijzen 
voor de Godheid van Christus. Wij hoeven niet te 
twijfelen aan Zijn grootheid, want Hij is God Zélf, te 
prijzen tot in eeuwigheid (Rom. 9:5). In 2 Petrus 1:1 
vinden we de bijna identieke uitdrukking ‘onze God 
en Heiland, Jezus Christus’. In deze brief wordt Hij 
ook tweemaal betiteld als onze ‘Heer en Heiland’ 
(2 Petr. 3:2,18). Christus is de Zoon, de Schepper 
van alle dingen. Hij is het eeuwige Woord, dat bij 
God was. Maar Hij is Zelf ook God en Hij heeft alle 
dingen in het aanzijn geroepen (Joh. 1:1-3; Kol. 
1:15-17; Hebr. 1:1-2). 

Het eeuwige Woord is vlees geworden. Hij is 
geopenbaard in het vlees en als zodanig woonde 

de hele volheid van de Godheid lichamelijk in Hem 
(Joh. 1:14; 1 Tim. 3:16; Kol. 1:19; 2:9). Hij is de 
waarachtige God en het eeuwige leven (1 Joh. 5:20). 
Hij is God en Mens in één Persoon. Hij is aan ons 
gelijk geworden (met uitzondering van de zonde); 
Hij heeft aan bloed en vlees deelgenomen (Fil. 
2:6-7; Hebr. 2:14). Hoe groot is Hij, die hier onze 
God én Heiland wordt genoemd. Ja, Hij is God 
Zelf en Hij is Mens geworden om onze Heiland te 
kunnen zijn!

Niet alleen het Nieuwe Testament getuigt van de 
Godheid van Christus, ook het Oude Testament 
spreekt daarvan (zie o.a. Jes. 9:5; Mi. 5:1). De 
Messias is niemand minder dan Jahweh Zelf. De 
woorden ‘God’ en ‘Heiland’ horen bij elkaar. Het is 
een treffende combinatie die wij ook reeds in het 
Oude Testament aantreffen (Ps. 106:21; Jes. 43:3; 
45:15,21; Hos. 13:4). Jahweh is een groot God en 
er is geen Heiland, geen Verlosser buiten Hem. 
Deze verlossende God ontmoeten wij in het Nieuwe 
Testament in de Persoon van de Heer Jezus 
Christus. Exact dezelfde bewoordingen worden op 
Hém toegepast. Hij is ‘onze grote God en Heiland, 
Christus Jezus’ (Tit. 2:13). Hij is de nederige Mens 
Jezus, die tegelijkertijd de Christus is, d.i. Gods 
Gezalfde. God heeft Hem tot Heer en tot Christus 
gemaakt (Hand. 2:36). Hij is Degene in Wie God al 
Zijn plannen ten uitvoer brengt, de gezalfde Koning 
die Gods raad volvoert.

In dit verband moeten we ook erop wijzen dat de 
uitdrukking ‘God, onze Heiland’ (of: ‘onze Heiland-
God’), zeer kenmerkend is voor de brief aan Titus 
en de eerste brief aan Timoteüs (1 Tim. 1:1; 2:3; Tit. 
1:3; 2:10; 3:4). Dit is een veelzeggende benaming, 
die ons laat zien in welke bijzondere betrekking 
God nu tot de mensen staat. In het Oude Testament 
had Hij Zich reeds als Schepper en als Rechter 
geopenbaard en bovendien als Israëls Wetgever. 
De huidige bedeling draagt echter een heel ander 
karakter. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de 
genade (Rom. 6:14). Het is nu de tijd van de genade, 
de dag van het heil (2 Kor. 6:1-2). God heeft Zich in 
Christus geopenbaard als onze Heiland.

In dit karakter strekt Hij Zijn handen niet alleen 
uit tot Israël, maar ook tot de volken. God, onze 
Heiland, wil dat alle mensen behouden worden en 
tot kennis van de waarheid komen (1 Tim. 2:4). Wij 
hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de 
Zoon heeft gezonden als Heiland van de wereld 
(1 Joh. 4:14). De mens heeft bewezen wie hij is in al 
zijn verdorvenheid, zowel zonder de wet als onder 
de wet. Wij zijn onverbeterlijke zondaars en er is in 
dit opzicht geen onderscheid meer tussen Joden en 
heidenen. Toch heeft God Zich in Christus als onze 
Heiland kunnen betonen - en wel op grond van het 
verlossingswerk van Christus en Zijn opstanding uit 
de doden. Door het kruis en de opstanding heeft God 
Zijn heil aan het licht gebracht. In en door Christus 
heeft Hij ons tot nieuwe schepselen gemaakt.
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Hoofdstuk 4
Laten wij samen bouwen

Hoe vaak hoort men ook in onze dagen van de 
kant van godsdienstige mensen de oproep: ‘Laten 
wij samen bouwen!’ Zij verwerpen wel de Bijbel; zij 
verkondigen vaak openlijk hun ongeloofstheorieën; 
maar zij hebben toch ook eredienst; zij kunnen 
heerlijk spreken over God en Zijn wil, over Jezus 
en Zijn navolging. Waarom zou men met hen niet 
samen kunnen werken in de dingen van de Heer? 
Er zijn toch wel punten van overeenstemming!

De teruggekeerden uit Babel waren waakzaam en 
trouw tegenover deze schijnbaar belangstellende 
mensen: “Maar Zerubbabel, Jesua en de overige 
familiehoofden van Israël zeiden tot hen: Het gaat 
niet aan dat gij met ons een huis voor onze God 
bouwt, want wij alleen willen voor de Here, de God 
van Israël, bouwen, zoals koning Kores, de koning 
van Perzië, ons geboden heeft” (vs. 3). Het was 
geen geestelijke hoogmoed die hen zo liet spreken, 
want zij erkenden hun onderwerping aan de koning 
van Perzië als gevolg van hun eigen ontrouw. Maar 
zij hadden begrepen dat de God van Israël hun 
God was; dat deze mensen God niet toebehoorden; 
en dat zij alleen in het werk van God werkzaam 
konden zijn, omdat elke samenwerking met deze 
godsdienstige mannen (die in wezen toch vijanden 
waren van Jahweh en Zijn werk), ongeoorloofd was. 
Al woonden zij onder deze volken en al bewezen 
zij de verschuldigde eer aan de over hen gestelde 
overheid, van elke verbinding of vermenging in de 
dienst van de HERE hielden zij zich ver.

Zijn wij ook zo trouw? Met alle ware gelovigen 
hebben wij één leven, één roeping, één doel. Als 
zij vasthouden aan de grondwaarheden van het 
christendom en een goede gezindheid openbaren, 
kunnen wij samen het werk van de Heer doen 
en aan het huis van God bouwen door woord en 
geschrift. 

Maar van de wereld moeten we ons gescheiden 
houden. En nu valt dit niet moeilijk als het om 
godloochenaars gaat (openbare vijanden); maar 
het is wel moeilijk als godsdienstige mensen willen 
meewerken en zij zich heel vriendelijk aanbieden. 
Niet altijd zal er natuurlijk bij deze personen zelf, 
zoals hier bij de vijanden van de teruggekeerde 
Joden, vijandschap en bedrog zijn. Maar toch 
moeten wij tegenover hen allen elke verbinding of 
vermenging in de dienst van de Heer met beslistheid 
afwijzen. 

De vraag is of iemand echt de Heer toebehoort. 
Men kan zich niet buigen voor eigen goden en 
tegelijkertijd de Heer dienen. Er zijn zo velen in 
onze dagen, die dit willen! Zelfs mannen die in 
christelijke kerken voorgangers zijn en vrome 
dingen kunnen zeggen, spreken onder elkaar of 
ook openlijk, als het te pas komt, hun vijandschap 
uit tegen de Christus der Schriften. En toch zijn er 
gelovigen, ook gelovige voorgangers, die met hen 
samenwerken; zich met hen in één kerk bevinden 
en met hen het werk van God willen verrichten. Is dit 
niet treurig? Heeft niet juist de godsdienstige wereld 
Jezus aan het kruis genageld? 

Het is voor ons als gelovigen zo nodig te bedenken 
dat de goede werken in Christus zijn voorbereid 
(Ef. 2:10). Christus is dus ons Voorbeeld, en Hij 
heeft in Johannes 17:18 gezegd: “Zoals U Mij in de 
wereld hebt gezonden, heb ook Ik hen in de wereld 
gezonden”. In de wereld, maar niet van de wereld. 
Met Zijn hele hart gaf Hij Zich aan het werk. Wat 
een toewijding aan Zijn Zender! Wat een ontferming 
voor de menigten, wat een hartelijke deelneming in 
elke nood! Maar ook, wat een besliste afzondering! 
Nee, geen samenwerking met de farizeeën en 
schriftgeleerden. Eenvoudige vissers koos Hij als 
Zijn medearbeiders. Mannen niet in tel of aanzien, 
maar mannen die één en hetzelfde doel hadden: 
Gods eer en de redding van zielen. Laten wij dit 
voorbeeld volgen en elke vermenging met de wereld 
in de dingen van God vermijden en afwijzen. Het is 
voor de wereld misschien onbegrijpelijk en het kan 
mensen boos maken, maar wij hebben alleen te 
vragen, in navolging van Christus: Wat is de wil van 
God, en welke opdracht is ons gegeven? Laat deze 
gezindheid, alleen de wil van de Heer te doen, toch 
meer en meer bij de gelovigen gevonden worden! Al 
kost het ook verachting en tegenstand!

J. A. Vellekoop
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Sommige lezers zijn misschien verheugd bij het 
lezen van deze titel, terwijl anderen mogelijk lichtelijk 
verontrust de wenkbrauwen fronsen. Dit artikel gaat 
niet direct over de vraag: Wat is de legerplaats?, 
maar vooral  over de vraag wat er met het Griekse 
woord voor legerplaats nu precies bedoeld wordt in 
het Nieuwe Testament.

Het Griekse woord voor ‘legerplaats’ is parembolè, 
dat heel vaak voorkomt in de Septuaginta - de 
Griekse vertaling van het Oude Testament - als 
vertaling van het Hebreeuwse woord voor de 
‘legerplaats’ van het volk Israël, of een [in slagorde 
opgesteld] ‘leger’. Die laatste betekenis heeft het 
woord in het Nieuwe Testament slechts eenmaal, 
en wel in Hebreeën 11:34, waar staat dat bepaalde 
mensen lang geleden door het geloof ‘legers van 
vreemden op de vlucht dreven’. Het hangt samen 
met het werkwoord paremballoo, dat alleen 
voorkomt in Lucas 19:43 en daar het ‘rondom 
opwerpen’ van een belegeringswal aanduidt. Een 
legerplaats is kennelijk een plek waar men veilig is 
en waar men de mogelijkheid heeft het eigen leger 
in gevechtsklare toestand te brengen.

Letterlijk

In het boek Handelingen vinden we het woord 
‘legerplaats’ een aantal keren. In Handelingen 21:34 
lezen we dat de Romeinse overste beval Paulus 
‘in de legerplaats te brengen’. In het volgende vers 
staat: ‘En toen hij bij de trappen was’ (zie verder vs. 
37; 22:24; vgl. 23:10,16,32). Met deze van trappen 
voorziene ‘legerplaats’ wordt het gebouw bedoeld 
dat bekend staat als de burcht Antonia. Dit was 
wat wij een kazerne zouden noemen. De Joodse 
geschiedschrijver Flavius Josephus (37/38 - na 75) 
vertelt in zijn ‘De Joodse Oorlog’, V 238-244 o.a. 
de volgende bijzonderheden. De burcht Antonia is 
door de ook in bouwkundig opzicht megalomane 
koning Herodes de Grote vlakbij de tempel 
gebouwd, boven op een rots van vijftig el hoog, die 
rondom steil naar beneden liep. Dit was gedaan 
om veiligheidsredenen. Daarom bevond zich ook 
vóór de eigenlijke burcht een muur van drie el hoog. 
Binnen deze muur rees de hele constructie op tot 
een hoogte van veertig el. Vanuit deze burcht, die 
een kleine stad op zichzelf was met de allure van 
een paleis, was het hele tempelcomplex te overzien. 

Er was permanent een Romeinse troepeneenheid 
in de burcht gelegerd. De bedoeling was dat zich 
op feestdagen van daaruit altijd soldaten in volle 
wapenrusting konden richten op het handhaven van 
de openbare orde. Josephus vat het mooi samen: 

‘Zoals de stad werd beheerst door de tempel,  
zo werd de tempel beheerst door Antonia’ (par. 245). 
Voor de reinen is echter alles rein: toen Paulus 
daar gevangen zat, stond de Heer bij hem en zei: 
‘Heb goede moed, want zoals je in Jeruzalem van 
Mij hebt betuigd, zo moet je ook in Rome getuigen’ 
(Hand. 23:11).

De laatste Schriftplaats waar we het woord 
‘legerplaats’ in letterlijke zin tegenkomen, is 
Openbaring 20:9: ‘En zij kwamen op over de breedte 
van de aarde en omsingelden de legerplaats van 
de heiligen en de geliefde stad’. Dit kan zelfs zo 
worden gelezen dat de geliefde stad Jeruzalem 
na het Vrederijk zelf als een legerplaats van de 
gelovigen wordt gezien. 

Letterlijk en figuurlijk 

In Hebreeën 13:11 is sprake van de zondoffers, 
waarvan de lichamen buiten de legerplaats 
(van Israël in de woestijn) werden verbrand. De 
legerplaats is hier een verwijzing naar Jeruzalem 
als de woonplaats van God; daarom moesten de 
zondoffers juist daarbuiten en niet daarbinnen 
worden verbrand. Parallel daaraan heeft de Heer 
Jezus als het ware Zondoffer niet binnen Jeruzalem 
maar daarbuiten, buiten de poort, buiten de 
legerplaats, geleden (vs. 12). 

Direct daarna staat echter: ‘Laten wij daarom tot 
Hem uitgaan, buiten de legerplaats’ (Hebr. 13:13). 
Inmiddels was Jeruzalem namelijk een onheilige 
plaats geworden, en dat werd zichtbaar doordat 
het joodse systeem de Heilige van God buiten de 
stad plaatste. Daarom werden de gelovigen vanaf 
dat moment tot nu toe opgeroepen weg te gaan uit  
(= te breken met) alles wat zo onheilig is dat daarin 
voor de Heilige en Rechtvaardige geen plaats is. 
Om in beeld te blijven zouden we kunnen zeggen: 
in zo’n onheilige legerplaats voelt de gelovige zich 
niet meer veilig, en daarom wordt hij opgeroepen 
deze te verlaten en naar de Heer Jezus toe te gaan.
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bezoek van de koninGin van seba; 
saloMo’s inkoMsten en rijkdoM

1 Koningen 10

‘(...) zij sprak tot hem alles wat zij op haar hart had’ (1 Kon. 10:2).

De Heer Jezus zegt van Zichzelf dat Hij meerder 
is dan Salomo: ‘Meer dan Salomo is hier’ (Matt. 
12:42). Salomo is echter in deze geschiedenis een 
beeld van de Heer, die door Paulus de ‘wijsheid van 
God’ genoemd wordt (1 Kor. 1:30). De koningin van 
Seba kwam om de wijsheid van Salomo te horen 
en antwoord te krijgen op de vele vragen die zij had. 
Ze sprak tot hem ‘alles wat zij op haar hart had’ (vs. 
2). Zij zal als vorstin van een volk allerlei vragen 
hebben gehad en zij ging daarmee naar het juiste 
adres. Salomo loste al haar vraagstukken op. Zo 
mogen wij naar de Heer Jezus toegaan. Voor Hem 
zijn er geen onoplosbare vragen. In Zijn wijsheid 
weet Hij ook hoe hij onze vragen moet ‘behandelen’.

In vers 4 en 5 vinden we alle dingen die de koningin 
zag:

1. De wijsheid van Salomo. Zij kwam van de 
einden der aarde om die te horen en de Heer 
prijst haar daarvoor in Matteüs 12. Door Zijn 
wijsheid maakt de Heer Jezus Zichzelf aan ons 
bekend.

2. Het huis dat Salomo gebouwd had, de tempel. 
Gods huis is zichtbaar in deze wereld als de 
pilaar en grondslag van de waarheid. Vertonen 
wij als gemeente de ‘verborgenheid van 
godsvrucht’?

3. De spijs van zijn tafel. De Heer Jezus heeft 
voedsel waar ‘geen andere spijs bij haalt’. Hij is 
Zelf dat voedsel.

4. Het zitten van zijn dienaren. Wie namens 
Christus dienen, weten dat zij met Hem gezet 
zijn in de hemelse gewesten.

5. Het staan van zijn bedienden. De knechten van 
de Heer staan klaar om op een wenk van Hem 
te doen wat Hij hun opdraagt.

6. Hun kleding. In zichzelf zijn wij niets, maar wij 
zijn bekleed met de klederen des heils die de 
Heer ons heeft omgedaan. Wij zijn aangenaam 
gemaakt in de Geliefde, en bekleed met het 
beste kleed.

7. Zijn dranken. Christus verkwikt de ziel met het 
water des levens.

8. Zijn brandoffers. Bij de Heer Jezus was alles 
gericht op de eer en de verheerlijking van God 
de Vader.

Als de koningin dit alles ziet, is zij buiten zichzelf. 
Wij mogen onszelf persoonlijk wel de vraag stellen: 
Ben ik nog steeds zo enthousiast over alles wat ik 

van de Heer Jezus mag zien? Zij spreekt erover hoe 
groot het voorrecht van Israël is zo’n koning over 
zich te hebben. Zij prijst God dat Hij dit voor Zijn 
volk heeft bewerkt. Het is een enorm voorrecht voor 
de gelovige om Christus als zijn Heer te kennen en 
te dienen. Het is Gods plan eenmaal alles aan de 
voeten van de Heer Jezus te onderwerpen, maar wij 
mogen ons nu al aan Hem onderwerpen, vrijwillig 
en uit liefde. Wij zijn heel dicht bij Hem gebracht 
en mogen genieten van Zijn wijsheid, want ‘alle 
schatten van wijsheid en kennis zijn in Hem 
verborgen’ (Kol. 2:3). Salomo gaf aan de koningin 
van Seba al wat zij begeerde en vroeg, ‘zoals men 
dat van koning Salomo mocht verwachten’ (vs. 13). 
Wat wij begeren en vragen staat vaak in verhouding 
tot wat wij verwachten van de Heer Jezus, die 
meerder is dan Salomo. Wat verwachten wij van 
Hem? Dat hangt weer af van de mate waarin wij 
Hem kennen, en dat hangt weer af van de vraag 
hoe onze omgang met Hem is.

Salomo had ook een indrukwekkende troon. Die 
stond op de hoogste trede, en zes treden leidden 
ernaartoe. Zo is de weg van de Heer Jezus vanuit de 
diepte omhoog gegaan. Hij zit nu met de Vader op 
Diens troon (Openb. 3:21). De leeuwen getuigden 
elke trede van het feit dat Salomo de koninklijke 
waardigheid toekwam. Christus is de Koning der 
koningen. In het Vrederijk zal Hij Zijn regering over 
de aarde opeisen (zie Ps. 2). Een troon als de Zijne 
heeft niemand anders.

Lees nu nog een keer 1 Koningen 10.

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen 
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. 
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf 
aanvullen: ‘Heer, laat mij Uw wijsheid horen en aan 
anderen zichtbaar maken dat ik bij U hoor’.

Ger de Koning
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Vragen

1. Zijn de drie slaven in deze gelijkenis christenen?

2. Een waar christen kan toch niet verloren gaan, 
zoals met de derde slaaf gebeurt?

3. Als het hier alleen om een naamchristen gaat – 
aangezien hij de Heer niet werkelijk kent en Hem 
een hard mens noemt – hoe is het dan mogelijk 
dat de Heer hem een talent toevertrouwde? 
De talenten zijn immers geestelijke gaven (zo 
zie ik het), en we weten dat de Meester geen 
geestelijke gaven schenkt aan mensen die niet 
gered zijn.

C.B.

Antwoorden

1. De drie slaven in de gelijkenis zijn belijdende 
christenen. Het gaat er niet om wat ze in werkelijkheid 
zijn, maar wat ze belijden te zijn. Talloze mensen zijn 

gedoopt en belijden dat ze christenen zijn, terwijl ze 
niet wedergeboren zijn. Dat ze geen waarachtige 
christenen zijn, zal bij de komst van Christus 
openbaar worden, zoals de gelijkenis aantoont.

2. Inderdaad kan een waar christen, d.i. een 
wedergeboren christen niet verloren gaan (Joh. 
10:28-30). Iemand die leven uit God heeft, dus uit 
God geboren is, is een kind van God en hij of zij is 
dat uit de aard der zaak voor eeuwig.

3. Het gaat er niet om dat de naamchristen een gave 
van de Geest heeft, want hij bezit de Geest niet. 
Het gaat om iets wat zijn Heer hem heeft gegeven 
op grond van zijn belijdenis. Toen bijvoorbeeld 
de twaalf apostelen door de Heer Jezus werden 
uitgezonden, gaf Hij hun macht demonen uit te 
werpen en zieken gezond te maken (Marc. 6:7-13). 
De Heer heeft daarbij geen uitzondering gemaakt 
voor Judas, die tot de twaalf apostelen behoorde, 
maar ook aan hem die macht, die geestelijke gave, 
ter beschikking gesteld. Zie bovendien Matteüs 
7:21-23.

Ta
le

nt
en

reply

De gelijkenis van de talenten

“Want het is als een mens die buitenslands ging en zijn eigen slaven riep en hun zijn 
bezittingen toevertrouwde. En de een gaf hij vijf talenten, de ander twee, de derde een, 

ieder naar zijn eigen bekwaamheid; en hij ging terstond buitenslands”. 

Matteüs 25:14-30

Ger de Koning

“Degene echter die het ene had 
ontvangen, ging weg en groef in 
de grond en verborg het geld van 

zijn heer”
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wij zijn Mannen broeders

“Dus zei Abram tot Lot: Laat er toch geen twist zijn tussen mij en u, en tussen mijn 
herders en uw herders, want wij zijn mannen broeders” (Gen. 13:8).

Abram en Lot

Na een tijdelijk, beschamend verblijf in Egypte trok 
Abram met zijn vrouw en al wat hij bezat naar het 
Zuiderland, en Lot met hem (Gen. 13:1). Het was 
niet Gods bedoeling geweest dat Lot met Abram 
zou meetrekken. God had Abram als ‘eenling’ 
geroepen (Jes. 51:2). Vanaf het moment dat Abram 
uit Haran vertok en Lot met hem meeging, horen 
we niets van Lot. Geen enkele activiteit, positief of 
negatief. De nadruk wordt erop gelegd dat hij met 
hem (Abram) meeging (Gen. 12:4; 13:1, 5). Lot was 
tot het moment dat Abram zich in het Zuiderland 
vestigde, niet meer dan een meeloper, die in de 
schaduw van zijn oom Abram meetrok. 

Hierin kwam echter verandering toen Abram zijn 
tent opsloeg bij Betel, de plaats waar zijn tent in het 
eerst gestaan had, tussen Betel en Ai. Dit was de 
plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt 
had (Gen. 13:3-4). Hier bij Betel wordt ons meer 
verteld over Lot: hij had schapen, runderen en 
tenten (vs. 5). Het lijkt erop dat Lot zich met zijn 
herders en veestapel van Abram had afgezonderd. 
Hoewel ze nog samen in dezelfde streek woonden, 
was er toch al een scheiding ontstaan. Er is sprake 
van het kamp van Abram en dat van Lot. “Het land 
liet echter niet toe, dat zij tezamen bleven wonen, 
want hun have was talrijk, zodat zij niet tezamen 
konden wonen” (vs. 6). Het land, de streek waar zij 
hun tenten hadden opgeslagen, was dus te klein 
om bij elkaar te blijven wonen. Er was niet genoeg 
weideland voor al het vee, en daardoor ontstond 
er twist tussen de herders van Abrams vee en de 
herders van Lots vee (vs. 7a). En dan wordt er iets 
opmerkelijks vermeld: “De Kanaänieten nu en de 
Perizzieten woonden toen in het land” (vs. 7b).

Vreemdelingen en bijwoners

Abram en Lot waren vreemdelingen en bijwoners 
in het land (Gen. 23:4; Hebr. 11:9). Hoewel God 
het land aan Abram had beloofd, had hij het niet 
ontvangen. In het geloof is hij gestorven, “zonder de 
beloften te hebben ontvangen” (Hebr. 11:13a). Zijn 
enige eigendom in het land was een begraafplaats, 
het veld van Efron dat hij van de Hethieten had 
gekocht (Genesis 23).

Ook de Israëlieten zijn vreemdelingen in Egypte 
geweest (Gen. 47:4; Lev. 19:34; Deut. 10:19; 
23:7; 26;5; Ps. 105:23; Jes. 52:4). Vreemdelingen 
verbleven als ‘gasten’ in een bepaald land. Ze 

waren afhankelijk van de welwillendheid van de 
bewoners van het land waar ze verbleven. En 
zo is het ook met ons als christenen: wij zijn hier 
vreemdelingen en bijwoners. Ons burgerschap is 
niet op aarde maar in de hemelen, waaruit wij ook 
de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten 
(Fil. 3:20). En zoals het ‘gasten’ betaamt, moeten 
wij onder de volken, de mensen van de wereld, 
een goede wandel hebben, opdat er van ons geen 
kwaad gesproken kan worden (vgl. 1 Petr. 2:11-12). 

Dit werpt licht op de vermelding dat de Kanaänieten 
en de Perizzieten toen in het land woonden. De 
herders van Abram en Lot gedroegen zich dusdanig, 
dat er kwaad van hen kon worden gesproken. Dit 
kwam het getuigenis niet ten goede! “Dus zei 
Abram tot Lot: Laat er toch geen twist zijn tussen 
mij en u, en tussen mijn herders en uw herders, 
want wij zijn mannen broeders” (Gen. 13:8). Het 
woordje ‘dus’ is veelzeggend. Het slaat terug op de 
twist onder de toeziende ogen van de Kanaänieten 
en de Perizzieten. Abram was geestelijk genoeg 
om te beseffen dat aan dit getwist snel een einde 
moest komen, daarom nam hij het initiatief om een 
oplossing te vinden. Lot vervulde zoals altijd een 
passieve rol, er ging niets van hem uit. Maar toen 
het op kiezen aankwam, wist hij precies wat hij 
wilde (vs. 10-12)!

Twist onder broeders

Welke lessen kunnen wij hieruit leren? Er kunnen tal 
van redenen zijn dat er twist ontstaat onder broeders. 
En met ‘broeders’ zijn gelovigen bedoeld die deel 
uitmaken van het gezin van God. Bij de herders van 
Abram en Lot werd er getwist, omdat er te veel vee 
en te weinig weideland was. De Korintiërs hadden 
bepaalde favoriete broeders, waardoor twist onder 
hen ontstond (1 Kor. 1:10-17). De Galaten twistten 
over de besnijdenis, enzovoorts. Als broeders met 
elkaar blijven twisten, zijn ze vleselijk en wandelen 
ze naar de mens (1 Kor. 3:1-3). Twist behoort tot 
de werken van het vlees (Gal. 5:19-21). “Maar zij 
die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met 
de hartstochten en de begeerten gekruisigd” (Gal. 
5:24). Zo zou het moeten zijn, maar de praktijk laat 
zien dat het vlees onder de mannen broeders nog 
springlevend is!

Peter Cuijpers
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Betel

De twist tussen Abram en Lot speelde zich af bij 
Betel. Betel betekent ‘huis van God’, de plaats 
waar broeders tezamen wonen. En als broeders 
tezamen wonen, is dit goed en lieflijk: “Het is als 
de kostelijke olie op het hoofd, vloeiende op de 
baard, de baard van Aäron, die neergolft op de 
zoom van zijn klederen. Het is als de dauw van de 
Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion. Want 
daar gebiedt de Here de zegen” (Ps. 133). Met het 
tezamen wonen wordt bedoeld dat broeders in 
vrede en harmonie met elkaar leven. 

Abram woonde niet alleen bij Betel, maar hij had 
daar ook een altaar gebouwd waar hij de naam des 
HEREn aanriep (vs. 4). Abram werd dus gekenmerkt 
door de volgende dingen:

• hij was een vreemdeling en bijwoner (tent);

• hij was een aanbidder (altaar);

• hij stelde zich afhankelijk van de HERE op (het 
aanroepen van de naam des HEREn). 

In nieuwtestamentische taal kunnen we zeggen dat 
Abram ‘geestelijk’ was (1 Kor. 2:15). Lot had ook een 
tent, maar niet erg lang. Eerst sloeg hij zijn tenten 
op tot ‘bij’ Sodom (vs. 12), en korte tijd later maakte 
zijn tent plaats voor een huis ‘in’ Sodom (Gen. 
14:12). Nadat Lot niet meer onder de invloedssfeer 
van Abram leefde was het snel gedaan met zijn 
vreemdelingschap. Hij leed weliswaar door de 
losbandige wandel van de zedelozen, en zijn ziel 
werd gekweld door wat hij allemaal zag en hoorde 
in Sodom (2 Petr. 2:7-8), maar hij woonde wel ‘in’ 
Sodom. Van een eigen altaar of het aanroepen van 
de naam des HEREn vinden we niets bij Lot. 

Lot was het tegenbeeld van Abram. Van hem gold 
dat hij ‘vleselijk’ was, van God onafhankelijk en 
zonder eigen gebedsleven. Vroeg of laat moest het 
wel botsen; vlees en geest kunnen niet tezamen 
wonen. Bij Abram en Lot was al geen sprake meer 
van eenheid. Ze woonden nog tezamen, maar 
waren al in twee kampen verdeeld. En zo was 
het ook met de Korintiërs. Er waren scheuringen 
onder hen, en men was diep verdeeld over allerlei 
zaken. Wat schrijft Paulus? “Want er moeten ook 
sekten onder u zijn, opdat de beproefden onder u 
openbaar worden” (1 Kor. 11:18-19). De ‘beproefden’ 
moesten openbaar worden, er moest een schifting 
plaatsvinden. Moeten broeders dan altijd uit elkaar 
gaan bij bepaalde vraagstukken? Nee, dat moet 
niet! Maar als het al zover gekomen is dat er 
sprake is van twee of meerdere kampen, wordt het 
heel moeilijk om er nog met elkaar uit te komen. 
Maatgevend bij alle twistvragen is de Bijbel. Als een 
bepaalde groep in de gemeente maar blijft twisten 
en niet wenst te buigen voor het gezaghebbende 
Woord van God, is een scheiding onvermijdelijk. 

Betel is een plaats waar broeders tezamen ‘wonen’ 
en niet tezamen ‘twisten’. Het is het één of het ander, 
want aan Betel is de naam van God verbonden. Niet 

alleen de apostelen waren een schouwspel voor 
de wereld en voor engelen en voor mensen (1 Kor. 
4:9), maar allen die zich christenen noemen zijn dat 
ook (individueel, maar zéker gemeenschappelijk als 
het huis van God op aarde). Wat voor getuigenis 
gaat er uit van broeders die alleen maar kibbelen 
en twisten met elkaar? Waarom mag iemand die 
ongehuwd samenwoont, niet aan het avondmaal? 
Waarom moeten vrouwen zwijgen in de gemeente? 
Waarom dit en waarom dat! Het is niet verkeerd 
om vragen te stellen, maar het gaat om de intentie 
áchter de vragen. Bepaalde vragen kunnen we 
kwalificeren als dwaze en ongerijmde vragen. 
Vragen die verwerpelijk zijn, omdat we weten dat ze 
twist verwekken (2 Tim. 2:23vv.). En twist hoort niet 
thuis in ‘Betel’. “Maar als iemand meent te moeten 
twisten, wij hebben zo’n gewoonte niet, en evenmin 
de gemeenten van God” (1 Kor. 11:16).

In Betel worden de ‘beproefden’ openbaar. Het 
was Abram die hier het initiatief nam om een einde 
te maken aan het conflict. Het was Abram die 
voorstelde om in vrede uit elkaar te gaan. En het was 
Abram die Lot de vrijheid gaf om voor zichzelf een 
streek uit te kiezen. Abram was hier de ‘beproefde’. 
En Lot? Vult u dit maar zelf in!

Laat er toch geen twist zijn tussen mij en u

Broeders kunnen lange tijd met elkaar optrekken. 
Ze wonen tezamen, ze werken tezamen en ze delen 
lief en leed met elkaar. Toch kan er een moment 
komen dat de geesten worden beproefd. Er is geen 
gemeente die niet te maken krijgt met twistvragen. 
De oude slang is een meester in het opwerpen 
van vragen (vgl. Gen. 3:1). Eva was niet op haar 
hoede en ging de discussie met de slang aan. En zij 
verloor! De duivel kan het niet hebben dat broeders 
tezamen wonen. Hij doet er alles aan om van het 
paradijs een wildernis te maken. Toen Eva van de 
vrucht had gegeten en deze ook aan haar man gaf, 
had Adam zijn vrouw duidelijk moeten terechtwijzen 
(vgl. Matt. 16:23). Hierin faalde hij, met alle gevolgen 
van dien. De duivel speelt het altijd weer klaar om 
met zijn twistvragen mensen te verleiden. Lukt hem 
dit, dan heeft dit een sneeuwbaleffect. Iemand ‘eet’, 
hij of zij maakt zich het gedachtegoed van de duivel 
eigen, en geeft het door aan de ander (Gen. 3:6). 
En voordat we er erg in hebben is de gemeente 
verdeeld in twee kampen: zij die van de vrucht 
‘gegeten’ hebben, en zij die hier niets van willen 
weten. 

Hoewel het niet naar de gedachten van God is 
dat broeders van elkaar scheiden, is het soms 
onvermijdelijk. Het gaat echter niet om ons 
broeders, het gaat om de Heer! Abram had dit goed 
begrepen. De naam van God was in het geding – 
de Kanaänieten en de Perizzieten woonden toen in 
het land. “Dus zei Abram tot Lot: Laat er toch geen 
twist zijn tussen mij en u, en tussen mijn herders en 
uw herders, want wij zijn mannen broeders. Ligt het 
gehele land niet voor u open?”
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Dat is het grote heil dat Hij nu aan alle mensen aanbiedt, 
zolang de genadetijd voortduurt. Er is niet alleen vergeving 
van zonden voor ons bereid, maar ook een totale innerlijke 
vernieuwing: een nieuwe geboorte voor mensen met een 
verdorven natuur, de levendmaking van dode zondaren, 
de verlossing uit de macht van de zonde en de dood, het 
herstel van de betrekking met God. Wie zou op dit grote 
heil geen acht geven (Hebr. 2:3)?

Het is ook opmerkelijk dat in de brief aan Titus zowel God 
als Christus afwisselend ‘onze Heiland’ worden genoemd. 
Dat gebeurt hier in ieder hoofdstuk: ‘God, onze Heiland’, 
‘Christus Jezus, onze Heiland’ (1:3-4); ‘God, onze Heiland’, 
‘onze grote God en Heiland, Christus Jezus’ (2:10-13); ‘onze 
Heiland (en) God’, ‘Jezus Christus, onze Heiland’ (3:4,6). 
Hieruit blijkt opnieuw dat Christus één is met de Vader. 
Het is alleen in Hem dat God Zichzelf als Heiland heeft 
geopenbaard en als zodanig tot de mensen is gekomen. 
God heeft Zich heel diep tot de mens neergebogen om 
hem te kunnen verlossen. Onze grote God en Heiland, 
Jezus Christus, heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat 
Hij ons zou verlossen van alle wetteloosheid en ons ten 
eigendom zou verwerven. Bij Zijn wederkomst zal Hij 
ons het volle heil schenken naar lichaam en ziel, dat dan 
ongestoord zal worden genoten. Zó mogen wij naar Hem 
uitzien en Zijn komst verwachten (Tit. 2:13).

"Rechtstreeks" jaargang 7, Nr. 4 - april 2010
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De brief aan de Hebreeën
een verklaring van deze brief, 

speciaal voor jou 

De brief aan de Hebreeën is een 
brief met een speciaal karakter. Hij 
stelt op een bijzondere manier de 
Heer Jezus voor. Je ziet Hem in 
deze brief in Zijn heerlijkheid die al 
het geschapene ver te boven gaat 
en in een vernedering die dieper 
gaat dan enig mens ooit heeft 
meegemaakt.

Het speciale van de brief is even-
eens dat de schrijver daarin de 

oudtestamentische eredienst uitlegt. Hij laat zien dat die hele 
eredienst vooruit wijst naar Christus en Zijn werk en de grootse 
resultaten daarvan.

Het is een enorm inspirerende brief voor het leven in geloof. Hoe 
verder je vordert in je bestudering van deze brief des te meer zul 
je de vreugde van het christen-zijn beleven.

Auteur: M. G. de Koning
ISBN nr.:  9789079718054
Paperback 227 pag. Prijs: € 10.95
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RECHTSTREEKS
Van de redactie

Vrede zij u!
‘Toen (...) kwam Jezus, 

ging in het midden staan en zei tot hen: 
Vrede zij u!’ (Joh. 20:19-29).

Waarom herhaalt de Heer, als Hij na Zijn 
opstanding uit de doden aan Zijn discipelen 
verschijnt, tot driemaal toe deze vredegroet? 
Nadat de Heer was opgestaan uit de 
doden, verscheen Hij onverwachts aan Zijn 
discipelen en zegende hen telkens met de 
woorden: ‘Vrede zij u!’ Dat waren precies 
de juiste woorden op het juiste moment. Zij 
hadden Hem immers uit het oog verloren. Hij 
was gevangengenomen en gekruisigd. Zij 
hadden gezien hoe de haat en de boosheid 
van de mensen zich tegen Hem keerden. Zij 
hadden ook gehoord hoe Hij had geroepen: 
‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij 
Mij verlaten?’ Zij waren getuige geweest 
van de indrukwekkende begeleidende 
verschijnselen van Zijn dood - de duisternis 
en de aardbeving. Zijn sterven betekende het 
einde van al hun verwachtingen. De discipelen 
waren de wanhoop nabij. Maar alle vrees en 
angst werd in één keer weggenomen door de 
zegengroet van de opgestane Heer: ‘Vrede 
zij u!’ Hoe welkom waren die woorden in hun 
situatie, hoe geruststellend.

Die woorden waarmee de Heer Zijn discipelen 
begroette, worden nog tweemaal herhaald in 
deze passage (Joh. 20:19-29). Dit suggereert 
dat er een volheid van zegen ligt besloten in 
deze vredegroet, hij omvat alles wat nodig 
is in onze omstandigheden hier beneden 
(het getal drie spreekt van volheid). Telkens 
opnieuw ontvangen wij Zijn zegen, Zijn vrede, 
en dat in overeenstemming met de mate van 
onze geestelijke groei. 

Vrede	met	God

De eerste keer gaat het om de principiële 
kant van de zaak, de vrede met God en de 
grondslag daarvan. Er is vrede gemaakt 
door het bloed van Zijn kruis (Kol. 1:20). De 
Heer toonde de discipelen Zijn doorboorde 
handen en Zijn doorstoken zijde, terwijl Hij 
hun vrede toeriep (Joh. 20:19-20). Dat is 
het uitgangspunt: het volbrachte werk van 

Christus is de grondslag om vrede met God 
te vinden, vergeving van zonden, eeuwig 
leven en zoveel andere zegeningen.

Wij kunnen het geheim van de Persóón van 
Christus en Zijn leven op aarde – Zijn woorden 
en werken vol zegen – pas goed begrijpen als 
wij oog hebben gekregen voor de betekenis 
van Zijn offerdood. De straf die ons de vrede 
aanbracht, was op Hem. Gods gerechtigheid 
is verheerlijkt, Gods liefde onthuld. Het werk 
van de verzoening voor schuldige, verloren 
zondaars is volbracht. Het schuldeloze Lam is 
gestorven in onze plaats, en God heeft Hem 
opgewekt uit de doden. Daarvan spreken de 
tekenen in Christus’ handen en in Zijn zijde. 
Door Zijn striemen is ons genezing geworden 
(Jes. 53:5; 1 Petr. 2:24). 

De toorn van God kan ons niet meer treffen, 
wanneer wij schuilen achter het bloed van 

het Lam. Ons ge-
weten is ontlast, wij 
zijn van de straf 
ontheven. Satan 
kan ons niet meer 
aanklagen, hij is 
een overwonnen 
vijand en hij gaat 
zijn ondergang te-
gemoet.

Bent u misschien bang uzelf een kind van 
God te noemen en Hem dankbaar als uw 
Vader aan te roepen? Kijk dan naar de 
Opgestane, zoals de discipelen dat ook 
deden. Let op die wonden, die tekenen in Zijn 
handen en in Zijn zijde! Luister naar Zijn stem, 
die nog steeds roept: ‘Vrede zij u!’ Alleen 
door het geloof in Hem en in Zijn volbrachte 
werk vinden wij vrede met God (Rom. 5:1). 
Onze gevoelens, onze werken, onze twijfels 
– daarop kunnen wij niet bouwen. Niets van 
onszelf kan ons redden, Christus alleen! Dat 
is het beginpunt van ons leven als christen en 
van de blijdschap van het geloof (Joh. 20:20). 
En ook het uitgangspunt voor verdere groei. 
Veel zegen toegewenst bij het lezen van 
dit nummer van Rechtstreeks. Namens de 
redactie, Hugo Bouter

"Rechtstreeks" jaargang 7, Nr. 5 - mei 2010



2

"Rechtstreeks" jaargang 7, Nr. 5 - mei 2010 "Rechtstreeks" jaargang 7, Nr. 5 - mei 2010

Gij hebt Mij Geantwoord!
Psalm 22

Zo zijn de eigenschappen van God, die door de 
zonde waren bevlekt, duidelijk in het licht gesteld 
door Christus. Want de zonde verborg de soevereine 
liefde, gerechtigheid, waarheid en majesteit van 
God. Christus heeft deze eigenschappen volmaakt 
geopenbaard en verheerlijkt. Het persoonlijke lijden 
van de Heer bracht Hem in de vreugde bij Zijn 
God en Vader, waarin Hij binnenging als Mens. Hij 
deelt die vreugde nu ook met ons, en wel door ons 
binnen te leiden in de volle zegen die Hij als Mens 
heeft beërfd. Want die vreugde is het gevolg van 
het volbrachte werk voor onze zonden. Dat werk 
verrichtte Hij alleen; maar Hij deed het voor ons, en 
tegelijkertijd tot heerlijkheid van God. Hij laat ons 
delen in de zegen die Hij als gevolg van Zijn werk 
geniet.

Deze opmerkingen hebben betrekking op het tweede 
deel van psalm 22, waarin Hij het antwoord van 
Godswege heeft ontvangen door Zijn opstanding 
uit de doden. Ik wil echter de aandacht vragen voor 
de gevoelens van Christus, die hierin tot uitdrukking 
worden gebracht. Hij is nu verlost uit de muil van de 
leeuw en van de horens der woudossen, bevrijd uit 
de macht van de dood. Het oordeel van God over 
de zonde is uitgevoerd. Het is volbracht. 

Het is ook leerzaam te zien dat de Heer gedurende 
Zijn leven niet over God als Zijn God spreekt, 
maar Hem steeds als Vader aanspreekt. Dat 
blijkt in de evangeliën. Deze term drukt Zijn eigen 
persoonlijke relatie uit. Het is ook de naam die 
Hij aan Zijn discipelen openbaart, en aan Zijn 
broeders verkondigt (Ps. 22:23; Joh. 20:17). Hij 
noemde Zichzelf in de evangeliën ook nooit direct 

‘de Christus’, hoewel Hij wel als zodanig aan Israël 
werd voorgesteld. Maar het was niet de naam en 
de positie die Hijzelf opeiste. Hij noemde God Zijn 
Vader, en die relatie kennen wij Hem nu ook. Als 
de Joden zeggen: “Als U de Christus bent, zegt 
het ons vrijuit”, antwoordt Hij: “Ik heb het u gezegd 
en u gelooft niet” (Joh. 10:24-25). Verder wordt Hij 
aan ons geopenbaard als Immanuël, God met ons, 
als de Profeet die komen zou, als de Zoon van 
God en de Zoon des mensen. Als Hij spreekt met 
God en over God, zegt Hij echter altijd: “Vader” en 

“Mijn Vader”. Hij noemt Zichzelf vaak de Zoon des 
mensen. Maar in psalm 22 zegt Christus: “Mijn God, 
Mijn God”. Hij is hier de Mens, met Wie God in het 
gericht treedt. Maar zelfs al wordt Hij verlaten, Hij 
blijft de volmaakte Mens in Zijn eigen relatie met 
God door het geloof en daarom gebruikt Hij hier de 
woorden: “Mijn God”.

Na het diepe lijden verklaart Hij de naam van Zijn 
God aan Zijn broeders. Hij gebruikt hierbij deze 
beide titels: Vader en God. Hij is de Man die tot aan 
de uiterste grenzen van de beproeving is gegaan 
met God. En nu ontvangt Hij alles wat Hem toekomt 
in gerechtigheid, in waarheid, in majesteit en in 
liefde. 

Alles wat Hij voor God is, in volkomenheid, majesteit 
en gerechtigheid, is Hij ook voor ons op een 
bindende wijze. Dat is het welbehagen van Zijn 
liefde ten aanzien van ons, want wij zijn in Christus 
en naar Gods raadsbesluit met Hem verenigd. Maar 
dit is op een rechtvaardige wijze tot stand gekomen 
en daarom is het ook noodzakelijk en onveranderlijk. 
Wat Hij als God is, is Hij als onze God. Want Hij is 
vóór ons op grond van Christus’ werk op het kruis. 
Christus heeft de zonde tenietgedaan door de 
offerande van Zichzelf. Nu schijnt het onbewolkte 
licht van God op ons, met alle zegen die daaraan 
verbonden is – zoals het ook schijnt op Christus, 
vanwege het feit dat Hij God volmaakt verheerlijkt 
heeft. Hij heeft God namelijk volmaakt geopenbaard. 
De naam van God, d.w.z. de werkelijkheid, de 
realiteit van die relatie, wordt nu aan ons verklaard 
(vs. 23). De natuur en de naam van een God vol 
van genade is op aarde verklaard door Christus, die 
de eniggeboren Zoon in de schoot van de Vader is. 

Maar de zondige mens, die in vijandschap verkeerde 
met God, kon daaraan geen enkel deel hebben. “En 
het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis 
heeft het niet begrepen” (Joh. 1:5). De mens heeft 
Christus gezien en Hem gehaat, evenals Zijn Vader. 
Maar Christus werd tot zonde gemaakt voor ons en 
Hij stond als de verantwoordelijke mens tegenover 
God, die Zich in al Zijn heerlijke eigenschappen met 
de zonde moest bezighouden. In dat alles werd 
Christus volmaakt bevonden, opdat Gods liefde 
vrij kon stromen, zonder dat aan Zijn gerechtigheid 
tekortgedaan werd. Daarom zei Christus: “Ik 
moet echter met een doop worden gedoopt,  
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en hoe benauwt het Mij, totdat het is volbracht” (Luc. 
12:50). Want Hij was Zelf de liefde. Immers, “God 
was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenend” 
(2 Kor. 5:19). Zodat deze liefde uitgedeeld kon 
worden, overeenkomstig de volmaaktheid van 
God in gerechtigheid. Want deze liefde kon niet 
vrij uitgedeeld worden daar waar de zonde was. 
Dit had pas plaats door middel van het kruis, door 
middel van de volmaaktheid van Christus, toen 
Hij voor ons tot zonde werd gemaakt. Toen werd 
daarin en daardoor Gods liefde verheerlijkt en ten 
volle geopenbaard. Christus kon dan ook zeggen: 

“Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven 
afleg, opdat Ik het weer neem” (Joh. 10:17).

Maar daarna ging de Heer Jezus in nog iets heerlijkers 
binnen, namelijk in de vreugde van de liefde van 
de Vader en dat alles als Mens. Dit gebeurde nadat 
Hij was verhoord (vs. 25); de opstanding was het 
openlijke en duidelijke bewijs hiervan. Christus 
werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader 
(Rom. 6:4). Toen verklaarde Hij de Vadernaam aan 
Zijn broeders. Want zonder Christus is er geen 
plaats voor de mens voor Gods aangezicht. Nu 
deelt eenieder die gelooft in Christus, de plaats 
van de Opgestane. Hij staat in dezelfde relatie als 
Christus tot de Vader. Omdat de dood tussenbeide 
is gekomen, kan de christen geen andere plaats 
hebben. De Heer Jezus zegt: “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). Hier gebruikt Christus de beide namen God 
en Vader en past ze allebei op ons toe. Alles wat 
God is, is Hij in gerechtigheid voor Christus, de 
Mens in de heerlijkheid. En omdat Hij nu verkeert 
in de vreugde van de gemeenschap met de Vader, 
plaatst Hij ons krachtens Zijn volbrachte werk in de 
positie die Hijzelf inneemt. Hij geeft ons die als Zijn 
broeders, deelgenoten door genade van Zijn gunst 
en Zijn erfenis.

Ik heb op een praktische wijze over de leer van 
psalm 22 gesproken om de gevoelens en de liefde 
van Christus voor de Zijnen te tonen. De eerste 
gedachte van Christus, als Hij van de horens der 
woudossen is verlost, is aan hen de naam van Zijn 
God en Vader te verklaren. Hoewel Hij verheerlijkt 
is, schaamt Hij Zich niet om ons Zijn broeders te 
noemen. Volmaakt in liefde, is Hij gehecht aan 
de Zijnen op aarde en toont Hij ons onze positie 
in verbinding met het hemelse Hoofd. Hij laat zien 
dat Hij een positie van vreugde en zegen heeft 
ingenomen door Zijn werk, en op grond daarvan 

mogen wij die positie ook innemen. Daardoor 
vergadert Hij de Zijnen en legt in hun mond dezelfde 
lof die Hij uitspreekt. Hij geeft de toon aan. Als Mens 
bezingt Hij Gods lof in de gemeente. Zouden wij 
niet vrolijk instemmen met Hem, met harten die 
overvloeien?

Iemand voor wie het onduidelijk is dat hij een kind van 
God is en dat hij is aangenomen door de verlossing, 
kan helaas niet zingen met Christus: “in het midden 
der gemeente zal Ik U lofzingen” (vs. 23). Wie kan 
met Christus lofzingen? Ieder die het loflied geleerd 
heeft, die het zingt doordat hij ontkomen is aan het 
oordeel en nu het volle licht en de volle vreugde 
van de aanneming mag binnengaan. Efeziërs 1:3-
14 toont ons de positie die wij innemen. Hier zien 
wij de gelovige, geleid door de Heer Jezus, een 
lofzang aanheffen in betrekking met de vreugde 
waarvan Hijzelf geniet. De genade van die positie is 
volmaakt! Hierna vinden wij in psalm 22 de uiterlijke 
gevolgen van het werk van Christus. Alles is genade. 
Er is geen sprake meer van oordeel, de genade 
is namelijk gegrond op het oordeel dat Christus 
getroffen heeft. Maar de uiterlijke gevolgen van het 
werk van Christus reiken in deze psalm niet buiten 
de grenzen van de aarde.
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Zoals het was in de daGen van noach

‘‘Toen Lamech honderd tweeëntachtig jaar geleefd had, verwekte hij een zoon en gaf 
hem de naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid van 

onze handen op deze aardbodem, die de Here vervloekt heeft’ (Gen. 5:28-29).

Set,	Abels	plaatsvervanger,	en	zijn	nageslacht

In Genesis 4 en 5 zien wij twee mensenfamilies: 
de kinderen van het licht en die van de duisternis. 
Abel, die gedood werd door zijn broer Kaïn, is een 
beeld van Christus als de Gestorvene, maar Set 
vormt een beeld van Christus als de Opgestane. 
Set nam de plaats in van de gestorven Abel; 
zijn naam betekent ook ‘plaatsvervanger’ (zie 
Gen. 4:25). Hij werd het nieuwe familiehoofd 
van de kinderen van het licht, het zaad van de 
vrouw. Kaïn daarentegen vertegenwoordigt de 
linie van de duisternis, het zaad van de slang. De 
twee families van Genesis 4 en 5, het goddeloze 
geslacht van Kaïn en het godvrezende nageslacht 
van Set, waren fundamenteel verschillend. Daarom 
corresponderen deze hoofdstukken met het 
werk van de eerste scheppingsdag, waarop God 
scheiding maakte tussen het licht en de duisternis, 
tussen dag en nacht (Gen. 1:3-5). 

Het contrast tussen de beide broers Kaïn en Abel 
leefde voort in deze families. Kaïns nakomelingen 
stonden tegenover die van Set, de vervanger 
van Abel. Zo staan de kinderen van de wereld 
tegenover de kinderen van God, die beelddragers 
zijn van de opgestane Heer. Spiegelen wij ons 
aan het Hoofd van onze familie? Dan zullen wij 
de kenmerken vertonen die hier in Genesis 4 en 
5 worden geschetst van de zonen van het licht. In 
het nageslacht van Set treffen wij gelovigen aan die 
een goed voorbeeld voor ons vormen: 

1. Mensen zoals Enos (dat betekent: ‘sterfelijk’), 
die in het besef van eigen geringheid en 
vergankelijkheid de naam van de HERE 
aanroepen (Gen. 4:26; Ps. 8:5; 144:3). 

2. Kinderen van het licht zoals Henoch (dat 
betekent: ‘ingewijd’, of ‘leraar’), die wandelen 
met God en daardoor inzicht ontvangen in 
Gods plannen en gedachten zelfs tot in de verre 
toekomst (Gen. 5:22,24; Hebr. 11:5; Jud:14-15). 

3. Zonen van de dag zoals Noach (dat betekent 
waarschijnlijk: ‘troost’), die evenals hij genade 
vinden in Gods ogen en dan als de voorboden 
van een nieuwe dag troost teweegbrengen op 
een vervloekte aarde (Gen. 5:29; 6:8; Hebr. 
11:7; 1 Petr. 3:19-22; 2 Petr. 2:5; 3:5-6).

Verwijzingen	naar	de	eindtijd

Noach, die een prediker van de gerechtigheid was 
(2 Petr. 2:5), werd door God bewaard in de ark toen 
Hij de zondvloed bracht over een goddeloze wereld. 
De tijd van Noach vóór de vloed wordt door Christus 
Zelf vergeleken met de tijd vlak vóór Zijn wederkomst 
op aarde (Matt. 24:37-39). Deze periode is dus een 
beeld van de eindtijd die voorafgaat aan de komst 
van de Zoon des mensen, die geheel onverwachts 
zal plaatsvinden en een vernietigend oordeel zal 
brengen over de goddelozen. De ongerechtigheid 
op aarde zal dan opnieuw een hoogtepunt hebben 
bereikt, zodat Gods oordeel niet langer kan uitblijven. 
De zondvloed spreekt van de vloed van Gods 
toorn, die straks de aarde zal overstromen tijdens 
de Grote Verdrukking. Het eindoordeel over de 
tegenwoordige hemelen en de aarde zal overigens 
niet door middel van water worden uitgevoerd, maar 
door vuur (2 Petr. 3:7). 

De ‘hemelvaart’ van Henoch, die het refrein ‘(...) en 
hij stierf’ in Genesis 5 onderbreekt, is een beeld van 
de komende hemelvaart van de gelovigen. Evenals 
Henoch vóór het oordeel van de zondvloed werd 
weggenomen van de aarde, zal de Gemeente vóór 
de oordelen van de Grote Verdrukking worden 
weggenomen en de Heer tegemoet gaan in de lucht 
(1 Tess. 4:15-18; Openb. 3:10). Noach daarentegen 
werd gespaard dóór het oordeel heen dat de aarde 
verdelgde. In dit opzicht is hij dan ook een type van 
het overblijfsel van Israël, dat dóór de oordelen van 
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de Grote Verdrukking zal worden heengeloodst 
en veilig de nieuwe aarde van het Vrederijk zal 
betreden.

Het	nageslacht	van	Kaïn

In schril contrast met de zonen van het licht staan de 
nakomelingen van Kaïn, de mens zónder God, die 
de grondlegger werd van een cultuur zónder God. 
Ver van het aangezicht des Heren probeerde Kaïn 
toch een plaats van veiligheid op aarde te vinden. 
Hij werd de eerste stedenbouwer en hij noemde de 
stad die hij bouwde naar zijn zoon Henoch (Gen. 
4:17). Nimrod (dat betekent: ‘rebel’) werd de tweede 
stedenbouwer en hij voerde de mensheid aan in 
openlijke opstand tegen God (Gen. 10:10-12). 

Maar Abraham is het lichtende voorbeeld dat wij 
voor ogen mogen houden. Abraham werd in deze 
wereld zonder God een pelgrim, die zich op weg 
begaf naar een betere stad en een beter vaderland. 
Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft 
en hij verlangde naar een beter, dat is een hemels 
vaderland. Van de hemelse stad is God zowel de 
Ontwerper als de Bouwmeester (Hebr. 11:10).

Overigens bleef ook de mens zónder God niet 
verstoken van Gods goedheid. Dat is ook nu nog 
zo, want God laat nog steeds Zijn zon opgaan over 
bozen en goeden; en Hij laat het regenen over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen (Matt. 5:45). 
Hij vervult de harten van de mensen met voedsel en 
vreugde (Hand. 14:17). Maar ondanks de bewijzen 
van Gods goedheid voerde de weg van Kaïn steeds 
verder weg van zijn Maker. Zijn zoon Henoch zal 
bepaald niet zijn ingewijd in Gods gedachten, zoals 
dat later wel het geval was met zijn naamgenoot – 
de zevende van Adam af in de linie van Set (Jud.:14). 
Kaïns nakomelingen toonden zich weliswaar 
creatief, maar zij gebruikten hun smeedkunst voor 
het maken van wapens en hun toonkunst voor het 
vervaardigen van een wraaklied! De lijn van Kaïn 
mondde uit in het brute geweld van Lamech (Gen. 
4:23-24).

In Genesis 6 zien wij de totale verwording van deze 
cultuur zonder God. De boosheid van de mens 
werd alsmaar groter en de aarde was vol verderf 
en geweldenarij. Na de val wandelde de mens bij 
het licht van zijn geweten, dat hem in staat stelde 
goed en kwaad te onderscheiden. Maar het kwaad 
werd niet direct gestraft en dat leidde tot volledige 
normloosheid en wetteloosheid. Nadat God lang 
geduld had geoefend, greep Hij in en maakte Hij 
aan deze situatie een einde door middel van de 
zondvloed. Pas nà de vloed volgde de instelling 
van menselijke overheden om het kwaad – en dan 
met name de geweldenarij, het bloedvergieten – te 
bestraffen (Gen. 9:5-6).

Zeer waarschijnlijk zien wij in deze vreselijke tijd 
vóór de vloed ook demonische invloeden aan 

het werk. Want wij lezen in Genesis 6:1-4 over 
verbintenissen tussen de zonen Gods en de 
dochters der mensen; en het is aannemelijk om bij 
de ‘zonen Gods’ te denken aan gevallen engelen, 
die hun oorspronkelijke staat hadden prijsgegeven 
(vgl. Job 1 en 2; 2 Petr. 2:4; Jud.:6).

Na de zondvloed, die een radicaal einde maakte 
aan deze onwettige verbintenissen, kregen de 
occulte invloeden een ander karakter door de 
invoering van de afgodendienst – die niets anders 
is dan de verering van demonen (Deut. 32:17; Joz. 
24:2; 1 Kor. 10:20). Abraham werd geroepen uit 
een wereld waarin de afgoderij gemeengoed was 
geworden, om de stamvader te worden van een 
volk dat geheel voor de HERE zou zijn afgezonderd. 

Maar de bijzondere ontplooiing van de activiteit 
van de boze vóór de vloed bevestigt de parallel 
tussen die periode en de tijd die voorafgaat aan de 
wederkomst van Christus: een tijd die het stempel 
zal dragen van een ongekende werking van de 
satan (Matt. 24:11,15,24; 2 Tess. 2:3vv.; Openb. 13). 
De mensen zullen de leugen geloven. 

Laten wij dus waakzaam zijn en wandelen als 
zonen van het licht. God heeft ons niet bestemd tot 
toorn – Zijn oordelen komen over een goddeloze 
wereld – maar tot het verkrijgen van de behoudenis 
door onze Heer Jezus Christus, die voor ons is 
gestorven, opdat wij samen met Hem zouden leven 
(1 Tess. 5:4vv.).
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Zo bleef dan de arbeid liggen. “Toen ontmoedigde 
de bevolking des lands het volk van Juda en schrikte 
hen af van het bouwen. Zelfs kochten zij raadslieden 
tegen hen om, teneinde hun plan te verijdelen, 
zolang Kores, de koning van Perzië, leefde, tot de 
regering van Darius, de koning van Perzië, toe”. Zo 
lezen we in het vierde hoofdstuk (4:4-5). Toen de 
Joden Gods wil deden en weigerden samen te gaan 
werken met de vijand, schroomden dezelfde lieden 
die eerst zo vroom spraken, niet om te trachten 
alles af te breken wat de Joden ondernamen. 

Hun echte karakter werd nu openbaar. Zolang 
Kores leefde, tot de regering van Darius toe (4:24), 
probeerden deze mensen het Joodse volk te gronde 
te richten. Nog weer veel later probeerden de 
Samaritanen Ahasveros (Xerxes) en zijn opvolger 
Artachsasta (Artaxerxes), negatief te beïnvloeden. 
Is het niet opmerkelijk dat Darius, zoon van 
Hystaspes, die de Joden zeer genegen bleek te 
zijn, met een lange regering van zeven en dertig 
jaar werd gezegend? Zo waakt God over Zijn volk; 
en de teruggekeerden hadden dit moeten geloven. 
Al werden er raadslieden tegen hen gehuurd, al 
diende men valse aanklachten tegen hen in bij een 
bedrieglijk vorst, zodat men niets dan tegenstand te 
verwachten had, stond God toch niet boven alles? 

Toen de vijand verscheen als een slang, als een 
engel van het licht, hadden zij zijn listen opgemerkt 
en weerstaan. Maar nu hij kwam als een brullende 
leeuw, lieten zij zich door hem vangen. Zij werden 
verschrikt en ontmoedigd; en zij vergaten dat de 
grootste tegenstander een overwonnen vijand is 
voor Jahweh. Het is waar, de vijanden waren vals 
en sterk. Zij spraken geen woord over de tempel, 
maar slechts over de stad. Want hun doel was 
de vereniging van Gods volk te verhinderen; en 
de vorst zou het meest naar hen luisteren, als er 
gewezen werd op de stad die altijd oproerig was 
gebleken. De vijand kijkt niet op een leugen, als hij 
zijn doel bereiken kan. En als het bereikt is en het 
antwoord van de koning is binnengekomen, gaat de 
tegenpartij haastig naar de Joden te Jeruzalem en 
belet hen met de sterke arm, met geweld om verder 
te bouwen. Het is dus zeker wel te begrijpen dat het 

werk toen ophield. Zij stonden tegenover een vijand 
die voor niets terugdeinsde, die niets onbeproefd 
liet, die grote macht had. Maar was de HERE niet 
machtiger dan deze listige vijand? Kon Hij het hart 
van de koning niet omkeren, of een andere koning 
geven, wat trouwens ook gebeurd is? Was een bevel 
van de HERE om te bouwen niet meer dan het bevel 
van de koning? Ze hadden in Gods kracht moeten 
voortgaan en zich niet moeten laten ontmoedigen.

Ook bij ons ontstaat zo snel verslapping en vrees. 
Ging het bij de Hebreeën ook niet zo, toen de 
vervolging wat lang duurde? De vijand is soms 
zo godsdienstig! Denk aan het vrome Rome, dat 
eeuwen geleden de ware gelovigen te vuur en te 
zwaard vervolgde en ze met de Bijbel in de hand 
wilde uitroeien. Zulke vijanden zijn er ook nu nog. 
Wat zullen we nu? Stoppen met het bevel van de 
Heer op te volgen, als hun aanslagen verdubbelen? 

“Daarom, richt op uw slappe handen en uw verlamde 
knieën” (Hebr. 12:12)! “Daarom, mijn geliefde 
broeders, weest standvastig, onbeweeglijk, altijd 
overvloedig in het werk van de Heer” (1 Kor. 15:58)! 

“(...) ik hoor dat u vast staat in één geest, terwijl u één 
van ziel meestrijdt met het geloof van het evangelie 
en u in geen enkel opzicht door de tegenstanders 
laat afschrikken” (Fil. 1:27-28)! 

Moge de Heer ons bewaren voor elke vorm van 
samenwerking met de vijanden van het werk van 
God, in welke gedaante zij zich ook vertonen. Maar 
mag Hij ons ook bewaren voor alle zwakheid van 
het geloof, en genade geven dat wij ons door hen 
niet laten verdrijven van Zijn arbeidsveld. Laten 
wij persoonlijk en gemeenschappelijk waakzaam 
en moedig zijn, opdat we in de kracht van de 
Heer het ons toevertrouwde pand bewaren en 
bevorderen! Doen we dit niet, dan komen we van 
het een tot het ander. We zien dit zo treffend bij de 
teruggekeerde Joden. De zwakheid van het geloof 
deed het werk ophouden. Maar daarbij bleef het 
niet. Verslapping heeft altijd afwijking ten gevolge. 
Het stoppen met de bouw van het huis van God 
moest noodzakelijkerwijs leiden tot het bouwen van 
iets anders. Want dit kenmerkt de mens te allen 
tijde, dat hij iets bouwen, iets werken wil. Besteedt 
hij nu zijn krachten niet in de dienst van de Heer, 
dan wijdt hij ze aan iets anders. We lezen dan ook in 
Haggai 1:4 en 9 over deze tijd: “Zij bouwden elk aan 
zijn eigen huis”. Waar was nu de eenheid van Ezra 
3:1 gebleven? Toen waren ze als één man samen 
bezig. Hier stond ieder op zichzelf, en ieder bouwde 
voor zichzelf. Hoe snel kan het toch achteruitgaan!

eZra

Hoofdstuk 5

Opwekking tot de arbeid

J. A. Vellekoop
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Wie	zingen	er?

Toen ik nog jong was, hield mijn vader mij al voor 
dat zingen iets is dat hoort bij verloste mensen. 
Hij onderbouwde deze bewering met de - in mijn 
ogen nog altijd zeer bruikbare - ‘regel van de 
eerste vermelding’. In dit geval betekende het dat 
hij verwees naar de eerste keer dat er in de Bijbel 
sprake is van zingen, dat is Exodus 15. Daar staat 
in vers 1: ‘Toen zong Mozes met de Israëlieten de 
Here dit lied, en zij zeiden… etc.’. En passant wees 
hij mij erop dat uit de vermelding van de woorden ‘en 
zij zeiden’ bleek dat de tekst van het lied belangrijker 
was dan de melodie. Voor dit soort onderwijs ben ik 
mijn vader, die zo’n vier jaar geleden in Christus is 
ontslapen, nog altijd dankbaar.

Wat	zingen	zij?

Mozes leerde zijn uit Egypte verloste volksgenoten 
hun Verlosser te eren in een lied waarvan we de 
tekst nog volledig kunnen nalezen. In Egypte 
hadden de Israëlieten geen aanleiding gezien om 
te zingen. Integendeel, daar hebben zij gezucht, 
geschreeuwd, om hulp geroepen en geklaagd (Ex. 
2:23-24). Maar de Here hoorde hen, en Hij gaf hun 
vervolgens alle aanleiding om te zingen!

Ook in het Nieuwe Testament wordt slechts 
door gelovigen, verlosten dus, gezongen. Maar 
veel Schriftplaatsen over dit onderwerp zijn er 
niet. Paulus spreekt twee keer over zingen, en 
wel in Efeziërs 5:19 en in Kolossenzen 3:16. 
Verder wordt er uitsluitend gezongen in het boek 
Openbaring. Allereerst in hoofdstuk 5:9-10, waar 
staat dat de vierentwintig oudsten (de oud- en 
nieuwtestamentische gelovigen samen) in de 
hemel een nieuw lied zullen zingen. De tekst van 
dit aanbiddingslied is al bekend….! Ook de 144.000 
in Openbaring 14:3 zullen een nieuw lied zingen, 
maar dan op aarde, op de berg Sion (vs. 1). Alleen 
zij zullen het lied kunnen leren; dit wordt dan ook 
niet bekendgemaakt. Het is opmerkelijk dat ook als 
er voor het laatst in de Bijbel gezongen wordt, het 
lied van Mozes wordt genoemd, met daarbij het lied 
van het Lam. Van dat laatste lied wordt de tekst wel 
gegeven (Openb. 15:3-4).

Zijn	er	nog	andere	liedteksten	uit	het	Nieuwe	
Testament	bekend?

Van vier passages in het Nieuwe Testament wordt 
door een aantal uitleggers vermoed dat deze 
eigenlijk de teksten van liederen zijn, dan wel dat ze 
daartoe te herleiden zijn. Het gaat om Efeziërs 5:14 
(‘Ontwaakt, u die slaapt, en sta op uit de doden, en 
Christus zal over u lichten’); 1 Timoteüs 3:16 (‘Hij 
die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in 
de Geest, gezien door de engelen, gepredikt onder 
de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in 
heerlijkheid’). Iets langer zijn de vermeende liederen 
waar Filippenzen 2:6-11 en Kolossenzen 1:15-20 
op zouden teruggaan. Toch is dit allemaal maar 
speculatie. Het is volkomen onzeker of dit teksten 
van liederen zijn. Niets in de samenhang of in de 
teksten zelf wijst doorslaggevend in die richting.

Toegift:	een	christelijk	lied	uit	de	3e	eeuw	

In het Egyptische plaatsje Oxyrrhynchus, zo’n 160 
km ten Zuid Westen van Cairo, is een papyrus uit 
de 3e eeuw gevonden die de Griekse tekst van 
een christelijk lied bevat, alsook de muzieknotatie. 
De officiële aanduiding is POxy 1786. U kunt het 
beluisteren als u aanklikt: 

http://www.youtube.com/watch?v=2bYqOIwbNAM

De enigszins gehavende tekst lijkt het volgende te 
betekenen:

Laat het stil zijn,
Laat de lichtdragende sterren niet schijnen,
Laat de winden en alle bruisende rivieren 

tot rust komen,
Als wij de Vader, de Zoon 

en de Heilige Geest prijzen.
En laat alle krachten toevoegen: 

Amen, amen.
Kracht, lof altijd en heerlijkheid zij God,
De enige Gever van alle goede dingen. 

Amen, amen. W
oo

rd
S

tu
di

e

ZinGen

“Ik wil de Here zingen, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in 
de zee. De Here is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest” (Ex. 15:1, 2).

“Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer, God de Almachtige” (Openb. 15:3).

Gerard Kramer

http://www.youtube.com/watch?v=2bYqOIwbNAM
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saloMo’s afGoderij, Zijn 
teGenstanders en Zijn dood

1 Koningen 11

‘Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart 
meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de Here, zijn God, niet volkomen was 

toegewijd gelijk dat van zijn vader David’ (vs. 4).

De glorietijd van het rijk duurde slechts kort. De 
rijkdom en wijsheid die Salomo bezat, was geen 
garantie om de Here trouw te blijven. De enige 
garantie voor bewaring is een hart dat de Heer 
volkomen is toegewijd. Salomo hing zijn vele 
vrouwen met liefde aan (vers 2); zij verleidden 
zijn hart (vers 3); zij voerden zijn hart mee achter 
andere goden (vers 4a). Zijn hart was de Here niet 
volkomen toegewijd (vers 4b).

Het is ontstellend te zien hoe deze zo bevoorrechte 
man zijn hart van de Here afwendt (vers 9). God 
had hem zo gewaarschuwd, want tweemaal was 
Hij hem verschenen. Toch valt hij. Komt dit doordat 
hij niet, zoals David, een tijd van verwerping en 
vervolging heeft gekend? Zeker is wel dat hij de 
koningswet van Deuteronomium 17 niet heeft 
gehouden. Daar staat in vers 16 de waarschuwing 
dat de koning niet veel paarden mag houden. Maar 
in het vorige hoofdstuk staat dat hij ze uit Misraïm, 
dat is Egypte, liet komen (10:28). Vervolgens lezen 
we de waarschuwing die Salomo helemaal in de 
wind heeft geslagen: de koning zal zich niet vele 
vrouwen nemen, opdat zijn hart niet afwijkt. Maar 
Salomo had vele vrouwen en hing ze met liefde aan.

Nooit kan iemand – en dat geldt ook voor ons – 
de duidelijke uitspraken van het Woord van God 
straffeloos overtreden. Gods oordeel moet over 
de overtreding komen. Hij maakt Zijn Woord ook 
waar in de uitoefening van het oordeel over de 
zonde. Dat kan al op aarde gebeuren en zeker zal 
het gebeuren voor de Grote Witte Troon (Openb. 
20). De Here zegt Salomo wat Hij gaat doen: het 
grootste gedeelte van het rijk zal Hij van Salomo 
afscheuren. Maar voor het zover is, zendt Hij tucht 
in de vorm van verschillende tegenstanders. Het 
is ermee als met de gemeenten die in Openbaring 
2 en 3 worden aangeschreven. Als van de eerste 
gemeente die we daar vinden, Efeze, gezegd moet 
worden dat zij haar eerste liefde heeft verlaten, 
brengt God in de tweede gemeente, Smyrna, 
vervolging. Wie niet luistert naar wat God zegt, 
wordt niet direct afgeschreven. Dan probeert Hij 
met andere middelen (Zijn tuchtigende hand), om 
het hart tot Hem te laten terugkeren.

De eerste tegenstander die zich aandient, is Hadad, 
een Edomiet. Als kleine jongen was hij ontsnapt 
aan het oordeel dat David over Edom had gebracht. 
Hij was gevlucht naar Egypte. Farao gaf hem een 

huis, brood, een stuk land en ook een vrouw. Als 
hij volwassen is geworden, ziet hij zijn kans, na de 
dood van David, om zijn haat de ruimte te geven. 
Hij houdt het niet meer uit in Egypte en gaat terug 
naar Israël, dat hij ‘mijn land’ noemt. De geestelijke 
les ligt voor de hand. Een kleine zonde die niet 
wordt geoordeeld, groeit en wordt sterker. De zonde 
laat zich gelden in haat tegen alles wat van God 
is, en is niet tevreden met het genot van de wereld. 
De zonde zoekt de schade van het volk van God. 
Daarom moeten wij elke zonde in de kiem smoren, 
door de kleinste afwijking van Gods wil te oordelen.

De tweede tegenstander die God doet opstaan, is 
Rezon. Hij heeft een afschuw van Israël. De derde 
tegenstander is Jerobeam. Hij is een afstammeling 
van Jozef. Hij wordt door God door middel van de 
profeet Achia aangewezen als de nieuwe koning 
over het afgescheurde deel van Israël. De nieuwe 
mantel stelt het oorspronkelijke, ongedeelde rijk 
voor. Daaraan komt een einde. Jerobeam is een 
eigenmachtige weg gegaan bij de verwerving van 
het koningschap. Hij kwam in opstand. Salomo 
trachtte hem te doden en Jerobeam vluchtte naar 
Egypte. Dan sterft Salomo.

Lees nu nog een keer 1 Koningen 11.

Dank	of	bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen 
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. 
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf 
aanvullen: ‘Heer, verenig mijn hart om U te vrezen’ 
(Ps. 86:11). ‘Help mij, mijn hart te behoeden boven 
alles wat te bewaren is’ (Spr. 4:23), ‘zodat ik de 
kleinste overtreding mij bewust zal zijn, die mag 
kennen en belijden’ (Ps. 51).

Ger de Koning
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‘Salomo’s afgodendienst’ door Frans Francken de 
jongere (1581-1642 Antwerpen).
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Waarom	 gebruikte	 de	 Heer	 Jezus	 in	 Zijn	
onderwijs	zoveel	gelijkenissen?

De Heer Jezus gebruikte vele gelijkenissen in Zijn 
onderwijs aan de discipelen alsook aan de talrijke 
menigten die Hem volgden. Wat was de aard van 
deze ‘lesmethode’? Het woord gelijkenis of parabel 
is ontleend aan het Gr. parabolè, d.i. het naast elkaar 
stellen van dingen, en wel om dingen met elkaar 
te kunnen vergelijken. Soms was een gelijkenis 
niet meer dan een spreuk, een gezegde. De Heer 
Jezus noemde zo’n spreekwoord in de synagoge 
te Nazaret: ‘U zult ongetwijfeld deze spreuk (Gr. 
parabolè) tot Mij zeggen: Geneesheer, genees Uzelf!’ 
(Luc. 4:23). Maar de meeste gelijkenissen bevatten 
méér onderwijs, méér vergelijkingsmateriaal. Het 
gaat daarbij om bekende beelden die ontleend zijn 
aan de natuur, het dagelijks leven, de landbouw, de 
visvangst e.d. 

Het woord gelijkenis komt in totaal 17 keer voor in 
Matteüs, 13 keer in Marcus, en 18 keer in Lucas. 
Buiten de evangeliën komt het in het Nieuwe 
Testament maar tweemaal voor, en wel in de brief 
aan de Hebreeën (9:9; 11:19). In die twee verzen 
gaat het om de tabernakel als een afbeelding van 
de onvolkomen situatie onder het jodendom, en 
om de zinnebeeldige ‘opstanding’ van Isaak uit de 
doden. Het Marcus-evangelie bevat dus minder 
gelijkenissen dan Matteüs en Lucas. Niettemin is het 
aantal groter dan men zou denken bij Marcus aan 
te treffen – dit evangelie dat zo vol actie is en ons 
‘terstond’ van de ene gebeurtenis naar de andere 
voert. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is echter 
alleen de gelijkenis van ‘het vanzelf groeiende zaad’ 
uniek voor Marcus (4:26-29). 

Het	doel	van	de	gelijkenissen

Wat was nu eigenlijk de bedoeling van de 
gelijkenissen? Het zijn méér dan gewone illustraties. 
De beeldspraak diende ertoe de waarheid 
aangaande het Koninkrijk Gods nader uiteen te 
zetten. Het doel was in feite tweeledig. 
1. Voor Christus’ discipelen waren ze vooral 

bedoeld als een stimulans om Zijn onderwijs 
te begrijpen en door te dringen in de diepe 
betekenis ervan; daartoe volgde dan ook steeds 
de uitleg. 

2. Maar voor de menigten hadden ze juist een 
verhullende werking, zodat hun de strekking 
ervan ontging. Voor hen bleef de beeldspraak 
dus in feite geheimtaal. Dit was echter in 

overeenstemming met het oordeel van 
verharding dat het ongelovige volk trof en 
waarvan de profeet Jesaja reeds had gesproken 
(Marc. 4:10-12; vgl. Jes. 6:9-10). 

Als de grote Leraar wijdde de Heer Jezus Zijn 
discipelen dieper in de geheimenissen van het 
Koninkrijk Gods in, doordat Hij hun een nadere 
verklaring van de gelijkenissen gaf. Maar tegenover 
de ongelovige menigten, degenen die buiten 
stonden, ontbrak een dergelijke uitleg. 

De gelijkenissen laten zien hoe het Koninkrijk zich 
in verschillende fasen manifesteerde: 
1. De komst van de Koning in nederigheid, als 

een Heiland, bracht het Koninkrijk nabij. In de 
Persoon van Christus was het reeds bij hen, 
midden onder hen (Luc. 17:21). 

2. De verwerping van de Heer door het Joodse 
volk bracht met zich mee dat het Koninkrijk 
een verborgen gedaante aannam. Het rijk was 
er nog wel, het zou zich zelfs overal uitbreiden 
waar men de rechten van Christus zou erkennen, 
nl. door de werking van Zijn Woord en Geest; 
maar dit is vooral een gééstelijke heerschappij 
(Matt. 28:18-20). De Heer Jezus Zelf is immers 
afwezig, gezeten aan de rechterhand van God, 
‘verborgen in God’ (Kol. 3:3). Dat houdt ook in dat 
met binnendringende zonde en ongerechtigheid 
niet onmiddellijk wordt afgerekend. Dat gebeurt 
pas bij de wéderkomst. 

3. Bij Christus’ verschijning wordt het Koninkrijk in 
macht en majesteit geopenbaard, dan begint 
het Vrederijk in hemel en op aarde.

Gelijkenissen	en	geheimenissen

Het spreekt vanzelf dat dit onderwijs van de Heer 
veelomvattend is. Wij zijn niet onmiddellijk volleerde 
discipelen van het Koninkrijk der hemelen (Matt. 
13:52). Wij moeten groeien in geestelijk inzicht in de 
bijbelse beeldspraak. 

(vervolg op pagina 12) 
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Waarom zoveel gelijkenissen?

‘En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tot Hem: Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? 
Hij nu antwoordde en zei tot hen: Omdat het u is gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der 

hemelen te kennen, maar hun is het niet gegeven’ (Matt. 13:10-11).

Hugo Bouter
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orde in de GeMeente

“Want God is niet een God van verwarring maar van vrede  (...) Maar laat alles 
welvoeglijk en met orde gebeuren” (1 Kor. 14:26-40).

De titel geeft al aan wat de rode draad is van dit 
artikel: de orde in Gods gemeente. Het gaat hier 
om de bijbelse principes waaraan wij ons moeten 
houden wanneer wij als gemeente samenkomen.

In een groot deel van de christenheid komt de 
praktijk van het samenkomen volgens 1 Korintiërs 
maar weinig in beeld en hoofdstuk 14 wordt vaak 
beschouwd als iets dat bij de eerste christenen 
nog van belang was, maar vandaag de dag niet 
meer van toepassing is. Vanwege mijn achtergrond 
kan ik het toch niet laten om dit bijbelgedeelte te 
vergelijken met de praktijk van de diensten in een 
groot deel van kerkelijk Nederland. Dit overdenkend 
bedenk ik dat het eigenlijk toch wel heel bijzonder 
is dat iemand die altijd verbonden is geweest aan 
een protestantse dorpskerk, nu een inleiding moet 
houden hoe de samenkomsten volgens 1 Korintiërs 
14 dienen te worden ingericht.

Zelf heb ik ooit – we zullen maar zeggen in de meer 
‘kerkelijke’ periode van mijn leven – een tweejarige 
cursus kerkmuziek gevolgd, bestaande uit de 
vakken koordirectie, zettingen, orgelimprovisatie 
en liturgiek. Daar kwamen de geestelijke uitingen 
van 1 Korintiërs 14 niet aan te pas. En tot voor kort 
heb ik altijd diensten meegemaakt die van te voren 
strak geregisseerd waren. Stiltes worden opgevuld 
met orgelspel. De Schriftgedeelten worden gelezen 
volgens het oecumenisch leesrooster van de Raad 
van Kerken. De liederen zijn door de predikant (man 
of vrouw en getooid in ambtsgewaad) van tevoren 
uitgezocht. Veelal worden de gebeden – in zinnen 
met hoog cultureel en diepzinnig gehalte – ontleend 
aan een liturgisch handboek. Ze zijn samengesteld 
door bekende kerkelijke figuren, zoals Huub 
Oosterhuis. Er is een schuldbelijdenis en een 
genadeverkondiging. De tien geboden worden 
voorgelezen. De preek mag twintig minuten duren 
en gaat vaak niet over de gelezen Schriftgedeelten, 
maar is meer naar aanleiding van die gedeelten. Stil 
is het alleen even tijdens het gezamenlijk stil gebed, 
dat vervolgens wordt afgesloten met het gezamenlijk 
hardop uitspreken van het ‘Onze Vader’. Tot slot 
wordt door de dominee de zegen uitgesproken. Zo 
is het ook allemaal voorgeschreven in de kerkorde 
of het dienstboek. 

Deze orde bevat veel oudtestamentische elementen, 
die heen wijzen naar de komst van de Messias. 
Uit de brieven – die in de praktijk toch al een 
ondergeschikte plaats krijgen toebedeeld – worden 
de leefregels genomen die passen in de kerkelijke 

gebruiken. Er wordt ook geen rekening gehouden 
wordt met het feit dat met de Pinksterdag een 
geheel nieuwe bedeling is aangebroken, namelijk 
die van de Gemeente van Christus. Katholieken en 
protestanten baseren zich op de leer van Augustinus, 
dat de Kerk of de Gemeente van nu de geestelijke 
voortzetting is van het oudtestamentische Israël. 
Veel predikanten zien nu wel dat dit een dwaling 
is, maar men vindt het niet nodig de vergaande 
consequenties te aanvaarden die dit heeft voor 
bijna alle kerkelijke tradities en gebruiken. Maar 
wij mogen, als Gemeente, met het oog van het 
geloof Christus reeds zien. Hij is onze werkelijkheid 
geworden (vgl. Hebr. 2:9). 

Na het kruis vinden we in het Nieuwe Testament 
geen aangestelde priesters en geen door mensen 
ingestelde ambten, geen liturgie, geen gewaden, 
geen symboliek (kaarsen en kleuren van het kerkelijk 
jaar). Dus ook geen altaar of altaartafel, geen 
collectieve schuldbelijdenis en genadeverkondiging, 
het uitspreken van de zegen, het lezen van de 
tien geboden, het zingen van oudtestamentische 
psalmen, zelfs niet het ‘Onze Vader’ (vgl. Kol. 3:13b), 
geen vergeestelijking van de oudtestamentische 
profetieën. 

In de kerkelijke traditie is er vaak wel een menselijke 
orde, maar zijn de geestelijke uitingen soms ver 
te zoeken. Het lijkt wel verstandig om met elkaar 
af te spreken: ‘Hoe zullen wij nu onze eredienst 
inkleden? Want alles moet toch zo ordelijk mogelijk 
verlopen’. De bedoeling is wel goed, maar het is 
toch een menselijke godsdienst; het is God dienen 
zoals ons dat het beste lijkt, en men denkt daardoor 
de wanorde tegen te gaan. Maar juist daar waar 
God zegt dat in de samenkomst ieder iets heeft, 
een psalm, een leer, een openbaring, een taal, en 
dat alles tot opbouwing moet gebeuren, juist in dat 
gedeelte staat dat God niet een God van verwarring 
maar van vrede is (vs. 33). God is een God van 
orde en vrede, maar dan wel te verstaan van Zijn 
orde en Zijn vrede, zoals Hij die heeft ingesteld en 
niet zoals wij menen dat het goed is.

De Gemeente is geboren op de Pinksterdag. De 
beloften en zegeningen voor de Gemeente zijn veel 
rijker dan die van Israël met alle aardse beloften 
en een bestemming hier op aarde. De Gemeente 
is een geestelijk huis, met een hemelse positie en 
een hemelse bestemming, vast verbonden met haar 
verheerlijkte Hoofd in de hemel, de Mens Christus 
Jezus. Door Zijn Geest in ons hart mogen wij de 
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gaven van de Geest ontvangen en Gods gedachten 
met betrekking tot de Gemeente doorgeven in 
onze samenkomsten. Dat is wat de Bijbel ons leert, 
en nergens komt dat beter tot uitdrukking dan in  
1 Korintiërs 14. Sommige gemeenten zijn wel 
trouw aan het Woord van God, maar het is me niet 
ontgaan dat er ook daar spanningen zijn ontstaan 
en zelfs wonden zijn geslagen vanwege deze 
onderwerpen, en dan voornamelijk over het zwijgen 
van de vrouwen in de gemeente. 

Wanneer u ‘samenkomt’ zegt vers 26. Als ik het 
goed zie doelt Paulus hier op die samenkomsten 
waar de gaven van de Geest tot uiting komen, dus 
in het bijzonder bij de bediening van het Woord en in 
mindere mate bij de bijbelbespreking. Dat blijkt ook 
uit de woorden aan het eind van vers 26: “Laat alles 
gebeuren tot opbouwing”, en ook vers 29: “Laten 
twee of drie profeten spreken en laten anderen het 
beoordelen”. Het karakter van deze samenkomsten 
is dat er wordt gesproken van Godswege. De 
werkzaamheid van die gaven moet als ‘geestelijke 
uitingen’ worden doorgegeven aan de verzamelde 
gemeente, zodat ze wordt opgebouwd. De eredienst 
met het avondmaal en de bidstond zijn meer 
priesterlijk van aard, waarbij de richting omgekeerd 
is. Onze aanbidding gaat uit naar God, het is het 
offeren van ‘geestelijke offeranden’.

Wat wordt bedoeld met het woordje “ieder” in vers 
26? Hieraan zien we dat de geestelijke uitingen niet 
beperkt zijn tot een leidinggevende persoon, die 
tussen de Heilige Geest en de gemeente in staat, 
zoals een dominee of pastor. Paulus bedoelt hier 
ook niet dat ieder om de beurt de leiding krijgt. De 
Heilige Geest wil dat ‘ieder’ zich beschikbaar stelt 
om een psalm, een leer of een openbaring door te 
geven. Als de Korintiërs hun samenkomsten hielden, 
ging het er waarschijnlijk nogal rommelig aan toe. 
Hierop spreekt Paulus hen aan in dit Schriftgedeelte 
met de woorden van vers 27 en 31: “twee of ten 
hoogste drie”, “ieder op zijn beurt”, “één voor één”. 

Er wordt gesproken over:

• Een psalm. 

• Een leer. 

• Een openbaring  (zie ook 1 Kor. 12:7 en 1 Kor. 
14:6).

• Een taal.

• Een uitlegging (van talen).

Over die laatste vier wil ik het nu niet hebben, 
maar wat bedoelt Paulus met een psalm? Deze 
psalmen hebben niets van doen met de Psalmen 
in het Oude Testament, zoals men vaak gedacht 
heeft. Die Psalmen geven de gevoelens weer van 
de Israëlieten onder de wet en vóór het kruis. Ze 
spreken nooit over God als onze Vader in Jezus 
Christus, en alleen in profetische zin wordt over 
de Heer Jezus gesproken. De gelovigen in Korinte 
hadden geen psalmbundel bij zich, zij kenden de 
Psalmen misschien nauwelijks. Het woord ‘psalm’ 
betekent eenvoudig een lied, dat met begeleiding 

van een tokkelinstrument gezongen wordt. Hier in 
1 Korintiërs gaat het om christelijke liederen, die 
christelijke waarheden tot uitdrukking brengen. We 
zien in 1 Kor. 14 dat liederen in de gemeentelijke 
samenkomst vanaf het allereerste begin een rol 
speelden.

Vervolgens legt Paulus uit dat de gave van profetie 
ook ordelijk moet worden uitgeoefend. Hoogstens 
twee of drie profeten mogen spreken en de anderen 
moeten het beoordelen. Dat beoordelen wil zeggen 
dat de aanwezigen het gesprokene dienen te 
toetsen aan de Schrift en de vraag of de gemeente 
erdoor wordt opgebouwd. Indien niet, dan dient de 
broeder daarover in liefde te worden aangesproken 
teneinde te voorkomen dat dwaalleer de gemeente 
binnensluipt.

Dan spreekt Paulus vanaf vers 34 over het zwijgen 
van de vrouwen in de gemeente, nog steeds binnen 
de context van de orde in de gemeente. Over dit 
gebod en ook over 1 Timoteüs 2:9-15 is de laatste 
twintig jaar veel gezegd en geschreven. Over dit 
gebod van de Heer worden vaak interpretatievragen 
gesteld. We kunnen die vragen vrijwel allemaal 
typeren als ‘knabbelen aan de rand’, zoals: ‘Wat te 
doen als een vrouw weduwe is, dan kan zij niets 
vragen aan haar man?’ En: ‘Wat moet een vrouw 
als ze een ongelovige man heeft?’ En: ‘Valt het 
opgeven van een lied ook onder dit gebod?’ En nog 
veel meer van dit soort vragen. Het knabbelen aan 
de rand van de Schrift is het begin van afglijden. Het 
Woord van God heeft gezag over ons, wij moeten 
daarvan altijd goed doordrongen zijn. Als we zelf 
gaan bepalen wat er ook wel zou mogen, zonder dat 
daar degelijke bijbelse argumenten voor zijn, dan 
is dat een eigenwillige godsdienst. We komen dan 
terecht bij wat Paulus noemt in Kolossenzen 2:22: 

“geboden en leringen van mensen die een schijn 
van wijsheid hebben”. We stellen ons dan niet meer 
eerbiedig onder het Woord, zoals de jonge Samuël 
dat deed: “Spreek Heer, want uw knecht hoort”. Als 
we zelf de Bijbel gaan oprekken, dan plaatsen we 
ons – met eerbied gesproken – op de stoel van 
de Auteur, dus boven het Woord. Daar heb ik het 
grootste deel van mijn leven mee te maken gehad 
en dat wil ik liever niet opnieuw beleven.
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(vervolg van pagina 9) 

Ik zou hier een parallel willen trekken met het verstaan 
van de geheimenissen in de brieven van Paulus. Deze zijn 
ook alleen door ‘ingewijden’ te verstaan, niet door hen die 
buiten zijn. Niet dat ze in de een of andere geheimtaal 
zijn meegedeeld, want alle verborgenheden zijn in de 
geschriften van het Nieuwe Testament onthuld. We 
hebben het allemaal zwart op wit. Maar toch kunnen deze 
dingen alleen begrepen worden door ware gelovigen, die 
de inwoning van Gods Geest bezitten en die door de Geest 
worden ingeleid in de Schriften (vgl. Joh. 16:13-15). Door 
de zalving met de Geest ligt Gods Woord echter als een 
open Boek voor ons. ‘Zijn zalving leert ons over alle dingen’  
(1 Joh. 2:27). 

Dat is in feite ook het antwoord op de diepzinnige vraag 
die de Heer Jezus eens aan Zijn discipelen stelde: ‘Weet 
u niet wat deze gelijkenis (nl. die van de zaaier) betekent, 
en hoe zult u dan al de gelijkenissen verstaan?’ (Marc. 
4:13). Hoe zijn ze überhaupt te verstaan? Hoe kunnen wij 
Gods Woord begrijpen? De weg, de methode om inzicht 
te verwerven, is van gééstelijke aard: opnieuw geboren 
mensen lezen de Bijbel bij het licht van de Heilige Geest. 
Zó aanvaarden en verstaan wij hetgeen van de Geest 
van God is (1 Kor. 2:10vv.). Zó verwerven wij inzicht in de 
diepten van God, in de geheimenissen van het Koninkrijk 
van God, in al de verborgenheden met betrekking tot 
Christus en de Gemeente. Zó leren wij de wonderbare 
wijsheid van God te begrijpen en te bewonderen.
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De sluier op het gezicht van 
Mozes

In dit boekje over Exodus 34 en 
2 Korintiërs 3 roert John Nelson 
Darby (1880-1882) een aantal 
fundamentele punten aan met 
betrekking tot de verhouding 
tussen het oude en het nieuwe 
verbond, wet en evangelie, Israël 
en de Gemeente. 

Het volk Israël is een leermodel 
voor ons. De heerlijkheid van 
het evangelie van Gods genade 
wordt helaas ook nu nog vaak 
versluierd door een verkeerde 
prediking en door vermenging 

van de principes van wet en genade. Maar als we oog hebben 
gekregen voor de heerlijkheid van Christus, rust er 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 we Hem werkelijk 
kennen en toebehoren (vgl. Luc. 24:31,32,45).

Auteur: J.N. Darby
ISBN nr.:  9789070926625
Paperback 42 pag. Prijs: € 5.90

http://www.johannes-multimedia.nl/product_info.php/products_id/4732
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RECHTSTREEKS
Van de redactie

Voor elk wat wils?
Sommige auteurs – natuurlijk niet die van 
uw digitale lijfblad Rechtstreeks! – van 
een redactioneel stukje beginnen met de 
constatering dat het nieuwe nummer, dat de 
lezer voor zich heeft, ‘voor elk wat wils’ bevat. 
Als wij dat ook zouden zeggen, zouden 
we daarmee uitdrukken: ‘Geachte lezer, 
misschien vindt u tussen de nu volgende 
artikelen iets van uw gading, iets dat een 
beetje bij uw smaak past. Zoek maar uit!’ 
Dat is niet het uitgangspunt van de redactie. 
Enige diversiteit in de artikelen vinden ook 
wij niet onbelangrijk, maar we gaan ervan 
uit dat de lezer het hele nummer, en dus alle 
artikelen, leest.

Het eerste artikel gaat over het nazireeërschap, 
een volkomen toewijding aan God, die ons 
als gelovigen behoort te kenmerken. Kan 
daarover dan niet geschreven worden 
zonder dat misschien wat apart klinkende 
begrip ‘nazireeërschap’? Zeker wel, maar 
waarom zouden we het Oude Testament 
niet gebruiken voor het doel waartoe het is 
gegeven, en dat is ons, christenen, iets te 
leren (zie o.a. 1 Kor. 10:11; Rom. 15:4)?

Verder staan we stil bij de bouw van het 
huis van God in de tijd van Ezra. Dat was 
toch de tempel, die na de ballingschap werd 
herbouwd? Jazeker, maar in het Nieuwe 
Testament wordt diezelfde aanduiding ‘huis 
van God’ gebruikt als betiteling van de 
Gemeente. Alleen al daarom moeten we 
ervan uitgaan dat we het nodige over de 
Gemeente kunnen leren als we weten wat 
in het Oude Testament, dus ook in het boek 
Ezra, over het huis van God wordt gezegd. 
Een ander beeld dat gebruikt wordt om te 

illustreren wat de Gemeente is, is het beeld 
van een lichaam. We weten het zo goed: 
Christus is het Hoofd, wij de leden. Maar 
hoe functioneert de eenheid van Christus’ 
lichaam in de praktijk? Van dat functioneren 
is Paulus’ brief aan Filemon een prachtig 
voorbeeld – zelfs als het deze keer gaat over 
het zakelijk taalgebruik in deze brief!

En dan die bekende zin: ‘Door Mij is 
deze zaak geschied’. Wanneer kun je dat 
zeggen over bepaalde gebeurtenissen in je 
leven? Wanneer kun je een ander daarmee 
troosten of bemoedigen? En wanneer juist 
niet? Wanneer moeten we juist zelf in actie 
komen in verband met eigen daden of die 
van anderen? Daarover denken we na in het 
artikel over de scheuring van het rijk onder 
Rechabeam.

De geschiedenis van Isaak en Rebekka 
is eveneens een prachtige illustratie van 
Christus en de Gemeente. Maar hoe ver gaat 
die illustratie? Slaat die op het verleden, het 
heden, de toekomst, of op alle drie? Daarover 
denken we na in de rubriek Reply.

Van heel andere aard is het artikel over de 
vrouw uit Bachurim. Wie mag dat wezen? 
Inderdaad, niet zo’n bekende geschiedenis. 
Maar er wordt naar aanleiding van een door 
haar uitgesproken leugen ingegaan op de 
vraag of je mag liegen als er mensenlevens 
mee kunnen worden gered. Deze vrouw blijkt 
hoe dan ook een belangrijke schakel te zijn 
in gebeurtenissen die God gebruikte in het 
leven van David. David is op zijn beurt weer 
een beeld van Christus als de verworpen 
Koning. En daarmee wordt ook dit artikel 
actueel, want de Heer Jezus is juist in onze 
tijd de verworpen Koning. Wij zien nog niet 
alle dingen aan Hem onderworpen. Maar 
de Heer heeft ons gelukkig uitvoerig verteld, 
zowel in de beelden van het Oude Testament 
als in het onderwijs van het Nieuwe 
Testament, hoe Hij wil dat wij ons gedragen 
– totdat Hij komt! Gods zegen bij het lezen 
van dit nummer. Namens de redactie, Gerard 
Kramer
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De christen als nazireeër
Numeri 6:1-21

“De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten 
en zeg tot hen: Wanneer iemand, man of vrouw, een 
bijzondere gelofte wil afleggen, de nazireeërgelofte, 
om zich aan de Here te wijden, dan zal hij zich van 
wijn en bedwelmende drank onthouden, geen azijn 
van wijn of van bedwelmende drank drinken noch 
enige uit druiven bereide drank, en geen druiven 
eten, noch verse noch gedroogde. Al de tijd van 
zijn nazireeërschap zal hij niets eten, dat van de 
wijnstok afkomstig is, van de pitten af tot de toppen 
der ranken toe. Al de tijd van zijn nazireeërgelofte 
zal geen scheermes over zijn hoofd komen; totdat 
de tijd, voor welke hij zich aan de Here gewijd heeft, 
ten einde is, zal hij heilig zijn, hij zal zijn hoofdhaar 
lang laten groeien. Al de tijd, dat hij zich aan de Here 
gewijd heeft, zal hij bij geen dode komen; aan zijn 
vader noch zijn moeder, aan zijn broeder noch zijn 
zuster mag hij zich, na hun sterven, verontreinigen, 
want het nazireeërschap zijns Gods is op zijn hoofd. 
(...) 

Dit nu is de wet aangaande de nazireeër. Wanneer 
de tijd van zijn nazireeërschap ten einde is, dan 
zal men hem naar de ingang van de tent der 
samenkomst brengen, en hij zal zijn offergave 
de Here aanbieden: een gaaf eenjarig schaap 
als brandoffer en een gave, eenjarige ooi als 
zondoffer en een gave ram als vredeoffer, met 
een korf ongezuurde broden van fijn meel, koeken 
aangemaakt met olie, en dunne ongezuurde broden 
bestreken met olie, met het bijbehorend spijsoffer 
en de bijbehorende plengoffers. En de priester zal 
het voor het aangezicht des Heren brengen en zijn 
zondoffer en zijn brandoffer bereiden; de ram zal 
hij toebereiden als vredeoffer aan de Here, met de 
korf ongezuurde broden; ook zal de priester het 
bijbehorend spijsoffer en het bijbehorend plengoffer 
bereiden. Dan zal de nazireeër voor de ingang van 
de tent der samenkomst het hoofdhaar van zijn 
nazireeërschap afscheren en dat hoofdhaar van 
zijn nazireeërschap nemen en het in het vuur onder 
het vredeoffer werpen. De priester zal de schouder 
van de ram nemen, nadat deze gekookt is, en een 
ongezuurde koek uit de korf, met een ongezuurde 
dunne koek, en deze leggen op de handpalmen 
van de nazireeër, nadat deze zich het haar van 
zijn nazireeërschap heeft afgeschoren; vervolgens 
zal de priester deze voor het aangezicht des 
Heren bewegen als een beweegoffer; het zal een 
heiligheid voor de priester zijn, met de beweegborst 
en de hefschenkel. Eerst daarna zal de nazireeër 
wijn mogen drinken”.

Een	permanent	nazireeërschap

Geestelijk bezien is er niet veel verschil tussen 
de tijd van de richters in Israël en onze dagen. 
De ontrouw van de kerk heeft al sinds lang de 
openbaring van het kwaad aan het licht gebracht. 
Wat zich vroeger buiten Gods huis bevond, heerst 
nu van binnenuit. De boze mensen wier karakter in 
Romeinen 1 en 2 Timoteüs 3:1-5 getekend wordt, 
zijn nu bewoners van het huis van God geworden, 
en deze vermenging noemt men ‘de christenheid’. 
Wat blijft er in zo’n tijd voor het volk van God 
over? Er is een antwoord op deze vraag, en wel 
het ‘nazireeërschap’: een algehele en volkomen 
afzondering, het zich wijden aan God, dat moet ons 
nu kenmerken.

Wij willen dit belangrijke begrip nader toelichten. 
Onder de wet, zolang alles uitwendig nog in orde 
was, was het nazireeërschap voorbijgaand, het 
duurde maar een beperkte tijd (Num. 6). Maar 
in een tijd van verval wordt het een blijvende 
zaak, zoals wij in de geschiedenis van de richter 
Simson kunnen zien. Simson was een nazireeër 
van de moederschoot aan. Dit karakter van een 
onafgebroken voortzetting van het nazireeërschap 
vinden wij in Samuël terug (1 Sam. 1:11), terwijl 
het verdwijnt met David (in wie wij een beeld zien 
van de koninklijke genade) en met Salomo (in wie 
wij een beeld zien van de koninklijke heerlijkheid 
van Christus). Daarop volgt dan het verval van het 
volk onder het verantwoordelijke koningschap van 
mensen, zoals dit vroeger al onder de meer directe 
regering van God was ingetreden. En nadat het 
verval van het volk en het koningschap volkomen 
is, wordt Israël aan de volken overgeleverd. Alleen 
een overblijfsel wordt weer samengebracht om de 
komst van de Messias te verwachten.

Het huis - Israël - was zonder twijfel gereinigd; maar 
het echte leven ontbrak. In die tijd nu werd Johannes 
de Doper verwekt, die ook geroepen was tot een 
permanent nazireeërschap van de moederschoot 
aan, zoals wij lezen in Lucas 1:15. En, door 
Johannes aangekondigd, verscheen Jezus, de ware 
Jozef – de Afgezonderde, de Nazireeër onder zijn 
broeders (vgl. Gen. 49:26 SV) –, evenwel zonder de 
uiterlijke kenmerken van een aards nazireeërschap, 
omdat Hijzelf de verwezenlijking ervan was. Toen 
het verval van het volk al aangetoond was, maar 
nog niet tot volle rijpheid was gekomen doordat 
Christus nog niet verworpen was, zond God dus de 

H. Rossier
bewerking: Hugo Bouter
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Redder in de nood, de ware Nazireeër wiens komst 
ook door een nazireeër werd voorbereid. 

Wij weten dat Israël Hem niet heeft aangenomen, 
en daarom vinden wij de Heer aan het einde van 
Zijn loopbaan in het hemelse gedeelte van Zijn 
nazireeërschap intreden (Joh. 17:17-19). Hij 
heiligde Zichzelf voor de discipelen in de hemel als 
de ware Nazireeër, gescheiden van de zondaars en 
aan de rechterhand van God gezeten, terwijl Hij de 
Zijnen hier beneden achterliet om van Hem en van 
Zijn nazireeërschap te getuigen. Nadat de wereld 
door Jezus’ sterven aan het kruis het bewijs van haar 
zonde had geleverd en geoordeeld was, werden de 
discipelen (later de gemeente) hemelse nazireeërs 
te midden van deze wereld. Tenminste, dat was hun 
roeping. Maar hoe zij die vervuld hebben, zien wij in 
type helaas in Simsons geschiedenis.

Het is ook nog de moeite waard op te merken, dat 
wat onder de wet slechts het voorrecht van enkelen 
was, onder de genade het deel van allen geworden 
is. Het priesterschap dat oorspronkelijk slechts 
aan één enkele familie was toebedeeld, is thans 
het algemene voorrecht van alle kinderen van God 
geworden (1 Petr. 2:5-9). Nog minder talrijk dan 
de klasse van de priesters waren de nazireeërs in 
Israël. Zij bestonden slechts uit enige alleenstaande 
mannen of vrouwen; de Rechabieten ten tijde van de 
profeten laten wij nu buiten beschouwing (Jer. 35). 
Maar ook de toewijding van deze enkelen kenmerkt 
thans alle gelovigen. De oorzaak ervan hebben 
wij al aangeduid: de afzondering voor God is een 
noodzakelijk merkteken van Gods getuigen bij het in 
aanraking komen met verloren mensen en met een 
boze wereld, die aan de vooravond van de oordelen 
van Openbaring 6-19 staat. Deze waarheid van het 
volledige en permanente nazireeërschap straalt ons 
uit elk gedeelte van het Nieuwe Testament tegen. 
Zij is ook van buitengewoon praktische betekenis 
voor ons.

De	drie	kenmerken	van	het	nazireeërschap

Onder de wet zonderde zich een nazireeër, hetzij 
man of vrouw, een tijd lang voor de dienst van 
God af. Deze afzondering bestond uit drie zaken 
(Num. 6:1-9), die feitelijk van invloed waren op de 
noodzakelijkste en belangrijkste elementen van het 
menselijk leven: 

Eerste kenmerk

De gezelligheid van de sociale omgang hangt 
nauw samen met de menselijke natuur en met ons 
leven hier op aarde. De nazireeër nu moest zich 
onthouden van wijn en sterke drank. Van de wijn 
lezen wij in Richteren 9:13, dat hij “God en de 
mensen vrolijk maakt”. Deze vreugde hadden de 
mensen met God kunnen delen, wanneer door de 
val de zonde niet tussenbeide gekomen was en 
het God onmogelijk gemaakt had Zich met hen te 
verheugen. Wie zich aan de dienst van God wenst 
te wijden, kan zijn vreugde dus niet langer in het 
gezelschap van onbekeerde mensen vinden; want 
God heeft geen gemeenschap met de vreugde 
van zondaren. Een dienstknecht van de Heer kan 

zijn vreugde dus niet zoeken in de wereld, noch 
kan hij aan haar vreugdemaaltijden en genoegens 
deelnemen, omdat God er niet is. En hoe duidelijker 
zich het verval vertoont, des te scherper treedt deze 
waarheid aan het licht.

In dit opzicht falen christenen vaak. Zij hebben 
soms wereldse vrienden en zoeken hun gezelschap 
om de genoegens van hun omgang te genieten, 
niet opdat zij hun het evangelie mochten brengen. 
God legt veel nadruk op deze afzondering van 
de vriendschappelijke omgang met anderen. In 
Numeri 6:2-4 lezen wij: “Wanneer iemand, man 
of vrouw, een bijzondere gelofte wil afleggen, de 
nazireeërgelofte, om zich aan de Here te wijden, 
dan zal hij zich van wijn en bedwelmende drank 
onthouden, geen azijn van wijn of van bedwelmende 
drank drinken noch enige uit druiven bereide drank, 
en geen druiven eten, noch verse noch gedroogde. 
Al de tijd van zijn nazireeërschap zal hij niets eten, 
dat van de wijnstok afkomstig is, van de pitten af tot 
de toppen der ranken toe”. 

Brengen wij dit voorschrift in praktijk, beste lezers? 
Is ons werkelijk alles vreemd wat met het natuurlijk, 
menselijk hart in verbinding staat? Wij zijn door 
Gods genade geroepen tot het nazireeërschap, 
maar hoe verwezenlijken wij het? Misschien zegt 
u: Is het wel mogelijk zulke voorschriften op te 
volgen? Ons antwoord luidt: Ja, het is mogelijk. 
En dat het mogelijk is, komt door het hemelse 
karakter van ons nazireeërschap. Onze dierbare 
Heiland heeft ons hierin een heerlijk voorbeeld 
gegeven. Zijn nazireeërschap was niet van deze 
aarde. Daarom heeft Hij wel van de vrucht van de 
wijnstok gedronken. Maar de Heer, die in Zichzelf 
een volkomen Nazireeër was, afgezonderd voor 
God, heeft in Zijn leven hier beneden het hemelse 
karakter van het nazireeërschap getoond. En 
dáárin kunnen wij Hem navolgen. De Heer die 
wij toebehoren, is gescheiden van de zondaars 
en hoger dan de hemelen geworden. Zo moeten 
wij die van Christus zijn, geestelijke en hemelse 
nazireeërs zijn. 

Hij heeft twee middelen gegeven om ons te heiligen 
voor Hem en ons aan Hem gelijkvormig te maken: 
ten eerste het Woord van God, dat ons met de 
Vader in de hemel in verbinding brengt; ten tweede 
Zijn eigen Persoon, want Hij is voor ons in de hemel 
afgezonderd om ons te betuigen dat onze plaats en 
onze betrekkingen hemels zijn (vgl. Joh. 17).
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Tweede kenmerk 

Behalve de onthouding van wijn, vinden wij nog een 
tweede voorschrift (en wel in Numeri 6:5): “Al de tijd 
van zijn nazireeërgelofte zal geen scheermes over 
zijn hoofd komen; totdat de tijd, voor welke hij zich 
aan de Here gewijd heeft, ten einde is, zal hij heilig 
zijn, hij zal zijn hoofdhaar lang laten groeien”. 

Behalve de sociale omgang, de gemeenschap, is 
er nog iets dat de mens in zijn diepste wezen raakt. 
Het is zijn eigen ik, waarmee zijn hele waardigheid 
en alles wat hij wil samenhangt. Het lange 
hoofdhaar van de nazireeër stelde zinnebeeldig 
voor dat hij van dit alles gescheiden leefde, want 
uit 1 Korintiërs 11 weten wij dat het lange haar het 
teken van afhankelijkheid en oneer voor de man is. 
Doordat de nazireeër zijn haar niet liet knippen of 
scheren, kondigde hij dus openlijk aan dat hij van 
zijn waardigheid en zijn persoonlijke rechten afstand 
deed, om zich aan de dienst van God te wijden. Dat 
wat voor de vrouw een eer was, was voor hem 
een schande. Onder de sluier van zijn lange haar 
verborg hij nu als het ware zijn persoonlijkheid. 
Hij die tot een zekere waardigheid geboren was, 
achtte die niet. Hij die tot heersen bestemd was, 
onderwierp zich vrijwillig aan de HERE, zoals een 
vrouw zich aan haar man onderwerpt. 

Welnu, dit geeft ons veel te leren. Wij moeten 
het natuurlijk, evenmin als bij de wijn, niet alleen 
in uiterlijke zaken zoeken. Voor ons wijst alles op 
geestelijke, hemelse dingen. Ware afhankelijkheid 
kan ons alleen geschikt maken voor de dienst van 
de Heer. Dat wat voor de nazireeër een teken van 
zwakheid was, werd voor hem een bron van kracht. 
En zo is het ook voor ons. Hoe meer wij onszelf 
vergeten en onszelf op de achtergrond plaatsen, 
des te meer zal onze dienst waarde hebben voor 
God.

Derde kenmerk

Ten slotte droeg de nazireeër nog een derde 
kenmerk: “Al de tijd, dat hij zich aan de Here gewijd 
heeft, zal hij bij geen dode komen; aan zijn vader 
noch zijn moeder, aan zijn broeder noch zijn zuster 
mag hij zich, na hun sterven, verontreinigen, want 
het nazireeërschap van zijn God is op zijn hoofd” 
(Num. 6:6-7).

De nazireeër moest aanraking met de dood dus tot 
elke prijs vermijden, en wel vanwege het feit dat de 

dood het gevolg van de zonde is. Zelfs de sterkste 
banden, die van de bloedverwantschap, mochten 
dan niet in aanmerking worden genomen, daar het 
de nazireeër erom ging zich aan de dienst van God 
te wijden. Hoe weinig verstaan wij dat! Hoeveel 
christenen zijn er die zeggen: “Sta mij toe eerst 
heen te gaan om mijn vader te begraven” (Luc. 
9:59). Of: Ik kan niet, mijn ouders zouden het mij 
verbieden. Wie zo spreekt, is geen ware nazireeër. 
Een nazireeër mag zich niet laten beïnvloeden 
door familiebanden als het gaat om de dienst van 
de Heer. Hij moet het voorbeeld navolgen van de 
volmaakte Nazireeër, die zei: “Wat heb Ik met u te 
doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen”. Of: 

“Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders?” (Joh. 
2:4; Matt. 12:48). Men ziet dat het ook hier weer 
om de geestelijke toepassing gaat. De Heer staat 
boven alles en allen en voor Hem moet elke relatie 
hier beneden wijken, ten minste als het goed bij ons 
is.

De	mogelijkheid	van	verontreiniging

Maar niet alleen dit. De nazireeër moest zich ook 
voor elke zonde en elke verontreiniging wachten. 
Het is bekend dat de wet geen voorziening kende 
voor zonden die moedwillig begaan1 waren, wel 
echter voor zonden die onopzettelijk waren 
bedreven: 

1. in het dagelijks leven van de Israëliet, voor een 
zonde door dwaling of door een vergrijp (Lev. 4 
en 5); 

2. in zijn wandel, voor zonde bedreven door gebrek 
aan waakzaamheid of uit onachtzaamheid 
(Num. 19);  

3. en in zijn dienst, voor zonde uit nalatigheid en 
voor de niet-voorziene verontreiniging, die de 
mens schijnbaar onmogelijk kan vermijden. 

Over dit laatste lezen wij in Numeri 6:9: “Sterft 
echter geheel onverwacht iemand in zijn omgeving, 
zodat hij het hoofdhaar van zijn nazireeërschap 
verontreinigt”. Dat was dus een geval waaraan hij 
persoonlijk in geen enkel opzicht schuldig stond, 
maar toch was hij verontreinigd; en des te meer 
waar het ging om een belangrijke en eervolle 
dienst. Dit feit, deze zaak, spreekt tot ons geweten. 
Hoezeer wij ons ook afzonderen van het kwade, zo 
wordt toch ook ons nazireeërschap verontreinigd 
door zonde.

Wij hebben de drie kenmerken van de nazireeër 
nu besproken. Toch – dit kan zo gemakkelijk 
vergeten worden – waren deze drie dingen slechts 
de uitwendige kenmerken van zijn roeping. Zij 
waren alle drie het gevolg van een gelofte, van een 
zich wijden aan de dienst van de HERE, van een 
innerlijke afzondering voor Hem, zoals wij lezen in 
Numeri 6:2: “Wanneer iemand, man of vrouw, een 

1 De genade doet geheel anders. Die houdt zich juist 
het meest met zulke zonden bezig. Slechts met één 
uitzondering: het verlaten van het christendom. Dat ligt 
buiten de hulpbronnen van de genade (Hebr. 10:26).
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bijzondere gelofte wil afleggen, de nazireeërgelofte, 
om zich aan de Here te wijden.” Er was dus een 
vast besluit noodzakelijk om de HERE op een zekere 
wijze te dienen, om zich zonder enige beperking 
aan Zijn dienst te wijden. 

Dezelfde overgegevenheid aan God en aan Christus 
ligt ten grondslag aan het christelijk nazireeërschap. 
Wanneer deze toewijding ontbreekt, lopen wij gevaar 
te vallen. Men kan zeer goed uiterlijk de kenmerken 
van een nazireeër bezitten, zonder nochtans in het 
hart de afzondering te verwezenlijken. Wij bedoelen 
nu met die uiterlijke kenmerken niet de letterlijke 
navolging van wat in Israël gevonden werd. Men 
kan namelijk heel goed een lid of zelfs de voorzitter 
van een geheel onthouders vereniging zijn, zonder 
daarom nog in het minst een nazireeër te zijn. 
Maar wij hebben het oog op de echt christelijke 
kenmerken: een openbaar getuigenis tegenover 
de wereld afleggen, een zich onthouden van de 
vreugde van de wereld, en een wandel in volkomen 
afhankelijkheid. Welnu, deze zaken kan men 
bezitten en openbaren, zonder nochtans echt een 
hart te hebben dat onverdeeld voor de Heer slaat. 
Daarom is zo belangrijk wat wij in Handelingen 
11:23 lezen, dat Barnabas de gelovigen vermaande 
met een voornemen van het hart bij de Heer te 
blijven. Dat is het voornaamste: een voornemen 
van het hart, een besluit van de wil om zich aan 
Hem toe te wijden. Dan komen uiterlijke kenmerken 
vanzelf, en ze zijn in dat geval het gevolg van de 
innerlijke afzondering voor Hem.

Maar wat moest nu de nazireeër doen, als hij het 
hoofdhaar van zijn nazireeërschap verontreinigd 
had? Wij lezen hierover in Numeri 6:9-11. Hij moest 
dan twee dingen verrichten: 

Ten eerste, het hoofdhaar afscheren; 

En ten tweede, twee tortelduiven offeren. 

De eerste van deze handelingen had betrekking 
op het verlies van het uiterlijke nazireeërschap; de 
ander op het verlies van zijn innerlijke afzondering, 
van zijn gelofte. Hij erkende door het scheren van 
zijn haar openlijk dat hij had gefaald en tevens de 
kracht van zijn nazireeërschap had verloren. En hij 

gaf een bewijs van zijn onbekwaamheid, doordat hij 
twee tortelduiven of twee jonge duiven offerde, want 
dit was het offer van iemand die het benodigde voor 
een stuk kleinvee niet bij elkaar kon brengen. 

Het is goed op dit alles acht te geven en het in de 
tegenwoordigheid van de Heer te overwegen. Laat 
ons niet uiterlijk een houding van geestelijke kracht 
aannemen, terwijl wij de ware gemeenschap met de 
Heer verloren hebben! Laat ons liever ootmoedig 
met onze zonden voor God komen en ze Hem 
belijden, zodra wij in één bepaald opzicht in de 
vervulling van de plichten van onze dienst hebben 
gefaald. Ja, laten wij allen in de dienst van de Heer 
volharden zonder moe te worden, of ons door iets 
te laten terughouden. 

Er kwam ook een dag waarop het nazireeërschap 
ophield en de nazireeër alle voorgeschreven 
offergaven bracht (Num. 6:12-18). Ook voor ons zal 
eenmaal die dag aanbreken: namelijk als de Heer 
zal terugkomen en de zonde er niet meer zijn zal 
– als het laatste en hoogste gevolg van Zijn offer –, 
als de dood zal zijn weggedaan en de satan voor 
eeuwig onder onze voeten zal vertreden zijn. Dan 
zullen wij het hoofdhaar van ons nazireeërschap 
afscheren. Dan zullen wij het hoofdhaar van ons 
nazireeërschap nemen en het werpen in het vuur 
onder het dank- of vredeoffer. Dan zal al onze kracht 
gewijd zijn aan het genot van een ongestoorde 
gemeenschap met God. Laten wij in dit heerlijke 
vooruitzicht hier beneden als ware nazireeërs onze 
weg gaan tot een getuigenis en tot verheerlijking 
van God!
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1. Wie heeft gewaarschuwd, ‘dat uw zonde u 
vinden zal’?

2. In welk bijbelboek is sprake van ‘gouden 
appels’?

3. Uit welke stad was Lydia, de purperverkoopster, 
afkomstig?

Antwoorden:

1. Mozes (Num. 32:23).

2. Het boek Spreuken (Spr. 25:11).

3. De stad Tyatira (Hand. 16:14).
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Maar er was nog meer. Niet alleen hielden zij op 
met de bouw van het huis van God en bouwden 
zij elk aan zijn eigen huis, maar zij woonden zelf 
in hun weldoortimmerde huizen (Hag. 1:4). De 
geestelijke verslapping werd gevolgd door zelfzucht 
en wereldsgezindheid. Terwijl het huis van de HERE 
woest lag, dachten zij aan zichzelf en maakten het 
zich zo aangenaam mogelijk in deze wereld, zonder 
te denken aan de toestand van Gods tempel. Zo gaat 
het altijd. Het hart kan maar met één ding echt vervuld 
zijn. Zijn het niet de dingen van de hemel die ons 
hart vervullen, dan nemen de dingen van de aarde of 
van de wereld er een plaats in. Daarom vermaant de 
apostel ons: “Bedenkt de dingen die boven zijn, niet 
die op de aarde zijn” (Kol. 3:2). En daarom zegt een 
lied:

Wijkt uit mijn oog, gij aardse dingen!
Straks neem ‘k mijn vlucht tot hoger kringen,

en jubel dan met hemelingen
tot Jezus’ eer.

En is dat wat hier met het overblijfsel van Israël 
gebeurde, niet ook in de Gemeente van Christus 
gebeurd? Is men niet opgehouden met het bouwen 
aan het huis van de Heer, terwijl iedereen aan zijn 
eigen huis bouwde? In het begin was er eenheid, 
ook in de ijver om het huis van de Heer te bouwen. 
Maar de toestand is veranderd! En later, toen de 
Heer de ogen van velen opende voor het verval 
van de Gemeente, was er hernieuwde ijver om aan 
Zijn huis te bouwen! Maar nu, hoeveel zelfzucht en 
wereldsgezindheid zien we om ons heen! Maar als 
wij ontrouw zijn, God is getrouw (2 Tim. 2:13). Hij is 
getrouw in het oordelen van het kwaad, maar ook in 
het vervullen van Zijn beloften. Hij verlaat de Zijnen 
niet, hoe ze soms ook van Hem afwijken.

“Het woord van de Here geschiedde door de profeet 
Haggai”, zo lezen we. Trouwe God! Hij komt tot Zijn 
volk om het te bestraffen, om het mee te delen wat de 
oorzaak is van de gesloten hemel, maar ook om het 
op te wekken weer een begin te maken met de bouw 
van Gods huis. En Hij voegt er de heerlijke woorden 
aan toe: “Ik ben met u, luidt het woord des Heren” 
(Hag. 1:13).

Kijk, dat woord vond weerklank in de harten van 
de hoofden van het volk en van het volk zelf. En zij 
begonnen te bouwen aan het huis van God, die in 
Jeruzalem woont. Gelovige lezer, heeft dit woord van 
de Heer al weerklank gevonden in uw hart? Hebt 
u meer aan uzelf en aan de dingen hier beneden 
gedacht, dan aan het werk van de Heer? “Ik ben met 
u”, zegt de Heer. “Overeenkomstig het woord dat Ik u 

beloofd heb, toen u uit Egypte uittrok en mijn Geest 
in uw midden stond: vreest niet” (Hag. 2:5-6). Wat is 
dit heerlijk! De Heer verandert nooit en Zijn belofte 
geldt nog steeds: “Want waar twee of drie vergaderd 
zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Matt. 
18:20). Maar genieten wij van deze vertroostende 
en bemoedigende waarheid? Is Gods Woord onze 
vraagbaak en norm? Is de Heilige Geest onze 
Leidsman, die ons in al de waarheid leidt en in Wiens 
kracht wij getuigen? Laat toch de dingen van de Heer 
de eerste plaats hebben in ons leven!

Haggai en Zacharia werden door Jahweh, de Eeuwig 
Getrouwe, gebruikt om het volk tot zijn plicht te 
brengen, om het wakker te schudden. In tijden van 
verval heeft God altijd enkele getrouwen, die voor Zijn 
woord en naam opkomen en die anderen aanvuren 
en opwekken.

De vijand verandert wel niet. Zij zeggen: “Wie heeft 
u bevel gegeven dit huis te bouwen en deze muur 
te voltooien?” Maar het volk is nu teruggekeerd tot 
de HERE. Het zwakke geloof heeft plaatsgemaakt 
voor kracht. Ze antwoorden: “Wij zijn dienaren van 
de God van hemel en aarde en wij herbouwen het 
huis dat vele jaren geleden gebouwd werd; een groot 
koning van Israël heeft het gebouwd en voltooid”. 
Nu geen moedeloosheid, geen angst meer. Nu de 
kracht van God, die in de zwakke werkt. Toch waren 
de omstandigheden niet anders dan voorheen, want 
het gunstige antwoord van Darius was nog niet 
binnengekomen. Ook waren zij niet sterker dan 
vroeger, zodat zij beter opgewassen zouden zijn 
tegen de vijand. Nee, maar het geloof sterkt zich in 
God. Dat geloof hadden ze eertijds verloren, maar nu 
weer teruggevonden. De HERE had gesproken en dát 
was hun kracht. Laten wij ook luisteren als God Zijn 
dienaren tot ons zendt en ons aanmoedigt om trouw 
voor Hem te zijn!

Verder moeten we de goede gezindheid in het hart 
van het volk opmerken, als het heeft geluisterd naar 
het woord van de HERE! Alle zelfzucht is verdwenen; 
er is ijver voor Gods huis en er is ook een geest van 
ootmoed. Zij zeiden: “Maar nadat onze vaderen de 
God des hemels hadden vertoornd” (vs. 12). Maar 
God had Zich weer over hen ontfermd. Zij stelden 
zich dus op de grondslag van de genade. Verdiend 
hadden zij niets; alles was verbeurd; maar God was 
genadig. En al wat zij vroeger door hun ontrouw 
hadden verloren, had God in Zijn genade aan dit 
overblijfsel teruggegeven. Deze gezindheid is God 
welgevallig. 

(vervolg op pagina 12)
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Paulus’ brief  aan Filemon is duidelijk een persoon-
lijke brief. Weliswaar is de brief ook aan andere, met 
name genoemde gelovigen gericht – ook aan de 
gemeente die in Filemons huis samenkomt –, maar 
degene die steeds rechtstreeks aangesproken 
wordt, is Filemon. Juist in zo’n brief verwachten we 
geen zakelijk taalgebruik. Of toch? Het gaat immers 
over een slaaf voor wie Paulus opkomt. Een slaaf, 
Onesimus, die tot bekering is gekomen, maar van 
wie de apostel zich realiseert dat deze voor zijn 
meester Filemon ook – en tot op het schrijven 
van deze brief zelfs uitsluitend – van economisch 
belang is. Dit zal meegespeeld hebben bij Paulus’ 
woordkeus, die juist in deze brief af en toe zakelijk 
en sterk economisch getint is – zelfs in behoorlijk 
persoonlijke passages.

Partner

In vers 17 schrijft Paulus: ‘Als u mij dus voor [uw] 
deelgenoot houdt’. Het woord ‘deelgenoot’ (Gr. 
koinoonos) kan de betekenis hebben van ‘zakelijke 
partner’ (Luc. 5:10). Paulus heeft Filemon echter 
in vers 1 als ‘medearbeider’ oftewel ‘collega’ 
aangeduid; zie beide woorden in 2 Korintiërs 8:23, 
waar Titus wordt aangeduid als Paulus’ deelgenoot 
en medearbeider. Het woord is verwant met 
‘gemeenschap’ in Filemon vers 6. Daar ging het 
om Filemons gemeenschap in het geloof. Paulus 
lijkt Filemon hier dus aan te spreken op diens 
waardering voor Paulus als medechristen en als 
werker voor de Heer, dus als collega van hemzelf. 

Schuld

Paulus houdt er in vers 18 rekening mee dat de 
verstoorde relatie tussen Onesimus en Filemon iets 
te maken heeft met ontvreemd of verkeerd besteed 
geld. Het kan zijn dat Onesimus zijn meester 
‘iets schuldig is’. ‘Schuldig zijn’ (Gr. ofeiloo) is het 
normale woord voor het hebben van financiële 
schulden (zo o.a. in Matt. 18:28; Luc. 7:41). Paulus 
verbindt daaraan een interessante opmerking over 
een heel andere soort schuld die Filemon op zijn 
beurt aan Paulus heeft. Hij schrijft namelijk: ‘om u 
niet te zeggen dat u bovendien uzelf aan mij schuldig 
bent’. Letterlijk staat er. ‘om u niet te zeggen dat 
u bovendien ook (of: zelfs; Gr. kai) uzelf aan mij 
schuldig bent’. Deze uitspraak betekent zoveel 
als: ‘even afgezien van de bijzondere schuld die 
u daarnaast zelf nog bij mij hebt uitstaan, namelijk 
uzelf’. Met deze opmerking lijkt de apostel te 
bedoelen dat Filemon direct of indirect door Paulus’ 

dienst tot bekering is gekomen en daarom een 
geestelijke schuld (en dus morele verplichtingen) 
aan Paulus heeft. De woorden ‘om u niet te zeggen’ 
zijn een fraai voorbeeld van de stijlfiguur van de 
praeteritio = het voorbijgaan (‘nu ga ik er nog maar 
aan voorbij dat...’). Juist door iets belangrijks quasi-
terloops te noemen of te zeggen dat men er niet op 
ingaat, krijgt zo’n punt extra nadruk.

Betalen

Paulus gaat in zijn pleidooi voor Onesimus zelfs 
zover dat hij over diens schuld aan Filemon schrijft: 
‘breng dat mij in rekening’, of ‘reken mij dat toe’. Dit 
werkwoord (Gr. ellogaoo, elders ellogeoo) komt 
verder alleen in Romeinen 5:13 voor, maar wordt 
frequent gebruikt in papyri waarop economische 
transacties worden vastgelegd. Paulus staat garant 
voor de betaling, en hij schrijft: ‘Ik, Paulus, heb het 
met mijn eigen hand geschreven, ik zal het betalen’ 
(vs. 19). Uit deze woorden kan niet worden afgeleid 
of Paulus alleen deze toezegging of ook de rest van 
deze brief eigenhandig heeft geschreven (vgl. 1 Kor. 
16:21; Gal. 6:11; Kol. 4:18; 2 Tess. 3:17). Het woordje 
‘ik’ (Gr. egoo) staat apart uitgedrukt én vooraan, en 
heeft daardoor sterke nadruk. Even terzijde: deze 
hele zin vormt een prachtige illustratie van wat de 
Heer Jezus met onze schuld gedaan heeft!

Kennelijk beschikte Paulus op dit moment over een 
zekere welstand; zie voor zulke momenten in zijn 
leven Handelingen 24:26 (Felix hoopte van Paulus 
geld te ontvangen) en Handelingen 28:30 (Paulus 
woonde twee jaar in zijn eigen huurwoning). Het 
hier door Paulus gebruikte woord voor ‘betalen’  
(Gr. apotinoo) komt verder in het N.T. niet voor, 
maar is in de papyri het normale woord voor het 
vereffenen van een schuld of het betalen van 
schadevergoeding of boete.
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zakelijk taalgeBruik in 
een persoonlijke Brief

“Ja broeder, laat mij voordeel van u hebben in de Heer; 
verkwik mijn hart in Christus” (Fm. :20).

Gerard Kramer
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De scheuring van het rijk 
onDer rechaBeam

1 Koningen 12:1-24

‘(...) want door Mij is deze zaak geschied’ (1 Kon. 12:24).

Salomo, de meest wijze man op aarde, is gestorven. 
Hij laat al zijn rijkdom na aan een dwaze zoon. 
Rechabeam is een man zonder eigen overtuiging, 
hij laat zich door anderen sturen. Dit blijkt al uit vers 
1. Hij laat zich in Sichem tot koning maken, omdat 
het volk daarheen is gegaan. Nog duidelijker blijkt 
dat hij meedrijft op de raad van anderen, als hij een 
verzoek krijgt de zware dienst die Salomo het volk 
had opgelegd te verlichten. Het inwinnen van raad 
is op zich niet verkeerd, maar hij luistert naar zijn 
leeftijdsgenoten. Met hen was hij opgegroeid, met 
hen zou hij immers ook zijn tijd moeten uitdienen. 
De ouden zouden er binnenkort niet meer zijn.

Het volk zelf, onder aanvoering van Jerobeam, is 
ook niet goed bezig. Toen de Israëlieten destijds een 
koning wilden, had God al ervoor gewaarschuwd 
wat hun koning met hen zou doen. Nu willen ze dit 
juk afwerpen. In de raad van de ouden zit veel goeds. 
De opstelling die zij Rechabeam aanbevelen, is de 
beste. Door de knecht van allen te zijn en hen te 
willen dienen, ben je pas een goede heer. Volmaakt 
heeft de Heer Jezus dat laten zien. Hij was de 
Heer en Meester en Hij was in het midden van de 
discipelen als Eén die dient. Daarmee heeft Hij ons 
een voorbeeld nagelaten (Luc. 22; Joh. 13).

Maar was het niet beter geweest dat Rechabeam 
zich tot de Here had gericht met de vraag hoe hij 
moest reageren? In plaats daarvan luistert hij naar 
zijn leeftijdsgenoten. De jongelingen geven hem de 
raad nog harder dan Salomo op te treden. Dat hoort 
bij de jeugd: die wil zichzelf bewijzen. Het hoort 

echter niet bij de christen: die moet leren zichzelf 
te verliezen. De gespierde taal van Rechabeam 
heeft een verwoestende uitwerking. Toch staat er, 
misschien wel tot onze verbazing, dat hij dit harde 
antwoord geeft als “een beschikking van de HERE” 
(vs. 15). Kon hij dan niet anders? Dat kon hij wel. 
Dit is een raadsel dat vaker in de Schrift te vinden is. 
Kijk bijvoorbeeld naar Farao, of naar Judas, of naar 
Israël. Neem Israël. Moest dit volk de Heer Jezus 
overleveren? Nee, maar ze deden het omdat ze 
Hem niet wilden. Toch staat er ook dat het volk Hem 
overleverde “naar de bepaalde raad en voorkennis 
van God” (Hand. 2:23). Maar God zet nooit aan tot 
zonde, Hij is nooit de bewerker ervan. Wat dan? 
Hij weet volmaakt wie de mens is, en Hij weet het 
handelen van de mens (waarvoor deze zelf ten 
volle verantwoordelijk is) in Zijn plan te gebruiken. 
Zo wordt de mens in zijn eigenzinnig handelen een 
medewerker aan de uitvoering van Gods plannen.

Als Rechabeam zijn fout inziet en de schade wil 
gaan herstellen, krijgt hij van de profeet Semaja 
een boodschap van God. Die luidt: ‘(...) door Mij is 
deze zaak geschied’. De scheuring van het rijk is 
geen zaak die buiten Gods bestuur is omgegaan. 
Het is Hem niet uit de hand gelopen. Het falen van 
Rechabeam is de vervulling van wat God eerder 
tegen Jerobeam had gezegd. Voor Rechabeam 
is deze uitspraak reden om af te zien van zijn 
voornemen. Daar doet hij verstandig aan; hij legt 
zich bij de feiten neer.

Lees nu nog een keer 1 Koningen 12:1-24.

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: ‘Heer, dank U dat ook voor alle 
gebeurtenissen in mijn leven geldt: ‘Door Mij is 
deze zaak geschied.’ Dat is een grote bemoediging. 
Ik mag weten dat niets in mijn leven U uit de hand 
loopt. Al mijn woorden, daden en overleggingen 
weet U. Niets is voor U verborgen (Ps. 139). U kent 
ook de gevolgen van alles wat ik doe. U weet alles 
in Uw plan met mijn leven in te passen, zonder dat 
het mijn eigen verantwoordelijkheid vermindert. 
Waaraan ik met schaamte terugdenk (Rom. 6:21), 
weet U toch te gebruiken voor Uw doel. Ik wil me 
graag onderwerpen aan Uw plan met mijn leven en 
mij eraan aanpassen.’ 

Ger de Koning
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Christus	en	de	Gemeente

Er zijn een paar bijzonderheden die in verband met 
de bruidswerving in het oog springen in Genesis 24: 

1. er is een familierelatie met de bruidegom  
(vs. 4,15,24,27,47-48); 

2. de bruid wordt versierd met de rijkdommen van 
de bruidegom (vs. 22,30,53); 

3. zij is bereid de knecht te volgen naar het land 
Kanaän (vs. 3-9; 37-41; 54-61); 

4. zij bedekt zich met de sluier als een teken van 
totale toewijding aan de bruidegom (vs. 64-65). 

Deze dingen hebben stuk voor stuk een belangrijke 
geestelijke betekenis in verband met de toebereiding 
van Christus’ bruidsgemeente. Er is verwantschap 
met Hem doordat wij het Woord van God horen en 
doen, doordat wij uit God geboren zijn (Luc. 8:21; 
Joh. 1:12-13). Er mag geen twijfel bestaan over onze 
relatie met Hem; die moet duidelijk kunnen worden 
vastgesteld. 

Vervolgens zien wij in type hoe de bruid getrokken 
wordt uit de tegenwoordige boze wereld (vgl. Gal. 
1:4). De Geest vergadert in de huidige bedeling van 
de genade een bruidsgemeente voor de Zoon. De 
Gemeente wordt door de Geest als het ware bij de 
hand genomen om met haar hemelse Bruidegom 
verenigd te worden. Met beslistheid keert zij de wereld 
de rug toe en gaat uit, de Bruidegom tegemoet! (Matt. 
25:1,6; Openb. 18:4). 

Het is geen arme en berooide bruidsgemeente die 
op weg gaat naar het Beloofde Land. De rijkdommen 
van de Zoon worden ons nu reeds geschonken 
en wij mogen ons daarmee tooien. De kostbare 
bezittingen van Christus zijn ons wettige deel. Het 
is juist het werk van de Heilige Geest, de Trooster, 
om die schatten te nemen en ze ons te tonen (Joh. 
16:13-15). Zo legt Christus Zijn heerlijkheid op ons en 
worden wij Zijn eigendom. Dáárvan spreekt met name 
het voorhoofdsiersel (vs. 22,30,47 SV). Het goud 
waarmee de bruid wordt versierd, is een beeld van 
goddelijke gerechtigheid en heerlijkheid (Ps. 45:10). 
Het zilver symboliseert de verzoening, de losprijs die 
moest worden betaald (Ex. 30:11-16; 38:25-26; 1 Petr. 
1:18-19). De kleren die haar worden geschonken, 
herinneren aan het lofgewaad, de klederen van het 
heil, de mantel van de gerechtigheid (Jes. 61:3,10). 
Het zijn de feestklederen waarmee God Zelf ons 
bekleedt (Zach. 3:4-5). 

De	ontmoeting	met	de	Bruidegom

Evenals de knecht van Abraham Rebekka meenam 
op reis, zo neemt de Geest de bruidsgemeente mee 
en gaat heen (vgl. Gen. 24:61). Onder Zijn leiding 
wordt zij Christus tegemoet gevoerd. Dat is de taak 
van de Geest als onze Helper. Op die manier leren 
wij de Heer Jezus steeds beter kennen: door het 
onderwijs van de Trooster krijgen wij zicht op de 
heerlijkheid van Christus; op al onze vragen is er een 
antwoord vanuit Gods Woord. De Heilige Geest leidt 
ons voort en bereidt ons voor op onze ontmoeting 
met de Heer der heerlijkheid, de Mens in de hemel. 

De ontmoeting tussen Isaak en Rebekka vond plaats 
in het Zuiderland, d.i. de Negev-woestijn, niet ver van 
de put Lachai-Roï (dat betekent: ‘de Levende, die 
naar mij ziet’). Op de vraag van Rebekka: ‘Wie is die 
man daar, die ons tegemoet komt in het veld?’, gaf 
de knecht onomwonden te kennen: ‘Dat is mijn heer’. 
Daarop nam Rebekka haar sluier en bedekte zich 
(Gen. 24:62-65). De les voor ons is dat wij onder de 
leiding van de Heilige Geest onze Heer ontmoeten 
‘bij de bron’. Wij mogen putten uit de bronnen 
van Woord en Geest. Wanneer de Geest ons de 
heerlijkheid van Christus toont vanuit het Woord, 
vindt er een geestelijke ontmoeting plaats, waarbij 
wij ons voor Hem neerbuigen en ons geheel en al 
aan Hem toewijden. Dat gebeurt reeds tijdens ons 
leven hier op aarde, doordat wij Hem leren zien met 
het oog van het geloof. Wij realiseren ons dan beter 
dat wij Zijn eigendom zijn en dat wij voortaan alleen 
voor deze Man mogen leven (vgl. Rom. 7:4). Het 
bedekken met de sluier brengt dit op symbolische 
wijze tot uitdrukking. 

De daadwerkelijke ontmoeting tussen Christus en de 
Gemeente vindt echter pas plaats aan het einde van 
de huidige bedeling. De Geest en de bruid worden 
dan weggenomen van de aarde. Wij zullen straks van 
de aarde worden weggerukt, ‘de Heer tegemoet in de 
lucht, en zó zullen wij altijd met de Heer zijn’ (1 Tess. 
4:15-18). Maar dat is niet het onderwijs van Genesis 
24. Het gaat bij de beelden van het Oude Testament 
steeds om de praktische kant van ons geestelijk 
leven. Wij mogen hier geen direct onderwijs over 
nieuwtestamentische verborgenheden verwachten. 
De tent van Isaak kan dan ook geen beeld zijn van 
het hemelse Vaderhuis met de vele woningen (Joh. 
14). Maar wij ‘ontmoeten’ de Heer reeds nu op de 
plaats waar Hij ons hier op aarde samenbrengt 
rondom Hemzelf, waar Zijn Woord centraal staat. Dat 
bewerkt het verlangen om ons zonder enige reserve 
aan Hem toe te wijden. Het resultaat daarvan is een 
leven in Zijn dienst en in Zijn nabijheid.
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Kan de ontmoeting tussen Isaak en Rebekka, die aan het slot van Genesis 24 wordt 
beschreven, worden gezien als een beeld van de opname van de Gemeente en de 

invoering in het Vaderhuis?

Hugo Bouter
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De vrouw uit Bachurim

“Toen gingen beiden haastig weg en kwamen bij het huis van een man te Bachurim die 
in zijn hof een put had; en zij daalden daarin af” (2 Sam. 17:15-19).

De meeste christenen kennen wel de geschiedenis 
van Maria van Betanië, de vrouw die de Heer Jezus 
met kostbare balsem heeft gezalfd (Matt. 26:6-13). 
De Heer heeft er immers Zelf op toegezien dat 
overal waar het evangelie gepredikt wordt in de 
wereld, ook van deze daad gesproken wordt tot 
haar gedachtenis (vs. 13). 

Maar wie onder ons kent de geschiedenis 
van de vrouw uit Bachurim? Dit zijn er maar 
weinigen. Theologen plaatsen haar wel eens in 
de schijnwerpers. Niet om haar daad te prijzen, 
maar meer als een discussiepunt. Kon wat zij deed 
wel door de beugel, dit was toch liegen? Hierover 
kunnen we kort zijn: haar optreden vertoont veel 
overeenkomst met dat van Rachab (vgl. Joz. 2:1-16), 
wat door God als een geloofsdaad wordt getypeerd 
(Hebr. 11:31). Om niet meteen met de deur in huis 
te vallen, is het goed om zelf eerst 2 Samuël 17 vers 
15 t/m 19 aandachtig te lezen.

Absaloms	staatsgreep

Deze geschiedenis speelde zich af tijdens een 
staatsgreep in Israël. Absalom was tegen zijn eigen 
vader in opstand gekomen. David, de regerende 
vorst, was noodgedwongen met een handvol 
getrouwen uit Jeruzalem gevlucht. De priester Sadok, 
die met hem was meegegaan, werd teruggestuurd, 
samen met zijn zoon Achimaäs, en ook Jonatan, 
de zoon van Abjatar. Zelf zou David wachten bij de 
doorwaadbare plaatsen bij de woestijn, tot er bericht 
van hen kwam (2 Sam. 15:27-28). 

Het zag er slecht uit voor David. Absalom had de 
meerderheid van het volk achter zich en stond op 
het punt David de genadeslag te geven. Dit op 
advies van Achitofel, de voormalig raadsman en 
vertrouweling van David. Maar Chusai, de Arkiet, 
een vriend van David, zorgde ervoor dat de goede 
raad van Achitofel werd verijdeld. Nadat dit was 
gebeurd, was er haast geboden. Via de priesters 
Sadok en Abjatar ging er een bericht naar David. Hij 
moest zich zo snel mogelijk uit de voeten maken. 
Absalom was het volk aan het mobiliseren en zou 
bij het krieken van de dag aanvallen. Er was geen 
minuut te verliezen. Nog dezelfde nacht moest hij 
de doorwaadbare plaatsen bij de woestijn verlaten 
en naar de overkant van de Jordaan trekken  
(2 Sam. 17:15-16).

Jonatan nu en Achimaäs, die zich niet meer in de 
stad konden vertonen, stonden bij de bron Rogel 
(vs. 17). De schakel tussen hen en Jeruzalem was 
een slavin, die hun telkens bericht kwam brengen. 
Op hun beurt gingen zij heen en brachten dat aan 
koning David over.  Samen maakten zij deel uit 
van de inlichtingendienst van David, en zo werd de 
koning op de hoogte gehouden van wat zich binnen 
de muren van  Jeruzalem afspeelde. Zij werden 
echter herkend door een jongen, die meteen 
naar Absalom stapte om hen te verraden (vs. 18). 
Jonatan en Achimaäs vluchtten weg en kwamen 
bij het huis van een man te Bachurim, die in zijn 
hof een put had waarin zij afdaalden (vs. 19). En 
toen kwam de vrouw uit Bachurim in beeld. Zij nam 
een kleed, spreidde dat over de opening van de 
put en strooide er graankorrels overheen, zodat er 
niets te bemerken viel. De klopjacht was inmiddels 
begonnen, en het duurde dan ook niet lang of de 
dienaren van Absalom kwamen bij de vrouw in huis 
en vroegen: ‘Waar zijn Achimaäs en Jonatan?’ De 
vrouw antwoordde hun: ‘Zij zijn dat waterbeekje 
overgetrokken. Daarop gingen zij zoeken, maar zij 
vonden hen niet en keerden naar Jeruzalem terug’ 
(vs. 20). 

De vrouw des huizes speelt de hoofdrol in deze 
geschiedenis. Haar man verdwijnt op de achtergrond. 
Wat zij had gedaan, was een heldendaad. Het 
was oorlog, en in het verzet zijn dit soort middelen 
geoorloofd. Een leugen weegt niet op tegen een 
mensenleven, en al helemaal niet als het gaat 
om het leven van de gezalfde des HEREn (vgl. 
1 Sam. 24:7). We kunnen hier lang en breed over 
discussiëren, maar ook voor deze vrouw geldt het 
woord van de apostel: ‘Maar Hij die mij beoordeelt, 
is de Heer’ (1 Kor. 4:4). Door haar moed en geloof 
konden Achimaäs en Jonatan de boodschap van 
Chusai aan David overbrengen, zodat de koning 
met al het volk dat bij hem was tijdig de Jordaan 
overtrok. Bij het aanbreken van de dag was er 
niemand meer, ook niet één, die de Jordaan niet 
was overgetrokken (vs. 21-22). Hier wordt nog 
eens benadrukt dat er niet één achtergebleven was. 
Niemand was in de handen van Absalom gevallen. 
De moedige daad van deze vrouw had het leven 
gered van David en allen die hem vergezelden. In 
Gods raad was zij één van de schakels in de keten 
van gebeurtenissen die maakte dat David, de man 
naar Gods hart, geen haar werd gekrenkt.

Peter Cuijpers
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David	als	type	van	de	Heer	Jezus

David, die moest vluchten en al wenende de helling 
van de Olijfberg besteeg, is hier een type van de 
verworpen Heer Jezus, die zo’n duizend jaar later 
samen met Zijn discipelen over de beek Kidron trok 
naar de Olijfberg (Matt. 26:30; Joh. 18:1). En als we 
het nóg verder doortrekken in de toekomst, is David 
met het volk een beeld van het Joodse overblijfsel 
in de laatste dagen. De antichrist, waarvan Absalom 
een type is, zal de getrouwen vervolgen, zodat zij 
uit Jeruzalem moeten wegvluchten (Matt. 24:15-22; 
Openb. 12:6,13-17; Jes. 16:4). In die tijd gaan de 
woorden van de Heer Jezus in vervulling: ‘Wie u 
ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt 
Hem die Mij heeft gezonden (...). En wie één van 
deze kleinen slechts een beker koud water te drinken 
zal geven in naam van een discipel, voorwaar, Ik 
zeg u, hij zal zijn loon geenszins verliezen’ (Matt. 
10:40-42). De Heer Jezus maakt Zich één met de 
discipelen die dan zullen worden vervolgd (vgl. 
Hand. 9:1-5). Tijdens de Grote Verdrukking zal elke 
goede daad verricht aan één van Zijn discipelen, 
hoe klein ook, door God beloond worden.

Schakels	in	Gods	plan

De vrouw uit Bachurim was slechts een schakel 
in de gebeurtenissen die God gebruikte in Zijn 
raadsbesluit ten aanzien van David. Sadok, Abjatar, 
Chusai, Jonatan, Achimaäs en de slavin waren de 
andere schakels in deze keten. Ieder had zijn eigen 
plaats en functie. Zo is het ook in de Gemeente, 
het lichaam van Christus. Elk lid heeft zijn eigen 
plaats en functie in het lichaam. Zó heeft God het 
gewild (1 Kor. 12:18). Wie goed heeft gelezen, 
heeft opgemerkt dat David bepaalde waar ieder 
zijn plaats moest innemen (vgl. 2 Sam. 15:27,  
32-37). U en ik, wij hebben ieder een bepaalde plaats 
gekregen waar wij de Heer Jezus mogen dienen. Dit 
mag echter niet tot afgunst of verdeeldheid leiden; 
het moet ons juist dichter bij elkaar brengen. Allen 
hadden gezamenlijk één doel voor ogen: David in 
ere herstellen als koning (2 Sam. 19). 

In de verzen 27-29 worden nog meer namen 
genoemd. Allemaal mensen die David gediend 
hebben met gewoon huis, tuin en keukengerei: 
bedden, schalen, aardewerk, tarwe, gerst, meel 
enz. In onze ogen misschien niets bijzonders, maar 
voor David van onschatbare waarde.

De	dag	van	de	kleine	dingen

Wij leven in de dag van de kleine dingen, laten wij 
die niet verachten (Zach. 4:10)! God vraagt van ons 
geen grote en spectaculaire dingen, die trouwens 
meestal tot persoonsverheerlijking leiden. Wij 
vergeten wel eens dat de Koning verworpen is. Hij 
is naar een ver land vertrokken om voor Zich een 
koninkrijk te ontvangen (Luc. 19:12). Christus zit 
aan de rechterhand van God, en wacht nu totdat 
God alle vijanden tot een voetbank onder Zijn 
voeten stelt (Hebr. 1:13). 

Blijkbaar kunnen een aantal mensen dit ‘totdat’ niet 
afwachten; zij willen het koninkrijk zelf reeds hier en 
nu vestigen. Maar denken wij dat God ons werkelijk 
nodig heeft bij de vestiging van Zijn rijk? God 
bepaalt wanneer het moment is aangebroken dat de 
Heer Jezus in heerlijkheid en macht zal regeren (vgl. 
Hand. 1:7), daar heeft Hij onze hulp niet bij nodig! 
Nu de Koning ‘buitenslands’ is, vraagt Hij maar één 
ding van ons: te handelen met de talenten die Hij 
ons heeft toevertrouwd (Matt. 25:14-30). Trouw zijn 
over weinig, dáár komt het op aan in het koninkrijk 
van God in zijn huidige verborgen vorm. En dat is de 
les die we kunnen leren uit de handelwijze van het 
handjevol mensen dat David trouw bleef gedurende 
zijn verwerping, de periode dat hij zijn troon in 
Jeruzalem moest verlaten.

Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, ’t wordt 
door Hem Zelf geschat naar zijn waard’ (...) Niets is 
hier blijvend, niets is hier blijvend, alles hoe schoon 
ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan 
wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard’ en 
zal blijven bestaan (Horatio Bonar – lied 233:3 
Geestelijke Liederen).
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“Daarop nam de vrouw een kleed, spreidde 
dat over de opening van de put en strooide 
er graankorrels over heen, zodat er niets te 

bemerken viel” (2 Sam. 17:19).



(vervolg van pagina 6) 

Laat ze ook in ons hart gevonden worden! Wat hebben wij 
door eigen schuld en ontrouw veel verloren van hetgeen 
in het begin was; maar ook: wat geeft de Heer veel terug 
aan hen die in Zijn waarheid willen wandelen. Het verstaan 
van de eenheid van het lichaam, van de tafel van de Heer, 
van de verwachting van de wederkomst van de Heer om de 
gelovigen tot Zich te nemen, van de toekomstige heerlijkheid 
van Christus op aarde, wanneer de Gemeente met Hem 
openbaar zal worden in heerlijkheid, etc. Al deze en 
soortgelijke waar heden zijn ons als het ware teruggegeven 
na lange tijd verborgen te zijn geweest. En wat zullen wij er 
nu mee doen? Laat ons dit ernstig voor de Heer overwegen!

Het moet ons wel treffen hoe weinig personen er vooraan 
stonden in getrouwheid onder de duizenden Israëlieten. Twee 
profeten (Haggai en Zacharia), één landvoogd (Zerubbabel) 
en één hoge priester (Jesua). Wat een zwakheid! Maar zo 
komt Gods genade meer naar voren. Dat is ook nu zo. We 
leven in dagen van kleine kracht. Het werk is zo groot; er 
zijn echter maar weinig getrouwen. Laten we daarom onze 
gebeden verdubbelen om trouwe mannen, die ondanks hun 
zwakheid een hart hebben voor de Heer en Zijn werk en 
die de gelovigen willen leiden in de weg van de Heer! “Bidt 
dan de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders in Zijn oogst 
uitstoot!” Er is behoefte aan gebedsmannen; aan mannen 
die zichzelf vergeten om het heil van zondaars te zoeken; 
aan mannen die de waarheid handhaven, voor de waarheid 
pal staan en haar voor houden aan Gods kinderen, ondanks 
de tegenstand van de kant van de godsdienstige wereld.

Woon, o Heiland! in ons midden.
Leer ons strijden, leer ons bidden.
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De kracht van het evangelie
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In Jozua 2 staat de geschiedenis van de 
twee verspieders die door Jozua worden 
uitgezonden om het land Kanaän en Jericho te 
bespieden. Jericho is de deur naar het beloofde 
land, en dit bolwerk van de vijand moet eerst 
worden veroverd om het land verder te kunnen 
innemen. Jericho is een beeld van de wereld. 
Het stelt de wereld voor als het systeem 
waardoor de satan ons wil verhinderen ons 
geestelijk erfdeel in bezit te nemen. De wereld 
oefent grote aantrekkingskracht op ons uit. 
Dat blijkt wel op dit moment, ook bij mij. Als 
dit nummer verschijnt, is het WK voetbal 
al een poosje bezig. Op het moment dat ik 
dit schrijf, neemt de WK-koorts toe. Dat de 
wereld voor dit evenement uit zijn dak gaat, 
is te begrijpen. Ongelovigen hebben niets 
anders. Dat zoveel gelovigen samen met de 
wereld uit hun dak gaan, kan ik wel begrijpen 
maar niet goedkeuren. Gelovigen hebben 
zoveel anders. Een gelovige voor wie voetbal 
geen aantrekkingskracht heeft, kan door een 
andere begeerte geplaagd worden. 

Op een bijbelstudieavond vroeg een zuster hoe 
ze bevrijd kon worden van de begeerte naar 
schoenen en mooie kleding. Ze voelde vanuit 
haar oude leven daarvan nog regelmatig de 
zuigkracht. Zolang de wereld zo’n zuigende 
werking op ons heeft, zijn wij zwak en is ons 
getuigenis krachteloos. We moeten daarom 
de wereld leren veroordelen in ons hart, zodat 
we vrij worden van de zuigkracht ervan. 

In wat de verspieders meemaken, leren we 
hoe dat kan. Dat de verspieders het land 
moeten verspieden, wil niet zeggen dat wij 
eerst de wereld moeten onderzoeken, omdat 
we dan pas weten waarvan we ons moeten 
afwenden. Dat laat God zien in de weg die Hij 
de verspieders laat gaan. De twee mannen die 
het land ingaan om de macht van de vijand te 
bespieden, krijgen die macht helemaal niet te 
zien. In plaats daarvan ontmoeten ze in Jericho 
de macht van God. God leidt de verspieders 
regelrecht naar het huis van Rachab. Ze zijn 

niet ver de stad ingegaan. Mogelijk was dit de 
eerste de beste woning die ze binnen konden 
gaan. En daarbij is het gebleven. Ze zijn 
alleen in het huis van Rachab geweest. En 
wat hebben ze daar gezien? Daar hebben ze 
het werk van God in het hart en het leven van 
Rachab, de hoer, gezien. Ze hebben gezien 
wat God in staat is te doen in die stad en in het 
hart van zo’n vrouw. Door de ontmoeting met 
haar komen ze in aanraking met Gods werk in 
macht en getuigenis. Zij getuigt ervan dat alle 
inwoners van het land sidderen en beven voor 
Gods volk, omdat ze hebben gehoord wat de 
God van dat volk heeft gedaan (Joz. 2:9-12). 
Bij dat volk en bij die God wil ze horen. Met 
dat getuigenis gaan de verspieders terug en 
ze vertellen Jozua dat de HERE het hele land in 
hun macht heeft gegeven (Joz. 2:24).

Deze handelwijze van God leert ons dat wij, 
om het werkelijke karakter van de wereld te 
leren kennen, naar het kruis moeten kijken. 
Daar zien we dat de wereld de Zoon van 
God, die in goedheid op aarde is gekomen, 
heeft verworpen. Tevens zien we daar Gods 
oordeel over de wereld. Tussen Hem en de 
wereld als het machtsgebied van de satan is 
geen enkele band meer. Wie dat ziet, zegt: 

“Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen 
in het kruis van onze Heer Jezus Christus, 
door Wie voor mij de wereld gekruisigd is, en 
ik voor de wereld” (Gal. 6:14). Dit kan alleen 
gezegd worden en waargemaakt worden door 
mensen die opnieuw geboren zijn, in wie God 
het nieuwe leven heeft gewerkt. Bij hen is een 
enorme verandering te constateren. Eerst was 
er liefde voor de wereld (voetbal of schoenen 
of wat dan ook) en werd Gods volk gehaat. Nu 
is er liefde voor Gods volk en heeft de wereld 
met al zijn (voetbal)helden afgedaan. Dat is 
de kracht van de blijde boodschap. Die kracht 
van God hebben de verspieders in Rachab 
ontmoet. Daarom hoefden ze niet verder het 
land in. 

Is de kracht van het evangelie in ons leven 
zichtbaar? Leggen wij, net als Rachab, zo’n 
getuigenis van de kracht van God in ons 
leven af, dat anderen daardoor de wereld 
voor zichzelf kruisigen en zich bij Gods 
volk voegen? Ik wens dat dit nummer van 
Rechtstreeks eraan bijdraagt dat de kracht 
van het evangelie meer zichtbaar wordt in ons 
leven. Namens de redactie, Ger de Koning
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De zonDe van achan

Jozua 7

“De Israelieten vergrepen zich evenwel aan het gebannene, 
doordat Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach, 

uit de stam Juda, iets wegnam van het gebannene” (Joz. 7:1).

Inleiding

De geschiedenis van Achan en de onverwachte 
gevolgen ervan zijn zowel ernstig als leerzaam. 
Het is dus nuttig erbij stil te staan. Ze leert ons, 
hoe vreemd het ook mag klinken, wat het beste 
middel voor Gods volk is om Zijn rijke zegeningen 
te ontvangen. Wij zien ook dat de zonde de 
raadsbesluiten van God kan belemmeren, maar ze 
niet kan verijdelen.

Jozua 7 illustreert het gedrag van de Israëlieten en 
in het bijzonder de zonde van één enkel mens en de 
gevolgen daarvan voor het gehele volk. De zonde 
van Achan veranderde de overwinning van Israël te 
Jericho in een schandelijke nederlaag te Ai. De zonde 
van een individu was voldoende om de stroom van 
zegen, gunst en kracht te onderbreken; we zouden 
ook kunnen zeggen de stroom van heerlijkheid, 
die tot hem en tot iedereen kwam waarmee hij 
door nationale betrekkingen verbonden was. De 
ervaring van Israël te Ai kon niet vernederender 
zijn, vooral als men die vergelijkt met dat wat zij 
zojuist hadden ondervonden toen zij rond de muren 
van Jericho liepen. Op het vastgestelde moment 
waren de muren ingestort, en zo was de stad in hun 
handen gevallen. Door deze verbazingwekkende 
overwinning was de naam van God voor de ogen 
van alle Kanaänieten geëerd.

Gedurende de voorafgaande veertig jaar waren 
Egypte en de naburige volken getuige geweest 
van de heerlijkheid van Gods naam in verbinding 
met Zijn verloste volk. Zij hadden Zijn macht en 
heerlijkheid gezien, toen Hij Israël op wonderbare 
wijze door de Rode Zee voerde, terwijl hun vijanden 
erdoor verzwolgen werden. Daarna was de overvolle 
Jordaan tegengehouden, terwijl de priesters die 
de Ark droegen stilstonden in haar bedding. Een 
droge weg was er ontstaan voor het volk van 
God, voor de mannen, de vrouwen, de kinderen, 

het vee en alles wat hun toebehoorde. Door deze 
gebeurtenissen waren de Amorieten, Kanaänieten 
en alle heidense volken van het land vervuld met 
schrik en vrees. Hun harten waren gesmolten als 
water, toen ze het werk van de HERE zagen dat 
op een onstuitbare manier een slavenvolk deed 
voortgaan. Deze overwinningen verheerlijkten de 
naam van Jahweh voor de ogen van de heidenen, 
en Zijn heerlijkheid was duidelijk gekoppeld aan het 
volk Israël. De heerlijkheid van God kan op ieder 
moment gezien worden in Zijn schepping. Maar dat 
deze heerlijkheid werd geopenbaard in een volk van 
vrijgemaakte slaven, dat vervulde de harten van de 
omringende heidense volken met angst, want zij 
kenden de ware God niet.

Overwinning	en	nederlaag

Maar nu was alles anders geworden. Het was 
een scherp contrast. In Jericho had Israël een 
schitterende overwinning behaald, maar in Ai 
werd het smadelijk verslagen. God had beloofd 
dat Zijn volk alle vijanden zou overwinnen, één 
van hen zou er duizend op de vlucht jagen. Maar 
in dit geval gebeurde het omgekeerde. Zij werden 
achtervolgd door de vijand, die van elke duizend 
er ongeveer tien doodde. Het was een smadelijke 
nederlaag, niet door het belang ervan als zodanig, 
maar door de morele gevolgen ervan. Waaróm was 
Israël verslagen? Laten wij liever vragen: Wat was 
het geheim van hun eerdere overwinning? Als wij 
dieper op deze bijzonderheden ingaan, moeten wij 
twee betekenisvolle feiten noemen:

1e Zij hielden rekening met het Woord van God.

2e De Ark van de Here God was bij hen.

(1) De kinderen van Israël hadden met het oog 
op de overwinning van Jericho geluisterd naar de 
bevelen van Jahweh. Zij waren afgezonderd als de 
nakomelingen van Abraham, de erfgenamen van de 
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belofte. Zij waren allemaal besneden in Gilgal en 
de smaad van Egypte was van hen weggenomen. 
Dit was een openbaar getuigenis, dat zij geen 
enkel vertrouwen stelden in het vlees (vgl. Fil. 3:3). 
Daardoor waren zij helemaal afhankelijk van God; 
en Egypte was ver weg. Zij zeiden als het ware: ‘Wij 
zijn een volk dat voor de overwinning alleen op de 
HERE vertrouwt en niet op onszelf’. De besnijdenis 
drukt deze houding voor God uit.

(2) Het tweede feit bracht de houding van het volk 
tegenover God tot uitdrukking voor het oog van hun 
vijanden. De Ark was in hun midden, het zichtbare 
teken van hun geloof in Jahweh. De Ark van God 
was het middelpunt – tussen de voorhoede en de 
achterhoede – van hun dagelijkse tocht rond de 
muren van Jericho. Dit maakte de inwoners van de 
stad duidelijk dat het volk wachtte op Gods leiding 
en voor de overwinning helemaal afhankelijk was 
van de Ark. 

Wat was de betekenis van de aanwezigheid van de 
Ark? Zij is een beeld van de Heer Jezus Christus, 
van Zijn genade en van Zijn heerlijkheid. Het hout 
spreekt van de menswording van Christus. God is in 
Hem geopenbaard in het vlees. Maar zij die de Ark 
zagen, konden alleen de gouden buitenkant ervan 
zien. Het sittimhout was met goud bedekt en dat 
betekent: goddelijk onvergankelijke gerechtigheid 
is in Christus geopenbaard. De kostbare Ark had 
maar kleine afmetingen, maar hoe groot is Hij die 
erdoor werd voorgesteld: de Christus van God hier 
op aarde. Er waren op de Ark ook gouden cherubs, 
die het verzoendeksel overschaduwden: zij spreken 
van macht, oordeel en heerlijkheid. Maar dat alles 
werd tijdens de optocht verhuld door het blauwe 
dekkleed over de Ark. Dat symboliseert dat de 
mensen in Jericho en de Israëlieten die volgden, 
alleen de contouren van de hemelse heerlijkheid 
van Christus konden zien. 

De Ark als symbool van Gods tegenwoordigheid 
maakte deze optocht uniek. Er was maar één Ark ter 
wereld en die bevond zich te midden van de kinderen 
van Israël, die haar om Jericho heendroegen. Dat 
was het geheim van hun overwinning. Zij hadden 
in hun hart een absoluut geloof in het woord van 
de HERE. Zij vertrouwden dat deze sterke stad, die 
hun de toegang tot Kanaän versperde, op de een 
of andere manier door God omvergeworpen zou 
worden. De Ark in hun midden was het uiterlijke 
bewijs van hun geloof in de HERE. Het geloof van het 
volk werd wel op de proef gesteld. Iedere dag vond 
stipt de optocht plaats. Het geloof van de strijders 
werd versterkt en bereikte haar doel. Gedurende 
zeven dagen zagen zij de muren van de stad. God 
zag hun geloof. Hij houdt niet van een tijdelijk geloof, 
dat bijvoorbeeld erg actief is op de dag van de Heer 
en daarna langzaam uitsterft tot op de zevende dag 
van de week. God heeft geen behagen in een geloof 
dat slechts werkzaam is als de zon schijnt. Hij wil 
dat wij ook geloof tonen in tijden van wind, storm, 
mist en duisternis. Het geloof is zoals de volharding, 
het moet zijn volmaakte en volledige werk doen. 
Toen de beproeving van het geloof, die zeven dagen 

duurde, de echtheid ervan had bewezen, volgde de 
overwinning. De muren van Jericho vielen en de 
stad viel in handen van de Israëlieten.

Laten wij ook stilstaan bij onszelf en ons ‘Jericho’. 
Wat is het geheim van de overwinning van de 
christen op wat het Nieuwe Testament ‘de wereld’ 
noemt? De wereld is een grote en sterke vijand, die 
ons verhindert onze geestelijke bezittingen in bezit te 
nemen. Zij verhindert ons ten volle te profiteren van 
onze geestelijke zegening in de hemelse gewesten 
in Christus Jezus. De macht van de wereld, waarvan 
de satan de overste is, is een grote belemmering 
om verder te trekken. De overste van de macht 
van de lucht, en de boze geesten die bij hem zijn 
in de hemelse gewesten, zijn sterke vijanden die 
zich verzetten tegen het geloof. Hoe kunnen wij hen 
overwinnen en vooruitgang boeken? Als wij onze 
zwakheid belijden, zijn wij sterk – sterk in de Heer 
en in de kracht van Zijn sterkte (Ef. 6:10). Wanneer 
wij in gemeenschap met Hem leven en door het 
geloof met Hem wandelen, zoals Israël de Ark in 
het midden meedroeg, kunnen wij de overwinning 
behalen. Onze kracht is in Hem, die gezegd heeft: 

“In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede 
moed, Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33). 

Johannes heeft in zijn brief aan de kinderen van 
God hierover ook gesproken en het geheim van 
de overwinning getoond: “(...) dit is de overwinning 
die de wereld overwonnen heeft: ons geloof” (1 Joh. 
5:4). Het geloof volgt de Ark na en het overwint. 
Door het geloof zien wij Jezus, de Bewerker van 
ons heil. Daarom lezen wij vervolgens ook: “Wie 
is het nu die de wereld overwint, dan wie gelooft 
dat Jezus is de Zoon van God?” Als wij Jezus bij 
ons zien in al Zijn macht en in de heerlijkheid van 
Zijn opstanding, en als wij geloven dat de Zoon van 
God bij ons en vóór ons is, dan zijn wij overwinnaars 
van de wereld. Het geloof was het geheim van de 
eerste overwinning van Israël in Kanaän, en het 
is een beeld van onze huidige overwinning in de 
hemelse gewesten. Wij kennen de voortdurende 
tegenwoordigheid van de Heer Jezus. Wij volgen 
Hem door het geloof en wij vertrouwen ons toe aan 
Zijn almacht en alwetendheid als de Zoon van God.
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een schets van het leven 
van Jozua, De opvolger van Mozes

‘Toen zeide de Here tot Mozes: Neem u Jozua, de zoon van Nun, een man in wie de Geest is, en leg 
hem uw hand op, en stel hem voor de priester Eleazar en voor de gehele vergadering, en geef hem in 

hun tegenwoordigheid uw bevelen en leg op hem van uw heerlijkheid, opdat de gehele vergadering der 
Israëlieten het hore’ (Num. 27:18-20).

Jozua	en	Jezus

Jozua was van jongs af de dienaar van Mozes, de grote 
man Gods, die Israël uitleidde uit Egypte en het volk 
Gods wetten gaf (zie Ex. 24:13; 33:11; Num. 11:28; 
Deut. 1:38). Wij kunnen in hem een voorbeeld zien van 
geestelijke groei, van de ontwikkeling die een jonge 
gelovige doormaakt wanneer hij met de Heer zijn weg 
gaat. Iets soortgelijks zien wij in het leven van Elisa, die 
met Elia wandelde en daardoor werd voorbereid op de 
taak die God voor hem had weggelegd. 

Daarnáást is Jozua echter ook een type van de Heer Zelf, 
zoals reeds blijkt uit de overeenkomst tussen de namen 
Jozua en Jezus (Jezus is de Griekse vorm van Jozua). 
Het heil van God komt in deze naam tot uitdrukking: Jozua 
betekent ‘Jah(weh) redt’, of ‘Jah(weh) is heil, verlossing’. 
In het Nieuwe Testament wordt de naamgeving van de 
Heer Jezus in verbinding gebracht met de verlossing van 
onze zonden: ‘U zult Hem de naam Jezus geven, want 
Hij zal Zijn volk behouden van hun zonden’ (Matt. 1:21). 

In de geschiedenis van Israël zien wij dat het werk van 
Jozua dat van zijn voorganger aanvulde en completeerde. 
Mozes verloste Israël uit het land van de slavernij, maar 
Jozua bracht het volk in het Beloofde Land. Het heil 
des Heren werd enerzijds reeds gezien bij de uittocht 
uit Egypte (Ex. 14:13; 15:2), maar anderzijds kreeg het 
pas ten volle gestalte door de intocht in Kanaän. Het 
grote doel van de verlossing was het beërven van het 
Beloofde Land. Zo vormen Mozes en Jozua sámen een 
type van Christus, die Zijn volk niet alleen verlost uit de 
slavernij van de zonde en de satan, maar het ook zegent 
met een hemels erfdeel. Wij zijn in Christus gezet in de 
hemelse gewesten en daar zijn wij gezegend met allerlei 
geestelijke zegening (Ef. 1:3; 2:6). In Jozua zien wij een 
type van Christus als Degene die Zijn volk door de kracht 
van de Heilige Geest invoert in dit hemelse land (vgl. Hebr. 
3 en 4). Het is Christus zoals Hij nu in en door de Geest 
werkzaam is ten behoeve van Zijn volk. Daarom heb ik 
in het kopje gebruikgemaakt van een vertaling die heel 
duidelijk aangeeft dat Jozua vervuld was met de Geest 
van God. De NBG-vertaling is hier heel zwak en spreekt 
slechts over ‘een man, van geest vervuld’ (Num. 27:18). 
Overigens willen wij ook nadenken over de betekenis van 
dit vers voor onszelf als christenen, die vervuld behoren 
te zijn met de Geest (Ef. 5:18). 

Sterk	in	de	strijd

Laten wij nu in grote lijnen de levensgeschiedenis van 
Jozua nagaan, om te zien hoe hij stap voor stap werd 
klaargemaakt voor zijn taak en daaruit de geestelijke 
lessen te putten die hierin voor ons liggen opgesloten. Zijn 
naam wordt voor het eerst vermeld in Exodus 17:8-16, en 
wel bij de strijd tegen Amalek. Jozua was kennelijk een 
soldaat, want hij werd belast met de oorlogvoering, terwijl 

Mozes zelf voorbede verrichtte op de bergtop. Israël was 
weliswaar verlost uit Egypte, maar dat betekende niet dat 
het geen conflicten meer kende. Evenzo is de christen 
principieel gezien verlost uit de macht van de overste van 
deze wereld, maar dat houdt niet in dat hij geen strijd meer 
zou hebben in de praktijk van het leven hier beneden. 
De woestijn spreekt van het aardse toneel met al zijn 
moeiten en zorgen, leed en strijd. De Heer laat ons hier 
beneden als strijders voor de eer van Zijn naam, terwijl 
Hij Zelf boven in de heerlijkheid is om voor ons te bidden 
en te pleiten. Wij hebben de goede strijd te strijden en 
pal te staan als soldaten van Christus Jezus (1 Tim. 1:18;  
2 Tim. 2:3). Jozua is in dit opzicht een voorbeeld voor ons. 
Mozes had de bergtop bestegen om voorbede te doen 
voor het strijdende volk, maar Jozua streed beneden in 
het dal. Dankzij Mozes’ voorbede behaalde Jozua de 
overwinning op Amalek. Zo hebben wij een hemelse Heer 
die ons ondersteunt en ons zelfs meer dan overwinnaars 
maakt in onze aardse strijd (vgl. Rom. 8:34-37). 

Amalek was een machtige en listige tegenstander, die 
Israël aanviel in de achterhoede (Num. 24:20; Deut. 
25:17-19; 1 Sam. 15:2). Deze vijand is een beeld van de 
macht van de boze, zoals hij werkzaam is door middel 
van het vlees in ons. Hij kent onze zwakke plekken en 
wil beletten dat wij als verlosten de Heer zullen dienen. 
Slechts doordat wij kracht van boven ontvangen, kunnen 
wij de overwinning op deze machtige tegenstander 
behalen. 

In	de	nabijheid	van	de	meester

Toch was de strijd met Amalek nog maar het begin 
van Jozua’s loopbaan. Hierna zien wij hem in het boek 
Exodus als de dienaar en de begeleider van Mozes. Hij 
heeft geweldige dingen beleefd, want hij mocht als enige 
met Mozes de berg Gods bestijgen, terwijl de oudsten 
van het volk moesten wachten op hun terugkeer (Ex. 
24:13-14). In Exodus 32:17-18 zien wij hen samen weer 
de berg afdalen, terwijl Exodus 33:11 vermeldt dat Jozua 
niet week uit de tent der samenkomst, die Mozes buiten 
de legerplaats gespannen had. 

Als wij deze dingen op onszelf toepassen, dan zien wij 
dat wij allerlei leerzame ervaringen mogen opdoen met 
de Heer. Hij maakt ons niet alleen overwinnaars in de 
aardse strijd, maar Hij wil ons ook verder inleiden in Gods 
gedachten, in Gods wegen met Zijn volk. Wij mogen om 
zo te zeggen met Hem op de berg zijn en daar Gods 
gedachten vernemen, in het bijzonder ten aanzien van 
het wonen van God te midden van Zijn volk (vgl. Ex. 25-
31). Maar de Heer leert ons ook te onderscheiden wat 
de werkelijke toestand is van Gods volk. Bovendien 
schenkt Hij ons te midden van het  verval een plaats 
van samenkomen die naar Zijn gedachten is. Israël was 
Mozes, die op de berg verbleef, vergeten. Het volk had 
God de rug toegekeerd. Evenzo houdt de belijdende 
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christenheid weinig rekening met de rechten van de Heer. 
Christus is daarboven in de heerlijkheid, maar de kerk 
heeft ruimte gemaakt voor afgodendienst (vgl. Openb. 
2:14,20). Daarom is afzondering van kwaad noodzakelijk 
geworden en dienen wij tot Christus uit te gaan buiten de 
legerplaats (Ex. 33:7; Hebr. 13:13). Laten wij zoals Jozua 
de Here zoeken en niet wijken uit Zijn heilige nabijheid. 
Dan zal Hij ons onderwijzen en ons geschikt maken voor 
de taak die wij hebben te vervullen. 

De	strijd	om	het	Beloofde	Land

Dat zien wij verder ook in het leven van Jozua. Stap voor 
stap werd hij klaargemaakt voor zijn grote opdracht: het 
volk binnen te leiden in het Beloofde Land en het aan 
te voeren in de strijd die daarmee gepaard ging. Jozua 
was een soldaat, maar hij moest leren dat er niet alleen 
strijd was in de woestijn, maar ook in het Beloofde Land. 
Zijn voorbereiding voor deze strijd in Kanaän begon al in 
het boek Numeri, en wel doordat hij als verspieder werd 
uitgezonden om het land te verkennen. Evenzo moeten 
wij leren dat wij niet slechts strijd hebben te leveren in 
de omstandigheden van het leven hier beneden (de 
‘woestijn’), maar dat wij ook betrokken zijn bij het conflict 
in de hemelse gewesten (het ‘land’). Onze strijd is niet 
tegen bloed en vlees, maar tegen de geestelijke machten 
van de boosheid in de hemelse gewesten. Slechts met 
behulp van de geestelijke wapenrusting, met behulp 
van goddelijke wapens, kunnen wij deze boze machten 
weerstaan (Ef. 6:10-20). 

Ons erfdeel is geestelijk van karakter, het bestaat uit een 
volheid van geestelijke zegen in de hemelse gewesten (Ef. 
1:3). Wij kunnen dit erfdeel slechts leren kennen en leren 
genieten door de kracht van de Heilige Geest. Het is het 
werk van de Geest om ons bekend te maken met onze 
specifieke zegeningen, die allemaal verband houden met 
de positie die Christus nu inneemt aan Gods rechterhand 
in de hemel. Daarom zien wij in Jozua een beeld van 
een met de Geest vervulde gelovige, wiens aandacht 
gericht is op de dingen die boven zijn, waar Christus is, 
gezeten aan Gods rechterhand (Kol. 3:1). Pas in Numeri 
27:18 wordt Jozua met het oog op de intocht in Kanaän 
omschreven als een man die met de Geest was vervuld. 

Andere	lessen	in	Gods	school

In de loop van het boek Numeri vinden wij enkele 
ervaringen die daaraan voorafgaan en die de geestelijke 
groei tekenen die hij heeft doorgemaakt. In Numeri 11:24-
30 zien wij Jozua op een óngeestelijke wijze voor de eer 
van Mozes strijden. Mozes moest dit corrigeren. Dit valt 
te vergelijken met wat sommige Korintiërs deden, die 
Christus tot het hoofd van een bepaalde partij wilden 
maken (1 Kor. 1:10-13). 

Vervolgens vinden wij in Numeri 13:16 de 
naamsverandering die Jozua heeft ondergaan met het 
oog op de verkenning van Kanaän: ‘Mozes noemde 
Hosea, de zoon van Nun, Jozua’. De naam Hosea 
wijst in álgemene zin op de verlossing, op het heil als 
zodanig, terwijl dit bij de naam Jozua duidelijk verbonden 
wordt met de naam van God Zelf. Alleen in Jahweh is 
heil en verlossing te vinden. Bij deze naamsverandering 
werd de aandacht dus op God Zelf gericht, de Heiland-
God die door de intocht in Kanaän het volle heil wilde 
schenken aan Zijn volk. Zo dient het ook te zijn met de 
nieuwtestamentische gelovige: ik leef niet meer, maar 
Christus leeft in mij. De aandacht moet niet op mijzelf zijn 
gericht, maar op het grote heil dat God in Christus tot 
stand heeft gebracht. 

Wij kunnen Jozua’s naamsverandering misschien 
vergelijken met de overgang van Romeinen 7 naar 
Romeinen 8, waar niet meer het eigen ik, maar Christus 
en de Geest centraal staan. In Romeinen 8 zien we 
een met de Geest vervulde gelovige. De christen is niet 
slechts uit de Geest geboren, maar hij is ook verzegeld 
en gezalfd met de Geest. Daarom dient hij ook met de 
Geest vervuld te zijn en zich door de Geest te laten leiden. 
Alleen zó kan hij de taak verrichten die God hem geeft. 
Jozua is hiervan een mooi voorbeeld. 

Zoals gezegd hield Jozua’s naamsverandering verband 
met het verspieden van het land Kanaän. Door het 
verkennen van het Beloofde Land kwam hij in aanraking 
met de vrucht, de zegen van het land. Het was een goed 
land, dat vloeide van melk en honing. Enthousiast kwam 
hij terug, samen met Kaleb en de overige verspieders. 
Deze toonden de Israëlieten de vrucht van het land, maar 
spraken verder alleen over de grote moeilijkheden die de 
verovering met zich mee zou brengen. Zo werd het volk 
ontmoedigd en tot de besliste weigering gebracht om het 
land in bezit te nemen. Alleen Jozua en Kaleb spraken 
de taal van het geloof. Bij hen was een andere geest (!) 
dan bij de Israëlieten die geen geloof meer hechtten aan 
Gods beloften (Num. 14:24). Deze twee mannen werden 
dan ook gespaard, terwijl alle anderen omkwamen in de 
woestijn. Zij konden niet ingaan wegens hun ongeloof, 
zegt Hebreeën 3:19. Evenzo moeten wij onze God eren 
door geloof, door de beloften van Zijn Woord serieus te 
nemen en te rekenen op Zijn kracht in de geestelijke strijd 
die wij hebben te voeren. 

Ons erfdeel bestaat uit de geestelijke zegeningen die 
wij in Christus bezitten in de hemelse gewesten. Deze 
zegeningen zijn slechts zichtbaar en tastbaar voor het 
geloof. In de kracht van het geloof en onder de leiding 
van Gods Geest kunnen wij ons erfdeel in bezit nemen. 
Dit zien wij in type in het boek Jozua. Elke plaats die wij 
betreden, is ons eigendom (Joz. 1:3). Dit gaat inderdaad 
gepaard met strijd, maar God schenkt telkens de 
overwinning, zodat het gehéle land wordt veroverd en ten 
erfdeel valt aan Zijn volk (Joz. 11:16-23). De geschiedenis 
van de twaalf verspieders toont ons dat de vrucht van het 
Beloofde Land reeds in de woestijn kan worden genoten 
(Num. 13:26-27). Maar het is Gods bedoeling dat wij 
de zegen van het land permanent genieten, doordat wij 
daar onze wóónplaats hebben en het erfdeel werkelijk 
tot ons eigendom hebben gemaakt. Het mag niet bij een 
voorsmaak blijven! 

De gelovige die met Gods Geest is vervuld, is hiertoe 
bekwaam en mag het heil des Heren in zijn volle omvang 
aanschouwen en genieten. Wanneer hij evenals Jozua 
vol is van de Geest der wijsheid (Deut. 34:9), zal hij zeker 
door God ook worden gebruikt om anderen binnen te 
leiden in het rijke erfdeel dat Hij voor Zijn kinderen heeft 
bereid. 
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Voordat we ons bezighouden met dit gedeelte, willen 
we eerst stilstaan bij de tempel zelf en bij wat deze 
ons voorstelt. In de eerste plaats was de tempel te 
Jeruzalem de woning van God. Jahweh woonde in 
de tempel tussen de cherubs van de heerlijkheid te 
midden van Zijn volk. In psalm 132:13-14 lezen we: 

“Want de Here heeft Sion verkoren, Hij heeft het 
Zich ter woning begeerd: Dit is mijn rustplaats voor 
immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd”. 
Israël heeft zich echter de tegenwoordigheid van 
Jahweh onwaardig gemaakt en Hem genoodzaakt 
Zijn heiligdom te verlaten. Maar dit zal niet voor 
altijd zijn. We hebben eerder al opgemerkt dat de 
Schrift maar één huis kent; en zo zal dan de wens 
van Gods hart worden vervuld in het Koninkrijk 
van Christus, als Hij in het duizendjarig Vrederijk 
Zijn rust zal vinden te Sion, de plaats die Hij heeft 
begeerd. 

Daarvan spreekt ook de profetie van Haggai, die over 
de toekomst zegt: “De toekomstige heerlijkheid van 
dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Here 
der heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven” 
(Hag. 2:10). Die tijd moet nog komen. Dan zal Gods 
heerlijkheid verbonden zijn met Zijn volk en zal Hij 
rust genieten in Zijn huis. Heerlijk vooruitzicht voor 
het Joodse volk! Helaas, dat volk zelf denkt er nu 
niet aan.

De tempel was verder het middelpunt van de 
eredienst. Daar was het altaar; daar was het 
verzoendeksel; daar werden de offerdieren 
geslacht, waarvan het bloed voor het aangezicht 
van God werd gesprenkeld; daar was de plaats 
van aanbidding. Het is waar dat de toegang tot God 
gesloten bleef. Maar er was een bemiddelende 
priesterdienst. De priesters konden tot God naderen 
in het heiligdom, in het bijzonder de hogepriester, 
die Christus voorstelde, met de offers die van Hem 
spraken. De rechtstreekse weg tot God was nog 
niet geopend; dit kon alleen door de Persoon en 
het werk van Christus tot stand komen; maar er was 
toch een plaats van aanbidding door hetgeen op 
Christus zag. Hoe heerlijk is ons deel als christenen, 
die achter het kruis staan en vrijmoedigheid hebben 
om in te gaan in het heiligdom door het bloed van 
Jezus! (Hebr. 10:19). Wij mogen eredienst plegen 
door de Geest van God (Fil. 3:3).

De tempel met de aangebouwde zijkamers van de 
priesters is een voorbeeld van het Vaderhuis met 
de vele woningen (1 Kon. 6:5-10; Joh. 14:2). Zoals 

we gezien hebben, was de tempel de woonplaats 
van God. Maar zij die Hem toebehoren, wonen 
bij Hem. Dat waren in Israël de priesters, die de 
gelovigen voorstellen. Wel mochten de priesters 
niet in het heilige der heiligen gaan, maar zij 
woonden toch met God in hetzelfde huis. Zo zal 
het ook in de hemel zijn. Allen die in Jezus geloven, 
zullen daar eeuwig wonen in het huis van de Vader. 
Als kinderen van God behoren zij in het huis van de 
Vader. En in dat huis zijn vele woningen. Wat een 
heerlijk vooruitzicht! Als de gelovige in het Oude 
Testament al de liefelijkheid van Gods woning kon 
prijzen (Ps. 84), hoeveel te meer kunnen wij ons 
verlustigen in hetgeen ons in de hemel wacht. En 
wat zal het wezen, daar in werkelijkheid te zijn! 
Verzadiging van vreugde zullen wij daar genieten 
voor Gods aangezicht.

De tempel te Jeruzalem stelt ons ook Christus voor, 
toen Hij wandelde hier op aarde. Hoe diep Zijn 
vernedering ook mocht zijn, de Heer Jezus was het 
ware heiligdom van God op aarde. De Vader waakte 
over Hem en woonde in Hem. Noemde Hijzelf Zijn 
lichaam niet een tempel (Joh. 2:21)? In Johannes 
14:10 zegt Hij: “Geloof je niet dat Ik in de Vader 
ben en de Vader in Mij is?” En verder: “De Vader, 
die in Mij blijft”. Het is dus geen wonder dat de 
tempel heerlijk moest zijn. Hoe zou hij anders een 
voorstelling kunnen zijn van de heerlijke Persoon 
van Christus? Dat kostbare geheel, zoals het daar 
stond, gebouwd van vol komen vierkante stenen, 
kostbaar hout, en met goud overtrokken, bepaalt 
onze gedachten bij de volmaaktheid, heerlijkheid 
en heiligheid van Zijn gezegende Persoon. Het 
doet ons hart goed dat hier in Ezra, hoewel alles 
veel minder was dan bij Salomo, toch over dezelfde 
volmaakt heid gesproken wordt.

Ten slotte stelt de tempel ook de Gemeente voor, 
die nu het huis van God op aarde is. Dit wordt door 
de apostel Petrus een geestelijk huis genoemd, 
gebouwd uit levende stenen. Om tot dat geestelijk 
huis te behoren en als een levende steen in dat 
gebouw ingevoegd te worden, moet men tot Christus 
komen. Tot Wie u komt – dat is tot Christus –, tot 
een levende steen” (1 Petr. 2:4). Hij is de uiterste 
hoeksteen, het fundament. En de stenen moeten 
met het fundament verenigd worden, zodat het één 
geheel wordt. Zonder Christus is het onmogelijk, tot 
dat geestelijk huis te behoren. 

(vervolg op pagina 12)
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Er worden in het Griekse Nieuwe Testament twee 
verschillende woorden voor ‘liefhebben’ gebruikt. 
Vooral in Bijbelstudies over Johannes 21 wordt 
vaak gewezen op het verschil in betekenis tussen 
beide woorden. Anderen bestrijden dit en stellen 
dat er geen of nauwelijks  verschillen tussen beide 
woorden bestaan, en dat deze in ieder geval niet 
moeten worden overdreven. In deze WoordStudie 
gaan we op deze kwestie nader in.

Johannes	21:15-17 als	uitgangspunt

In Johannes 21:15-17 stelt de Heer aan Petrus 
tweemaal de vraag: ‘Heb je mij lief?’, met daarbij 
de eerste keer de toevoeging ‘meer dan dezen’. De 
Heer gebruikt hier beide keren een vorm van het 
Gr. werkwoord agapaoo. Beide keren beantwoordt 
Petrus deze vraag met een vorm van het Gr. 
werkwoord fileoo, een ander woord dus dan de 
Heer gebruikt: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van U houd’. 
De derde keer neemt de Heer het door Petrus 
gebruikte woord over: ‘Houd je van Mij?’ Daarop 
antwoordde Petrus: ‘Heer, U weet alles, U weet dat 
ik van U houd’. Door de keuze agapaoo te vertalen 
met ‘liefhebben’ en fileoo met ‘houden van’ probeert 
de Telosvertaling (én de Herziene Statenvertaling én 
de NBV!) het verschil tussen beide woorden ook in 
het Nederlands hoorbaar te maken. De Naardense 
Bijbel doet dit door met ‘liefhebben’, resp. ‘mijn/uw 
vriend zijn’ te vertalen. De Statenvertaling vertaalt 
alle keren met ‘liefhebben’. NBG 1951 maakt wel 
onderscheidt en vertaalt resp. ‘waarlijk liefhebben’ 
en ‘liefhebben’.

Nu zijn er bijbelgetrouwe 
uitleggers – één van hen 
is de 20e eeuwse F.F. 
Bruce – die stellen dat 
Johannes beide woorden 
voor liefhebben als 
synoniemen gebruikt. Het 
werken met synoniemen 
zou een kenmerk zijn van 
Johannes’ stijl. Hij wijst erop 
dat naast de twee woorden 
voor liefhebben ook twee 

woorden voor ‘weten’ in dit gedeelte (zie de noot 
in de Telosvertaling) voorkomen; en de woorden 
‘hoeden’ en weiden’ worden door hem eveneens als 
synoniemen beschouwd. Het probleem is natuurlijk 
dat het in de 21e eeuw heel moeilijk te bewijzen is 
dat een auteur uit de eerste eeuw bepaalde Griekse 
woorden als synoniemen gebruikte, of dat hij juist 
welbewust bepaalde betekenisnuances tegenover 

elkaar heeft gesteld. Sterker nog: wie overtuigd 
is van de letterlijke en de woordelijke inspiratie 
van de Schrift kan niet geloven dat er zomaar als 
stilistische verfraaiing wat synoniemen bij elkaar 
zijn gezet. Het verband, de directe samenhang, zal 
steeds de doorslag moeten geven bij de vertaling 
en verklaring.

Agapaoo

Dit woord komt het Nieuwe Testament 
verhoudingsgewijs vaker voor dan in welke ander 
literair werk ook; dit geldt in nog sterkere mate voor 
het bijbehorend zelfstandig naamwoord agapè 
(‘liefde’), dat een vrijwel 100% christelijke betekenis 
heeft gekregen – al is het waar dat beide woorden 
ook in de Septuaginta voorkomen. Het woord 
agapè komt in het buitenbijbelse Grieks slechts 
twee of drie keer voor. Het is dus wel degelijk een 
woord dat een bijzondere lading heeft. De schrijvers 
van het Nieuwe Testament vonden het geschikt 
om het volstrekt nieuwe van het christendom, de 
openbaring van Gods liefde, aan te duiden. En het 
bijzondere van die liefde is dat zij uitgaat naar een 
mensenwereld die daartoe geen enkele aanleiding 
gaf (Joh. 3:16). Het is dan ook die liefde die God 
ook in de harten van gelovigen heeft uitgestort 
(Rom. 5:5). Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft 
liefgehad (1 Joh. 4:19). Het is waar dat dit woord – 
dat kennelijk een grote, krachtige liefde uitdrukt – 
ook gebruikt wordt als aanduiding voor de liefde die 
Demas heeft opgevat voor de tegenwoordige eeuw. 
Maar zijn het niet juist dit soort uitzonderingen die 
des te duidelijker laten uitkomen hoe ernstig het is 
als iemand grote genegenheid opvat voor datgene 
wat daarop geen recht heeft?

Fileoo

Dit is het ‘gewonere’ woord voor liefhebben, en wel 
van personen die daartoe ook aanleiding geven. 
Daarom zijn de woorden voor ‘vriend’ (filos) en 
‘vriendschap’ (filia) ook van dit woord afgeleid en 
niet van het eerder besproken agapaoo. Het woord 
fileoo komt dan ook veel minder vaak in het Nieuwe 
Testament voor dan agapaoo. Toch wil dat niet 
zeggen dat niet ook fileoo gebruikt kan worden om 
zelfs de gevoelens van de Vader voor de Zoon aan 
te duiden; zie Johannes 5:20. Maar vaker wordt om 
de liefde van de Vader voor de Zoon aan te duiden 
het woord agapaoo gebruikt (zie Joh. 3:35; 10:17; 
15:9; 17:23,24,25). Toch zal niemand eraan twijfelen 
dat de liefde van de Vader voor de Zoon, hoe ook 
verwoord, altijd volmaakt en altijd terecht is.
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“Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief? Hij zei tot Hem: 
Ja Heer, U weet dat ik van U houd” (Joh. 21:15-17).

Gerard Kramer

F.F. Bruce (1910 - 1990)
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JerobeaMs eigenMachtige goDsDienst;
De Man goDs uit JuDa

1 Koningen 12:25-13:10

‘(...) En dit werd een oorzaak tot zonde’ (1 Kon. 12:30).

Jerobeam vestigt zich te Sichem. Daar had 
Rechabeam zich koning laten maken, en dat leek 
hem daarom wel een goede residentie. Dan gaat hij 
te rade, niet bij God maar bij zichzelf. De sterkste 
band die mensen bij elkaar houdt, is godsdienst. 
Welke godsdienst, dat maakt niet zoveel uit – als 
het (van de duivel uit gezien) maar niet de echte 
dienst aan God is. Jerobeam beseft dat als hij op 
dit terrein niets doet, zijn koningschap snel voorbij 
is. Dan zal het volk weer naar Jeruzalem gaan om 
te offeren en zich vervolgens weer bij Rechabeam 
aansluiten. Jerobeam overlegt, weer bij zichzelf, en 
maakt twee gouden kalveren naar Egyptisch model. 
Eén ervan plaatst hij in het zuiden en het andere in 
het noorden van zijn rijk. Het gemak dient de mens. 
Dan hoeven ze niet helemaal naar Jeruzalem op te 
trekken. Deze vorm van godsdienst bevalt het volk, 
maar is tot oneer van God. Het wordt een oorzaak 
tot zonde. Verder maakt Jerobeam mensen tot 
priesters, die niet tot de Levieten behoren, en stelt 
een zelfbedacht feest in.

Het is een gebeuren dat zich in de christenheid vele 
malen heeft herhaald, ook vandaag. Godsdienst 
moet gemakkelijk zijn, plezierig om te doen. 
Daarvoor hoef je Gods Woord niet te raadplegen. 
Over priesterdienst moet je ook niet zo moeilijk 
doen. Ieder die het eerlijk meent, kan priester zijn 
en offers brengen. Dat hoeft zeker niet op de plaats 
die God heeft uitverkoren, het kan ook op een plek 

waar je je lekker voelt. De manier waarop je dan die 
offers brengt, komt er evenmin op aan. Laat je maar 
leiden door je gevoel, dat heb je ten slotte ook van 
God gekregen. Verder hoef je je ook niet druk te 
maken over wanneer je het doet. De zelfbedachte 
(deels christelijke) feestdagen zijn bij uitstek een 
geschikte gelegenheid om aan je godsdienstige 
gevoelens uiting te geven

MAAR…  hierover moet God het oordeel uitspreken. 
Hij stuurt een man Gods uit Juda. De naam is 
niet bekend, die doet er niet toe; het gaat om zijn 
boodschap. Onverschrokken dringt de man door 
de feestvierende menigte naar voren en richt het 
woord, en wel het woord van God, tot … het altaar. 
Waarom tot het altaar? Omdat het altaar de hele 
dienst symboliseert! Jerobeam staat bovenop 
het altaar, het is zíjn eigen eredienst. Hij matigt 
zich aan een offer te kunnen brengen. Later zal 
zo’n aanmatigende daad Uzzia de plaag van de 
melaatsheid opleveren. Jerobeam schrikt niet 
van het woord van God. Hij meent deze indringer 
en verstoorder van zijn plannen het zwijgen te 
kunnen opleggen. Hij strekt zijn hand uit en geeft 
bevel de man Gods te arresteren. Maar zijn hand 
verstijft en intussen gebeurt wat de man Gods heeft 
aangekondigd. Dan bindt Jerobeam in en vraagt om 
voorbede. Zijn hand geneest en nu probeert hij met 
de man Gods aan te pappen, maar deze weigert. 
De Here had hem duidelijke opdrachten gegeven. 
Hij wist wat hij moest zeggen, wat hij niet moest 
doen en de weg die hij moest nemen, zowel heen 
als terug.

Lees nu nog een keer 1 Koningen 12:25-13:10.

Dank	of	bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen 
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. 
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf 
aanvullen: ‘Heer, U hebt in Uw Woord duidelijk 
aangegeven waar en hoe U aanbeden en gediend 
wilt worden. Mag ik een man Gods zijn, die van Uw 
rechten getuigt te midden van een christenheid die 
U dient naar eigen inzichten. Om een man Gods 
te zijn hebt U mij Uw Woord gegeven (2 Tim. 3:16-
17). Mag Uw hele Woord, elke letter ervan, mijn 
dagelijkse overdenking zijn en mag ik mij openstellen 
voor de machtige werking van Uw Geest, opdat U 
mij kunt vormen naar het beeld van de Heer Jezus, 
de ware Man Gods.’

Ger de Koning
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De verzoeker komt in de gedaante van een slang 
tot Eva. Adam had de dieren namen gegeven en 
daarmee zijn soevereiniteit en inzicht over de 
dieren gedemonstreerd. Het was volledig beneden 
de waardigheid van de mens om naar de stem 
van de slang te luisteren. Adam was samen met 
Eva gebieder van de dieren en hoofd van de hele 
schepping. Het feit dat dieren niet kunnen spreken 
en hier een dier sprak, moest voor Eva een duidelijk 
signaal zijn dat dit niet de stem van God was. 
Satan gebruikte de slang als een medium om zelf 
verborgen te blijven. Dit is het eerste medium in 
de geschiedenis van de mensheid. Hier neemt de 
wereld van het occultisme zijn aanvang.

Een belangrijk punt is de aard van de slang 
in Genesis 3. Moeten we de slang letterlijk of 
figuurlijk zien? Een ‘figuurlijke’ slang voert tot een 
gekunstelde uitleg van de tekst:

1. De kwalificatie dat de slang het listigste van 
alle dieren des velds was, blijft dan in de lucht 
hangen.

2. Het oordeel over het dier slaat dan eigenlijk 
nergens op. Kijk maar eens naar de onderdelen 
ervan: (a) vervloekt onder al het vee en onder 
al het gedierte des velds, (b) op uw buik zult 
u gaan, (c) stof zult u eten, (d) constante 
vijandschap tussen slang en mens. Alleen het 
laatste punt is makkelijk te vergeestelijken.

3. Het spraakgebruik in andere passages, dat bij 
dit hoofdstuk aansluit, moet geweld worden 
aangedaan (o.a. Jes. 65:25; Mi. 7:17). Als de 
Heer tegen Zijn discipelen zegt: ‘Weest dan 
voorzichtig (of: wijs) als slangen’ (Matt. 10:16), 
roept Hij ons zeker niet ertoe op de ‘oude slang’, 
d.i. de satan te imiteren!

4. Je kunt niet meer zeggen dat de (letterlijke) 
slang Eva verleid heeft door haar sluwheid, 
zoals Paulus stelt (2 Kor. 11:3). Kortom, we 
lezen de Schrift dan niet zoals de onbevangen 
lezer dat doet, die de mededelingen over het 
letterlijk spreken van het letterlijke dier terecht 
neemt zoals ze er staan. En de belangrijke 
vraag is of Paulus zich soms heeft vergist, 
toen hij in 2 Korintiers 11 de sluwheid van het 
instrument dat de duivel benutte in de Hof - de 
letterlijke slang - vergeleek met die van huidige 
werktuigen van de satan. De apostel bedreef 
echter geen feilbare menselijke exegese toen 
hij sprak over de sluwheid van dit werktuig van 
de boze als tegenpool van valse apostelen, 
dienstknechten van Satan.

Uitgaande van de vooronderstelling dat het in 
Genesis 3 om een rechtstreekse manifestatie van 
de satan zelf zou gaan, was de ‘oude slang’ dan 
letterlijk waarneembaar, of niet? Of was het een 
soort luchtspiegeling, iets dat zich afspeelde in het 
brein van Eva? 

Dat denkbeeld ondermijnt zonder meer de 
historische zondeval en geeft dit hoofdstuk slechts 
een voorbeeldkarakter, in de trant van: we worden 
allemaal verzocht door de satan en dan staan we 
voor belangrijke keuzes. Maar dan is de mens geen 
gevallen schepsel meer! 2 Korintiërs 11 maakt 
onderscheid tussen de letterlijke slang en de satan 
zelf. Er staat niet: want de slang zelf doet zich voor 
als een engel van het licht!

Satan kiest Eva als gesprekspartner en niet Adam. 
Hij wist dat zij de zwakste schakel in het geheel was 
(vgl. 1 Tim. 2:11-14). Met een listige vraag opent hij 
het gesprek. Met zijn vraag probeert hij twijfel en 
wantrouwen te zaaien aan wat God heeft gezegd. 
Zijn list slaagt. Talloze malen is sindsdien door 
Satan de vraag gesteld: Is het ook dat God gezegd 
heeft? Hij heeft daarmee zijn ontelbaren verslagen.
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Toelichting op Genesis 3:1

‘De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; 
en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?’

Hugo Bouter en Ger de Koning
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inleiDing op het boek Jona

Het boek Jona behoort tot de zogenoemde ‘kleine 
profeten’. Dat is eigenlijk merkwaardig. Ten eerste 
bevat het boek slechts één profetie en die is dan 
nog gericht aan heidenen, nl. tegen Nineve (3:4). 
Bovendien is die profetie niet eens in vervulling 
gegaan (3:10). Er staat geen enkele profetie voor 
Israël (het tienstammenrijk) in het boek Jona. Toch 
was Jona wel degelijk een profeet in Israël (2 Kon. 
14:25). Als zodanig wordt hij ook uitdrukkelijk door 
de Heer Jezus Zelf aangeduid (Matt. 12:39). Ten 
tweede is het boek veeleer een beschrijving van een 
korte periode uit het leven van Jona. Desondanks 
is het boek wel degelijk profetisch van aard. Waar 
profetie doorgaans door middel van woorden wordt 
bekendgemaakt, gebeurt dat bij Jona aan de hand 
van een stuk geschiedenis.

Tijd	en	plaats

Jona (d.i. ‘duif’) trad aanvankelijk als profeet op in 
het noordelijke rijk Israël. Dat blijkt uit 2 Koningen 
14:23-27. Ook mag hieruit wellicht afgeleid worden 
dat zijn optreden in Israël gedateerd moet worden 
onder de regering van Joas of in het begin van de 
regering van Jerobeam II, ongeveer rond 780 v. 
Chr.1 Zijn prediking in Nineve was echter wellicht 
rond 760 v. Chr.  Kort vóór Jona had de profeet Elisa 
geprofeteerd in het noordelijke rijk, tot in het begin 
van de regering van Joas. Kort ná Jona traden 
Amos en Hosea als profeten op in het noordelijke 
rijk. Zij begonnen beiden hun dienst tijdens de 
regering van koning Jerobeam II en waarschuwden 
voor het oordeel dat zou komen onder de Assyriërs 
(Hos. 11:5; Am. 5:27). Over Jona’s dienst in Israël 
weten we nagenoeg niets, buiten de ene profetie 
die vermeld staat in 2 Koningen 14:25.

1 Als argument hiervoor hebben we historische 
bronnen die zeggen dat zich twee plagen hebben 
voorgedaan in Nineve, de eerste in 765 v. Chr. en 
de tweede in 759 v. Chr. Ook was er een totale 
zonsverduistering op 15 juni 763 v. Chr. Deze dingen 
werden beschouwd als uitingen van goddelijke boosheid. 
Mogelijk heeft dit er mede toe geleid dat de Ninevieten 
zich bekeerden op de prediking van Jona. 

Met nadruk moet gezegd worden dat deze zaken 
hiervoor niet noodzakelijk zijn. Anderzijds heeft God alle 
natuurverschijnselen en gebeurtenissen in Zijn hand en 
heeft Hij de vrijmacht die aan te wenden. Mogelijk is een 
van deze dingen, of zijn ze alle drie, voorafgegaan aan de 
prediking van Jona.

Verder weten we nog dat Jona de zoon was van 
Amittai (2 Kon. 14:25; Jona 1:1), en afkomstig was 
uit Gat-Hachefer. Amittai betekent: ‘mijn waarheid’, 
‘waarheidsgetrouw.’ En Gat-Hachefer betekent: 
‘(gegraven) wijnpers (van Chefer)’. Deze stad lag 
ten noordoosten van het later bekende Nazaret, in 
het gebied van de stam Zebulon (Joz. 19:13), dat 
later een deel werd van Galilea.

Jona	en	Nineve

Assyrië, met als hoofdstad het beruchte Nineve waar 
de koning woonde, was de toenmalige wereldmacht. 
De Assyriërs waren een wreed, gewelddadig en 
meedogenloos volk. Elke tegenstand of opstand 
werd op bloedige wijze afgestraft. De Assyriërs 
kenden geen genade, barmhartigheid of mededogen 
voor hun vijanden, ook niet voor vrouwen of kinderen. 
Historische bronnen beschrijven wreedheden en 
wandaden die elk menselijk begrip te boven gaan 
en ronduit onmenselijk zijn. We hebben hier te 
maken met een van de meest wrede, wetteloze, 
hoogmoedige en onreine volken die ooit hebben 
bestaan. De Bijbel noemt Nineve een ‘bloedstad’ 
(Nah. 3:1vv.). Daarenboven kende Assyrië een 
uitgebreide afgodendienst. Tegenover de ene en 
waarachtige God, was haar goddeloosheid echter 
even groot als haar welvaart en macht. In de stad 
Nineve zien we dus de wereld in haar natuurlijke 
grootsheid: hoogmoedig, vol ongerechtigheid en 
geen rekening houdend met God. In het boek Jona 
lezen we dan ook dat de boosheid van die stad 
was opgestegen voor Gods aangezicht (Jona 1:2). 
Eenzelfde gedachte vinden we bij de moord door 
Kaïn op Abel (Gen. 4:10), en bij de steden Sodom 
en Gomorra (Gen. 18:20-21).

De situatie in Nineve moet bijzonder ernstig 
en buitensporig geweest zijn, en dat terwijl het 
Assyrische rijk nog niet eens op zijn hoogtepunt 
was. Desondanks moest koning Jehu (die koning 
was over Israël nog vóór Joas en Jerobeam II) 
volgens de Assyrische monumenten reeds de 
opperheerschappij van Assyrië erkennen en was 
hij schatplichtig aan Salmanassar II. Maar op 
het moment dat de geschiedenis van Jona zich 
afspeelde, zat het Assyrische rijk veeleer in een 
dip vanwege innerlijke verdeeldheid. Vandaar ook 
dat Jerobeam II erin slaagde het gebied van Israël 
uit te breiden. De betekenis van Nineve als grote 
wereldstad kwam pas rond 705 v. Chr., en Assyrië 

Kris Tavernier
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kende haar grootste expansie rond 670 v. Chr. Toch 
was de situatie in de tijd van Jona reeds dermate 
ernstig dat God Zich voorgenomen had het oordeel 
over Nineve te brengen (3:4, 10). 

Is het dan zo verwonderlijk dat Jona liever niet naar 
Nineve wilde gaan, maar naar Tarsis probeerde te 
ontkomen? Jona had de houding van: ‘Here, als U 
inderdaad een boodschap van berouw en bekering 
wilt laten brengen in Nineve, stuur dan iemand 
anders.’ Hij is daarmee de enige oudtestamentische 
profeet die probeerde te ontkomen aan zijn opdracht 
van Godswege. Natuurlijk zien wij in Jona een 
ontrouwe en rebellerende dienstknecht en profeet, 
dat is volstrekt niet goed te praten. Laten wij echter 
voorzichtig zijn met ons oordeel, misschien komen 
wij onszelf wel tegen. Menselijkerwijs gesproken 
kunnen wij enig begrip voor Jona opbrengen. Wie 
zou er naar een volk als de Assyriërs willen toegaan, 
en dan ook nog naar de hoofdstad van het rijk? Het 
was immers een vijand van Jona’s eigen volk. Jona 
wilde voorkomen dat zij gespaard zouden worden 
(4:2). De afkeer die Jona voor dat volk voelde, was 
begrijpelijk. Hij wenste alleen rechtmatige vergelding 
na al het leed dat ze onder talrijke naties hadden 
aangericht, en nog zouden kunnen aanrichten als 
ze niet vernietigd werden (vgl. 4:1-3). Daarom ging 
hij ook buiten de stad zitten om het oordeel over de 
stad te kunnen zien (4:5). Bovendien wist hij dat God 
‘genadig, barmhartig, lankmoedig, goedertieren en 
berouw hebbend over het kwaad was’ (4:2). Dat 
gunde hij de Ninevieten niet.

Het kostte Jona ook veel moeite naar Nineve 
te gaan. Hij moest daarvoor een lange reis van 
ongeveer 880 kilometer maken, geen sinecure in 
die tijd. Eenmaal daar aangekomen, trof hij een 
grote stad (wellicht inclusief de randsteden) aan van 
drie dagreizen (3:3). Daar wachtte hem de opdracht 
veertig dagen lang te prediken, terwijl dat eigenlijk 
helemaal tegen zijn gevoel inging.

Jona	en	de	gelovige

Laten we voordat we Jona beoordelen, maar eerst 
in ons eigen hart kijken. Want door deze profeet 
leren wij ook onszelf beter kennen. Zijn wij altijd 
gehoorzaam, trouw of bereid om te gaan? Zijn wij 
bewogen met onze ongelovige omgeving, zijn wij 
een getuigenis?

Bovenal leren wij hierdoor dat onze gevoelens van 
genade heel wat minder zijn dan het gunstbetoon 
van God Zelf (zie verder), en dat wij maar moeilijk 
raad weten met de rijkdom van Gods genade. Wel 
als die op onszélf betrekking heeft, maar veel 
minder als Gods genade zich uitstrekt naar mensen 
waarvan wij vinden dat ze die genade absoluut niet 
verdienen. Ook wij begrijpen Gods wegen niet altijd 
of zijn wij het er zelfs ronduit niet mee eens, zoals 
Jona hier. Wij gaan dan met God in discussie.

En ook: hoe is Jona in het vierde hoofdstuk toch 
op zichzelf gericht, en heel egocentrisch bezig. Het 
is moeilijk werkelijk te sterven aan jezelf, oog te 
hebben voor de ander en vooral om God werkelijk 
de leiding van je leven te geven.

We komen in dit boek meer negatieve kanten 
van Jona tegen dan positieve. Een eerlijke en 
inzichtelijke kijk op onszelf zou echter wel eens 
heel ontnuchterend kunnen werken. Maar gelukkig 
is God er ook nog!

De	godsopenbaring	in	het	boek	Jona

Elk bijbelboek is in de eerste plaats een stuk 
openbaring aangaande God Zelf. In het boek Jona 
zijn er twee eigenschappen van God die naar 
voren komen. Ten eerste stelt dit boek Gods grote 
barmhartigheid in het licht. God was barmhartig voor 
de Ninevieten tot wie Hij de profeet Jona zond. Later 
zou Nahum het oordeel over Nineve aankondigen, 
omdat het zware wandaden en gruwelen had 
bedreven, ook in Israël2. Maar in de tijd van Jona 
betoonde God Zich barmhartig en genadig ten 
aanzien van Nineve. Hij wilde het sparen. Het is 
bijzonder om in het Oude Testament een boek te 
hebben waarin Gods genade voor de heidenen zo 
expliciet wordt voorgesteld, en dat te meer omdat 
het hier gaat om Assyrië/Nineve. Natuurlijk dient 
het te gaan langs de weg van bekering; maar zodra 
God dat ziet, welt er genade en barmhartigheid op 
in Zijn hart, zelfs voor mensen als de Ninevieten. 

Gods genade zien we ook in Zijn omgang met Jona. 
Hij bewaarde hem in de buik van de vis (1:17), gaf 
hem een tweede kans (3:1-2), en voorzag Jona van 
een wonderboom (4:6). Haast voortdurend verzette 
Jona zich tegen God, maar Hij bleef genadig in Zijn 
handelen met de profeet. Aan de ene kant moeten 
we steeds beseffen dat God de zonde haat en zal 
straffen (Nahum). Aan de andere kant moeten we 
evenzeer beseffen dat God de zondaar liefheeft en 
hem wil redden (Jona). Hij verlangt er hartstochtelijk 
naar Zijn liefde de vrije loop te laten en genade te 
bewijzen, als er berouw gevonden wordt. Deze kant 
van God wordt door Jona in het laatste hoofdstuk 
genoemd: ‘Ik wist dat U een genadig en barmhartig 
God bent, lankmoedig, groot van goedertierenheid 
en berouw hebbend over het kwaad’ (4:2).

Ten tweede blijkt God steeds de touwtjes in handen 
te hebben. Dit wordt maar liefst zo’n achtendertig 
keer genoemd in vier hoofdstukken. God heeft het 
eerste en het laatste woord in dit boek (1:1-2; 4:10-
11). Hij veroorzaakt een storm (1:4), en beschikt 
een vis (1:17), een wonderboom (4:5), een worm 
(4:7) en een verzengende oostenwind (4:8). God 
had een plan opgevat met Jona en met Nineve – 
en dat zou volbracht worden. De oproep tot berouw 
en bekering moest klinken in deze grote stad. De 
soevereiniteit van God in heel Zijn handelen is 
constant aanwezig in het boek. Dit aspect wordt 
door Jona in het eerste hoofdstuk genoemd: ‘Ik 
vrees de Here, de God des hemels, die de zee en 
het droge gemaakt heeft’ (1:9).

2 Het is een vast gegeven in Gods handelen met 
de volken dat Hij hen gebruikt tot tuchtiging van Zijn 
volk. Het is echter evenzeer waar dat die volken zelf 
verantwoordelijk worden gehouden voor de wandaden 
en gruwelen die ze bij de uitvoering daarvan bedrijven.
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(vervolg van pagina 6)

Men mag lid zijn of worden van een of ander genootschap, 
maar daardoor maakt men alleen deel uit van een 
menselijk bouwsel. Men moet Christus heb ben. De stenen 
die door God worden gebruikt voor het geestelijk huis, 
komen één voor één tot Christus. In Efeziërs 2:21 lezen 
wij dat in Christus “het hele gebouw, goed samengevoegd, 
opgroeit tot een heilige tempel in de Heer; in Wie ook u 
mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de 
Geest”. Wat een mooi, goddelijk heerlijk gebouw is dat! 
Het is Gods werk! Hij is de Ontwerper en de Bouwmeester 
ervan. Wat een genade is het van dit gebouw een levende 
steen te zijn!

Zoals het echter met alle dingen is, die God aan de 
handen van mensen heeft toevertrouwd, is het ook hier. 
Dat prachtige gebouw is door de mens bedorven. Niet 
allen hebben gehandeld zoals de apostel Paulus, die als 
medearbeider van God alleen “goud, zilver en kostbare 
stenen” in dit huis bracht (1 Kor. 3:12). Maar er waren 
ook anderen (dat gaat helaas altijd nog door), die “hout, 
hooi en stoppelen” aandroegen. Het huis is daardoor 
gelijk geworden aan een groot huis, waarin niet alleen 
maar gouden en zilveren vaten zijn, maar ook houten en 
aarden; sommige tot eer, maar andere tot oneer (2 Tim. 
2:20). Dat is droevig! Dat is op dit ogenblik de aanblik van 
het huis van God op aarde. Zo moest het niet zijn; maar zo 
is het geworden. Nu kan niemand zich daaraan onttrekken, 
want christenen en naamchristenen hebben in dit huis 
hun plaats. Maar alleen voor de eersten heeft God een 
weg geopend om Hem welbehaaglijk te kunnen dienen. In  
2 Timoteüs 2:21 zegt Hij namelijk: Reinigt uzelf van de 
vaten tot oneer, dat is: zondert u van hen af. En in vers 22: 
Voegt u bij hen die de Heer aanroepen uit een rein hart.
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“In het zweet van uw aanschijn zult u brood eten, 
totdat u tot de aardbodem weerkeert, omdat u 
daaruit genomen bent; want stof bent u en tot 
stof zult u weerkeren” (Gen. 3:19). “En Hij werd 
dodelijk beangst en bad des te vuriger. En Zijn 
zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde 
vielen” (Luc. 22:44 ).

Een poosje geleden vertelde een broeder mij dat 
hij op zondagavond via de radio een toespraak 
had beluisterd die ging over zweet. Het woord 
‘zweet’, zo vertelde hij, komt maar twee keer voor 
in de Bijbel. De eerste keer als gevolg van de 
zondeval. De tweede keer in het evangelie naar 
Lucas, waar we de Heer Jezus vinden in de tuin 
op de Olijfberg. Toen ik dit naging met behulp 
van de computer-Bijbel, dacht ik: dit is toch wel 
bijzonder, dat we zoiets heel gewoons als zweten 
zo weinig vinden in de Bijbel, en dat we het in het 
N.T. alleen van de Heer Jezus lezen.

Nadat Adam en Eva uit de tuin van Eden 
verdreven waren, hebben waarschijnlijk alle 
mensen moeten zweten en een zweetdoek nodig 
gehad. Het was de straf op de zonde, want de 
aarde was vervloekt. Alleen door veel moeite, 
zwoegen en dus zweet, zou men kunnen eten 
(Gen. 4:12). Toch proberen de nakomelingen van 
Adam het zich zo gemakkelijk mogelijk te maken 
op de aarde. We lezen dit in Genesis 4:12-22. Het 
is schijnbaar een natuurlijke drang bij mensen om 
het zo voor elkaar krijgen, dat alles zo min mogelijk 
moeite kost. In Lucas 19:11-27 vertelt de Heer een 
gelijkenis over een slaaf, die daarin zover gaat dat 
hij zijn gekregen pond in een zweetdoek weglegt. 
Hij kende zijn Heer niet en wilde absoluut geen 
moeite doen. We kunnen opmerken dat er sinds 
de tijd van Kaïn bitter weinig veranderd is.

Hoe mooi is het dan te lezen van de Heer Jezus, 
dat Hij duizenden jaren na de geschiedenissen uit 
Genesis een andere tuin binnengaat om te bidden. 
Tijdens dat gebed werd Hij dodelijk beangst en bad 
des te vuriger. Zijn zweet werd als bloeddruppels, 
die op de aarde vielen. In deze tuin moest Hij 
zweten. In Getsemane - d.i. olijvenpers - heeft 
Hij het werk dat Hij moest volbrengen in al zijn 
moeite en lijden en afschuwelijkheid vóór Zich 
gezien. Maar Hij wilde Zich laten verdrukken. Hij 
heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, 
door voor ons een vloek te worden (Gal. 3:13). Hij 
is naar het kruis gegaan. Daar heeft Hij de straf 
voor ons gedragen en heeft het uitgeroepen: “Het 
is volbracht!” Ze hebben Zijn lichaam genomen en 
het in linnen doeken gebonden. We lezen weer 

over een tuin: in deze tuin was een nieuw graf 
waarin nog nooit iemand was gelegd. Daar legden 
zij dan Jezus wegens de voorbereiding van de 
Joden, omdat het graf dichtbij was (Joh. 19:41-42).

Maar in Johannes 20 lezen we dat Hij niet in het 
graf is gebleven. Petrus ging het graf binnen en 
zag de doeken liggen en de zweetdoek die op 
Zijn hoofd was geweest, niet bij de doeken liggen, 
maar op een plaats afzonderlijk samengerold 
(vs. 7). Deze zweetdoek, misschien wel het laatst 
gebruikt in Getsemane, was niet meer nodig. Hij 
was samengerold. De loop was geëindigd, het 
werk volbracht. Er is een nieuwe tijd aangebroken. 
Het totdat en het omdat uit Genesis 3:19 is 
veranderd. Want Hij is nu in de hemel, waaruit Hij 
neerdaalde om het werk te volbrengen.

We vinden de Heer in Johannes 21 aan de oever 
van de zee van Tiberias. De discipelen hadden 
de hele nacht gezwoegd en geploeterd om wat 
te vangen. “Kinderen, hebt u soms iets te eten” 
was Zijn vraag. Nee, moesten ze zeggen, want 
ze hadden niets gevangen. Voortaan moesten ze 
werken in afhankelijkheid van de Heer. “Het is de 
Heer”, zeggen ze. Ja, het is de Heer, die als de 
discipelen aan land komen al een maaltijd voor 
hen klaar heeft. Hij heeft alles gedaan, en Hij heeft 
toebereid wat we nodig hebben. 

In Johannes 11:43 zegt de Heer bij het al vier 
dagen oude graf van Lazarus: “Lazarus, kom 
naar buiten!” Als hij naar buiten komt, is hij aan 
handen en voeten gebonden met grafdoeken. En 
zijn gezicht is met een zweetdoek omwonden. De 
Heer zegt: “Maakt hem los en laat hem heengaan”. 
Zo worden ook zij die in Hem geloven vrijgemaakt 
van dood, graf en eigen werken. Bevrijd van de 
zweetdoek van zijn eigen werken mocht Lazarus 
kijken naar Hem die hem had verlost uit de dood. 
Wat een genade dat we nu al mogen zeggen: “Als 
iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; 
het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw 
geworden” (2 Kor. 5:17).

En spoedig zullen alle eerste dingen voorbijgegaan 
zijn, en alles is dan nieuw. De moeite en het 
zwoegen is voorbij. Er is een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde, waarin elke traan van de ogen 
is gewist, waarin de dood niet meer zal zijn, noch 
rouw, geschrei of pijn, want de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan (Openb. 21:4). Amen, kom, Heer 
Jezus! Een vriendelijke groet namens de redactie, 
Jan Paul Spoor.

http://www.eo.nl/programma/dichtbijdebron/2009-2010/page/Ren__van_Loon/episode.esp?episode=11078283
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De zonDe van achan

Jozua 7

“De Israelieten vergrepen zich evenwel aan het gebannene, 
doordat Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach, 

uit de stam Juda, iets wegnam van het gebannene” (Joz. 7:1).

De	oorzaak	van	de	nederlaag	bij	Ai

Waarom werd de schitterende overwinning over 
Jericho gevolgd door de smadelijke nederlaag te Ai? 
Wij zien in Jozua 7 dat het volk het aangezicht van de 
HERE niet zocht; er wordt geen melding gemaakt van 
een gebed dat tot Hem werd gericht. Men had voor 
deze onderneming niet de wijsheid of de leiding van 
God gezocht. Natuurlijk, zij hadden spionnen erop uit 
gestuurd, goede waarnemers om het terrein van de 
vijand te verkennen; dat zou elke militair doen voordat 
hij zou aanvallen.

Het volk vertrouwde op eigen kracht; overmoedig 
geworden door de pas behaalde overwinning zei 
het: “Het gehele volk behoeft niet op te trekken, laten 
ongeveer tweeduizend of drieduizend man optrekken 
om Ai te verslaan; vermoei niet het gehele volk door 
een tocht daarheen, want zij zijn daar weinig talrijk” 
(Joz. 7:3). Zij onderschatten de moed van de mannen 
van Ai, en zij overschatten hun eigen kracht zonder 
de Ark en zonder Gods kracht en zegen. Israël werd 
verslagen en het moest vluchten voor de vijand. Het 
volk keerde in Gilgal terug met schaamte en schande. 
Is het nodig verder stil te staan bij het bankroet van 
het volk, dat eerder overwonnen had? Bevat het niet 
een duidelijke les voor ons? Komt het bij ons ook niet 
vaak voor dat de wereld ons overwint, in plaats dat wij 
de wereld overwinnen? De overwinning maakt plaats 
voor een nederlaag. Wij geven de vijand gelegenheid 
met ons te spotten. Mensen lachen ons uit en zeggen: 
‘Dat noemt zich nu christen! Hij denkt een erfenis te 
hebben in de hemel en veel beter te zijn dan anderen. 
Hij vertrouwt op de Heer, maar hij is geen haar beter 
dan wij’. Zo wordt de naam van God gelasterd, doordat 
de wereld teveel waarde voor ons heeft. 

Maar waarom hebben wij gefaald? Hebben wij onze 
eigen kracht niet overschat en hebben wij niet vergeten 
dat de kracht die nodig is voor de overwinning alleen 
in de Heer Jezus te vinden is, de Bewerker van ons 
heil? Onze ogen zijn vaak van Christus afgedwaald 
en wij hebben naar de wereld gekeken, naar haar 
bedoelingen en verleidingen. Wij hebben gekeken 
zoals iemand van de wereld dat doet. En omdat ons 
oog niet eenvoudig was om Christus na te volgen, 
moesten wij het afleggen tegen de wereld die 

tegenstand bood; en daardoor hebben wij Zijn naam 
onteerd. Laten wij de les van Ai ter harte nemen.

Laten wij de oorzaak van de gemeenschappelijke 
zonde even laten rusten en eens kijken naar de 
persoonlijke fout, die hier als voorbeeld wordt 
gegeven. Een ongelukkig mens in het leger van Israël 
had in het verborgen gezondigd en op die manier 
aanleiding gegeven tot een nederlaag voor zijn 
broeders. Achan was niet zo maar iemand in Israël. 
Hij was iemand uit de koningsstam Juda, waaruit de 
Messias Zelf zou voortkomen in de volheid van de tijd. 
Achan was een leider van zijn stam en daarom moest 
hij wel goed op de hoogte zijn van alles wat God de 
Israëlieten had geboden aangaande de doortocht 
door de Jordaan en de verovering van Kanaän, en 
met welke strengheid Hij hun had bevolen niets van 
doen te hebben met de gruwelen van de Amorieten. 
Zij moesten verontreiniging met hun afgodendienst en 
zondige praktijken vermijden. Ze moesten zelfs niets 
van doen hebben met de goederen en bezittingen van 
het volk van het land. Mozes had dit allemaal reeds 
onder hun aandacht gebracht en met goddelijk gezag 
tot hen gesproken, terwijl zij nog in de woestijn waren. 

Te Gilgal had Jozua het bevel gekregen het volk aan 
deze ernstige geboden te herinneren. Hij had tegen 
hen gezegd dat Jericho, en al wat de stad bevatte, 
vervloekt was. Alles was uitsluitend aan God gewijd. 
De stad moest geheel verwoest worden en haar 
onreinheid moest door vuur worden weggenomen. De 
dingen die het vuur konden doorstaan, zoals zilver en 
goud, moesten gevoegd worden bij de schat van de 
HERE. Hij eiste de edele metalen voor Zich op (Joz. 
6:17-19). Dit bevel van de HERE was bekendgemaakt 
voor de oren van het volk, vóórdat de muren van 
Jericho gevallen waren. Achan moet dat hebben 
gehoord en begrepen. Maar hij zondigde bewust en 
was opzettelijk ongehoorzaam. Door de begeerte van 
zijn ogen meegesleept, deed hij wat verboden was. 
Hij nam van de buit van Jericho en verborg het in zijn 
tent. De tocht naar Ai werd daardoor een ramp voor 
zijn volk.

De	klacht	van	Jozua

Wat voor uitwerking had deze rampzalige gebeurtenis 
op Jozua en de oudsten van het volk? Zij zagen dat 
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hun broeders op de vlucht waren gedreven en door de 
vijand werden achtervolgd bijna tot in de legerplaats. 
Zij waren vol schaamte en zij beseften dat heel Israël 
vernederd was tegenover de bewoners van het land. 
Wat deed Jozua toen? Precies wat hij moest doen! Hij 
ging naar de HERE en wierp zich op zijn aangezicht 
voor de Ark tot aan de avond. Daar wierpen hij en 
de oudsten stof op hun hoofden en weenden zij voor 
Gods aangezicht. Ik zeg dit met opzet zo, want soms 
zegt men dat Jozua het beleed voor de HERE. Maar ik 
denk niet dat hij dat gedaan heeft. Hij zegt niet zoals 
Daniël: “Wij hebben gezondigd”.

Nee, Jozua had grote zorgen over het volk waarvoor 
hij verantwoordelijk was. De aanvoerders en de 
rest van het volk waren als geslagen honden 
uit Ai teruggekomen. Hun prestige was weg. De 
overwinning over Jericho was prachtig geweest, maar 
de nederlaag te Ai was smadelijk. Waarom heeft de 
HERE ons vernederd voor de Kanaänieten? En hoewel 
Jozua een houding aannam die paste bij de situatie 
(Joz. 7:6), getuigden zijn woorden niet van ootmoed. 
Hij wierp de blaam van de nederlaag op God: “Ach, 
Here Here, waarom hebt Gij dit volk dan toch over de 
Jordaan laten trekken, wanneer Gij ons in de macht 
der Amorieten wilt geven, zodat die ons te gronde 
richten?” Wat een taal! De HERE had niets dergelijks 
gedaan. Hij had Zijn volk niet door de Jordaan geleid 
om het te verdelgen. De vernietiging van het zaad van 
Abraham was Zijn werk niet, en het was evenmin Zijn 
wil dat Ai de Israëlieten zou verslaan. Maar Jozua, de 
trouwe leider van het volk, zag op dat ogenblik alleen 
de vernedering van zijn mannen en trok daaruit een 
overhaaste conclusie.

Dat overkomt ons ook vaak, als wij problemen 
hebben met de wereld. De wereld krijgt de overhand 
in onze persoonlijke aangelegenheden, onze huizen 
of in de gemeente. Wij kunnen onze schaamte niet 
verbergen en gaan dan naar de Heer om Hem het 
probleem voor te leggen. Hoe doen wij dat? Bidden 
wij alsof de Heer het heeft gewild? Of nemen wij de 
schuld op ons? Jozua nam niets op zich. Toch was hij 
verantwoordelijk voor Israël. Hij beging de fout dat hij 
het God kwalijk nam wat er was gebeurd. Hij was ver 
verwijderd van de waarheid en zou deze onder ogen 
moeten zien. Wij raken soms ook op die manier de 
weg kwijt in onze dagelijkse omstandigheden. Soms 
keren moeilijkheden, beproevingen en hindernissen 
voortdurend terug. In zulke ogenblikken zuchten wij 
net zoals Jozua: ‘Waarom doet de Heer dat? Waarom 
laat Hij dit toe? Waarom ben ik altijd diegene die 
geslagen en getuchtigd wordt? Waarom drukt Zijn 
hand zo zwaar op mij?’ In het verborgene van het hart, 
zelfs in het heiligdom, kan onze diepste gedachte 
zijn dat God een harde Meester is, die ons niet heeft 
behandeld zoals Hij het volgens ons had moeten 
doen.

Laten wij onszelf zorgvuldig onderzoeken in de 
tegenwoordigheid van de Heer, als wij een nederlaag 
hebben geleden. Hij is de God der waarheid. Laat 
het woord der waarheid ons corrigeren en ons leren 
naar Zijn wil te handelen. Men zal zeggen: ‘Dat is heel 
moeilijk’. Ongetwijfeld, maar het is niet onmogelijk. 
Wij zien gelukkig dat Jozua uiteindelijk de juiste weg 
koos. Hij was een rechtvaardig man en zijn hart was 
oprecht voor God. Hoewel hij zich vergiste door te 

veronderstellen dat de nederlaag Gods wil was, is het 
mooi te zien dat hij de HERE vraagt de heerlijkheid van 
Zijn naam te handhaven. Wat Jozua aan het einde 
zei, had hij misschien aan het begin moeten zeggen: 

“Wanneer de Kanaänieten en alle inwoners van het 
land het horen, zullen zij ons omsingelen en onze 
naam van de aarde uitroeien. En wat zult Gij dan voor 
Uw grote naam doen?” Nadat hij had gebeden voor 
zijn volk, dacht hij aan de heerlijkheid van Gods grote 
naam. Hij hield zich niet meer bezig met de nederlaag 
van Israël tegenover de mannen van Ai, maar met 
de gevolgen van deze nederlaag in de ogen van de 
Kanaänieten. Gods naam was door hen zichtbaar 
onteerd tegenover hun vijanden. Toen de sterke 
stad Jericho was gevallen, verspreidde de roem van 
de HERE zich door het hele land. Maar in Ai was Zijn 
naam door het slijk gehaald. Jozua vroeg dan ook: 

“En wat zult Gij dan voor Uw grote naam doen?” (Joz. 
7:9).

Het	antwoord	van	de	Here

Daarop antwoordde de HERE, zoals Hij altijd doet als 
men aan Zijn naam en aan Zijn belangen de eerste 
plaats geeft. Het ware gebed is dat waarin het eigen 
ik wordt vergeten en Gods heerlijkheid het doel is. 
Kunnen wij bidden: ‘Doe wat naar Uw wil is om de 
heerlijkheid van Uw naam en van Uw geliefde Zoon 
te openbaren?’ Wie zich zo uitdrukt is op de goede 
weg om zegen te ontvangen, want God antwoordt 
altijd als men de heerlijkheid van Zijn naam en van 
Zijn geliefde Zoon zoekt. De HERE sprak en Hij wees 
Jozua de juiste weg. Gods naam was onteerd bij 
Ai, maar de oorzaak lag bij Israël zelf. Het ernstige 
antwoord was: “Israël heeft gezondigd”. Het heerlijke 
licht van Gods tegenwoordigheid openbaarde de 
waarheid. Dit licht straalde over de hele legerplaats. 
Het verlichtte ook de tent van Achan, waar de schat 
verborgen was – de oorzaak van de smaad die over 
het volk was gekomen. Daar lag het geheim van het 
falen. Er was zonde in de legerplaats, en hoe zou de 
HERE de overwinning kunnen geven aan een zondig 
volk?

Dit voorval laat ons zien hoe ernstig de zonde van 
Achan1 was in de ogen van de HERE. Men kon het 
verwerpelijke karakter ervan niet afmeten naar de 
geldswaarde van de gestolen voorwerpen. Want 
goed beschouwd, wat had Achan meegenomen? 
Een mantel uit Sinear, tweehonderd sikkels zilver en 
een goudstaaf van vijftig sikkels; het was zeker wel 
kostbaar, maar niet onschatbaar. Waarom was de 
HERE zo vertoornd over Zijn volk? Was deze zonde nu 
zo ernstig? Het bevel aan de Israëlieten was dat alles 
in Jericho verbrand moest worden. Maar daarmee 
had Achan geen rekening willen houden. Hij had 
slechts een klein gedeelte meegenomen van de grote 
buit die in Jericho te vinden was. Maar deze daad van 
ongehoorzaamheid was begaan bij de verovering van 
de eerste stad in Kanaän, en hij was begaan door een 
leider onder het volk. Iedereen moet leren hoe ernstig 
het is het bevel van God, de Redder van Zijn volk, te 
negeren; en tevens dat de zonde van een enkeling 
een hele gemeenschap kan verontreinigen.

1  d.i. ‘zaaier van verwarring’.
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De onthulling van goDs 
wijsheiD Door woorD en geest

‘Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die uit God is, opdat wij weten de 
dingen die ons door God geschonken zijn. Hiervan spreken wij ook, niet met woorden door menselijke 

wijsheid geleerd, maar met [woorden] door [de] Geest geleerd, terwijl wij geestelijke [dingen] door 
geestelijke [woorden] meedelen’ (1 Kor. 2:12-13).

De	communicatie	van	Gods	wijsheid

Wij kunnen ons afvragen hoe de wijsheid van God, de 
verborgenheden van Gods hart, aan mensen kunnen 
worden bekendgemaakt. Hoe verwerven wij goddelijke 
wijsheid? Is dit iets mystieks? Moet men afdalen in 
de diepten van het eigen hart, om zo tot de wijsheid 
van God te kunnen opklimmen? Nee, de Geest van 
God is neergedaald uit de hemel en Hij heeft alle 
heilsgeheimen geopenbaard. Maar de Geest werkt 
altijd door middel van het Woord. De wijsheid van God 
is ons meegedeeld in het door de Geest geïnspireerde 
Woord. 

De apostel Paulus onderscheidt hier in 1 Korintiërs 2 
drie fasen in de mededeling van de verborgen wijsheid 
van God, nl. openbaring, inspiratie en verlichting:

De Geest heeft de gedachten van God bekendgemaakt 
aan de apostelen en profeten van het Nieuwe 
Testament (vs. 10-12).

Geïnspireerd door de Geest hebben de apostelen 
de diepten van Gods wijsheid verbreid in woord en 
geschrift, terwijl zij geestelijke [dingen] door geestelijke 
[woorden] communiceerden (vs. 13).

Dezelfde Geest is ook werkzaam in bekeerde, 
gééstelijke mensen, zodat zij deze dingen kunnen 
begrijpen en door de verlichting van de Geest kunnen 
aannemen (vs. 14-16).

Paulus beklemtoont dat de mededeling van Gods 
wijsheid het werk is van de Geest van God. De 
Geest speelt een beslissende rol in elk van deze drie 
fasen van de openbaring van de wijsheid van God. 
Zowel de bekendmaking als de verbreiding, alsook 
de aanneming ervan is het werk van de Geest. De 
Geest heeft allereerst gewerkt in de apostelen om 
hen in te wijden in de wijsheid van God. Hij heeft 
hun niet alleen in herinnering gebracht wat Christus 
hun al had meegedeeld tijdens Zijn leven op aarde, 
maar Hij heeft hen in de hele waarheid geleid, in de 
hele raad van God (Joh. 14:26; 16:13; Hand. 20:27). 
De Geest van God heeft hun de heerlijkheid van de 
hemelse Heer getoond en het volle resultaat van 
Zijn verzoeningswerk, op grond waarvan mensen 
deelgenoot worden gemaakt van de hemelse dingen. 
Hij heeft hun ook de toekomstige dingen verkondigd.

In de tweede plaats heeft de Geest de apostelen 
willen gebruiken voor de verdere verbreiding van de 
goddelijke wijsheid. Zij hebben hiervan gesproken, 
‘niet met woorden die menselijke wijsheid leert, maar 
die de Geest leert, geestelijke [dingen] door geestelijke 

[woorden] mededelende’ (1 Kor. 2:13). God is een 
geest (Joh. 4:24), en de dingen van God zijn gééstelijke 
dingen: ze hebben betrekking op gééstelijke zaken en 
zegeningen. De mededeling hiervan is zelf ook in de 
eerste plaats geestelijk van aard: deze dingen worden 
door geestelijke woorden meegedeeld. Evenals de 
woorden van Christus ‘geest’ en ‘leven’ waren, dragen 
de woorden van de Geest een gééstelijk karakter. Ze 
dragen het kenmerk van de adem van Gods Geest 
(Joh. 6:63; 2 Tim. 3:16; 2 Petr. 1:21).

In de derde plaats is ook het aannemen van de 
geïnspireerde woorden het gevolg van de werking 
van de Geest. De natuurlijke mens begrijpt niet wat 
van de Geest van God is. Alleen de geestelijke mens, 
de mens waarin de Geest woont en werkt, kan het 
beoordelen. De gelovige is uit de Geest geboren en 
hij bezit een nieuwe natuur die ‘geest’ is (Joh. 3:6). 
Hij heeft een nieuw, geestelijk leven ontvangen: het 
opstandingsleven. Er is een nieuw levensbeginsel 
in hem werkzaam: de wet van de Geest des levens 
in Christus Jezus (Rom. 8:2). Bovendien bezit hij de 
persoonlijke inwoning van de Geest Zelf, die met zijn 
‘geest’ getuigt dat hij een kind van God is (Rom. 8:16).

Deze beide zegeningen, het leven van de opgestane 
Christus en de inwoning van de Geest, maken de 
gelovige tot iemand die geestelijk is. Hierdoor bezit hij 
inzicht in de dingen van God. Hij bezit de bekwaamheid 
de woorden van de Geest – de woorden van de Schrift – 
te beoordelen. Hij overweegt deze woorden in zijn hart 
en begrijpt zo wat de zin des Heren is. Zo iemand krijgt 
inzicht in de gedachten van God, in Zijn raadsbesluiten 
van genade, doordat hij ‘de zin van Christus’ heeft, d.i. 
het gemoed, het denken van Christus. Wij kennen 
dus de wijsheid van God, doordat wij als christenen:  
(1) deelhebben aan Christus, die Zelf de belichaming 
van deze wijsheid is. Wij kennen de wijsheid van God 
ook doordat wij (2) worden verlicht door de Geest en 
doordat de Geest, die de diepten van Gods wijsheid 
kent en doorzoekt, ons leven beheerst.

De	verborgenheden	van	God	
volgens	het	Nieuwe	Testament

Matteüs 13:11 ‘Omdat het u is gegeven de 
verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te 
kennen.’

Marcus 4:11 ’U is de verborgenheid van het 
koninkrijk van God gegeven; maar tot hen die buiten 
zijn, komt alles in gelijkenissen.’

Lucas 8:10 ‘U is het gegeven de 
verborgenheden van het koninkrijk van God te kennen, 
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maar tot de overigen spreek Ik in gelijkenissen, opdat 
zij kijkend niet kijken en horend niet verstaan.’

Romeinen 11:25-26 ‘Want ik wil niet, broeders, dat 
u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs 
bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israël 
verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken 
is ingegaan; en zo zal heel Israël behouden worden, 
zoals geschreven staat.’

Romeinen 16:25-27 ‘Hem nu die machtig is u 
te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking 
van Jezus Christus, naar de openbaring van de 
verborgenheid, die in de tijden van de eeuwen 
verzwegen is geweest, maar die nu is geopenbaard 
en door profetische Schriften, naar het bevel van de 
eeuwige God, tot geloofsgehoorzaamheid aan alle 
volken is bekend gemaakt, de alleen wijze God, door 
Jezus Christus, Hem zij de heerlijkheid tot in alle 
eeuwigheid! Amen.’

1 Korintiërs 2:7  ‘maar wij spreken Gods 
wijsheid in verborgenheid, de bedekte wijsheid, die 
God voor alle eeuwen heeft voorbestemd tot onze 
heerlijkheid.’

1 Korintiërs 4:1 ‘Laat men ons zo beschouwen: 
als dienaren van Christus en rentmeesters van de 
verborgenheden van God.’

1 Korintiërs 13:2 ‘En als ik profetie heb, en ik 
weet alle verborgenheden en alle kennis, en als ik (...).’

1 Korintiërs 14:2 ‘Want wie in een taal spreekt, 
spreekt niet voor mensen, maar voor God; want 
niemand verstaat het, maar in de geest spreekt hij 
verborgenheden.’

1 Korintiërs 15:51-52 ‘Zie, ik zeg u een verborgenheid. 
Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 
veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een 
oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal 
klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden 
opgewekt en wij zullen veranderd worden.’

Efeziërs 1:9-10 ‘daar Hij ons de verborgenheid 
van zijn wil bekend heeft gemaakt, naar zijn welbehagen, 
dat Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf (...) om alles 
wat in de hemelen en wat op de aarde is onder een 
hoofd samen te brengen in Christus.’

Efeziërs 3:3-5 ‘dat mij door openbaring de 
verborgenheid is bekend gemaakt - zoals ik tevoren 
in het kort geschreven heb; daardoor kunt u, als u dit 
leest, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van 
Christus - die in andere geslachten de zonen van de 
mensen niet bekend is gemaakt, zoals zij nu in de 
Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en 
profeten.’

Efeziërs 3:8-11 ‘Mij, de allergeringste 
van alle heiligen, is deze genade gegeven om de 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken 
te verkondigen, en voor allen in het licht te stellen wat 
het rentmeesterschap is van de verborgenheid die van 
alle eeuwen verborgen was in God, die alle dingen 
geschapen heeft; opdat nu aan de overheden en de 
machten in de hemelse gewesten door de gemeente de 
veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt, 
naar het eeuwig voornemen dat Hij heeft opgevat in 
Christus Jezus onze Heer.’

Efeziërs 5:29-32 ‘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.’

Efeziërs 6:19-20 ‘dat mij bij het openen van 
mijn mond het woord gegeven mag worden om met 
vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie 
bekend te maken - waarvoor ik een gezant ben in een 
keten - opdat ik daarover vrijmoedig spreek, zoals ik 
moet spreken.’

Kolossenzen 1:25-27 ‘waarvan ik een dienaar 
geworden ben overeenkomstig het rentmeesterschap 
van God dat mij gegeven is voor u, om het woord van 
God te voleindigen: de verborgenheid, die van alle 
eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die 
nu geopenbaard is aan zijn heiligen.’

Kolossenzen 2:2-3 ‘opdat hun harten vertroost 
worden en zij samengevoegd zijn in liefde en tot alle 
rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht, tot 
kennis van de verborgenheid van God de Vader, 
Christus,  in Wie al de schatten van de wijsheid en 
kennis verborgen zijn.’

Kolossenzen 4:3-4 ‘en tevens voor ons bidt, dat 
God ons een deur voor het woord opent, om over 
de verborgenheid van Christus te spreken, ter wille 
waarvan ik ook gevangen ben; opdat ik die zo openbaar 
als ik behoor te spreken.’

2 Tessalonicenzen 2:7-8 ‘Want de verborgenheid 
van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die nu 
tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. En dan 
zal de wetteloze geopenbaard worden.’

1 Timoteüs 3:9 ‘(...) de verborgenheid van het 
geloof vasthoudend in een rein geweten.’

1 Timoteüs 3:16 ‘En ongetwijfeld, groot is de 
verborgenheid van de godsvrucht: Hij die geopenbaard 
is in het vlees, gerechtvaardigd in de Geest, gezien 
door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in 
de wereld, opgenomen in heerlijkheid.’

Openbaring 1:20 ‘De verborgenheid van de 
zeven sterren die u hebt gezien op mijn rechterhand, 
en de zeven gouden kandelaars: de zeven sterren zijn 
de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven 
kandelaars zijn de zeven gemeenten.’

Openbaring 10:6-7 ‘(...) dat er geen uitstel 
meer zal zijn; maar in de dagen van de stem van de 
zevende engel, wanneer hij zal bazuinen, zal ook de 
verborgenheid van God voleindigd worden, zoals Hij 
aan zijn slaven, de profeten, heeft verkondigd.’

Openbaring 17:5-7 ‘En op haar voorhoofd was een 
naam geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon, 
de moeder van de hoeren en van de gruwelen van 
de aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed 
van de heiligen en van het bloed van de getuigen van 
Jezus. En toen ik haar zag, verwonderde ik mij met 
grote verwondering. En de engel zei tot mij: Waarom 
hebt u zich verwonderd? Ik zal u de verborgenheid van 
de vrouw zeggen en van het beest, dat haar draagt, dat 
de zeven koppen en de tien horens heeft.’
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Laten wij nu nog enkele ogenblikken met elkaar 
spreken over hoofdstuk 6 van het boek Ezra, dat we 
vóór ons hebben. Koning Darius gaf bevel te zoeken 
naar het bevelschrift, dat zestien jaar tevoren door 
Kores uitgevaardigd was in betrekking tot het huis 
van God te Jeruzalem (6:1-5). Het is waar wat de 
Schrift zegt: “Het hart van de koning is in de hand 
des HEREn als waterbeken, Hij leidt het overal heen, 
waar het Hem behaagt” (Spr. 21:1). Zo was het toen 
en zo is het nu. Hoe heerlijk ervaren wij dat ook in 
onze dagen! 

Men ging aan het zoeken en in de vesting in het 
gewest Medië vond men een rol waarop geschreven 
stond: ‘Oorkonde’, of ‘Gedachtenis’ (SV). Hebben 
wij hier met het toeval te doen? Nee, de gelovige 
lezer weet wel beter! Het volk van God en al hun 
belangen zijn niet overgegeven aan het toeval of 
aan het noodlot. God bestuurt alle dingen. De rol 
was niet in Babel, maar in Medië. Alleen goddelijke 
interventie deed de rol vinden. Die wonderbaar grote 
God, die het heelal bestuurt, die al die duizenden 
hemellichamen hun eigen baan wijst, kan Zich ook 
bezighouden met een onnozele rol; een geschrift 
dat in zestien jaar door niemand was bekeken. Zo 
is God. Hij is groot en wij begrijpen Hem niet. Hij 
is groot, ook in het kleine. Maar het gaat Hem om 

Zijn volk, om Zijn huis. De gelovigen zijn met al hun 
belangen in Zijn hand. En wat meer zegt: zij hebben 
een plaats in Zijn hart. Het is mogelijk dat Hij voor 
een korte tijd het kwaad over hen moet toelaten. 
Maar zodra het kan, komt Hij hen ter hulp en strekt 
Zijn zegenende handen over hen uit. Laten wij meer 
op Hem vertrouwen! Er kunnen tijden zijn waarin het 
lijkt dat alles tegen ons is, maar in werkelijkheid is 
God vóór ons.
Dat ondervonden de Joden ook. Terwijl zij in 
Jeruzalem omringd waren door vijanden en 
afwachtten wat er zou gebeuren, was God in Babel 
bezig het hart van de koning te bewerken teneinde 
Zijn volk te helpen. En het middel dat Hij daartoe 
gebruikte, was deze rol! Koning Darius ging niet zover 
als Nebukadnessar, die uitsprak dat de Allerhoogste 
heerst over de koninkrijken van de mensen; hoewel 
hij toch de God des hemels en de tempel als Zijn 
huis te Jeruzalem erkent. Ook maakte hij een fout 
in de opgave van de maten; hij hield geen rekening 
met de oorspronkelijke afmetingen van de tempel  
(1 Kon. 6:2). Maar het is uit alles duidelijk dat hij door 
God geleid werd. Hij gaf veel meer dan het volk had 
kunnen verwachten. Niet alleen gaf hij toestemming 
voor de bouw van het huis, maar geld en goed en 
alles wat er nodig was. Hoe beschamend voor de 
vijand; hoe bemoedigend voor het volk!
Dan is het opmerkelijk te horen wat de koning tot dit 
alles bewoog. “Laat de arbeid aan dat huis Gods toe”, 
zei hij, “opdat zij de God des hemels welriekende 
offers kunnen brengen en bidden voor het leven 
van de koning en zijn zonen” (6:10). De ellendige, 
verachte, miskende Joden werden voorbidders voor 
de machtige koning en zijn geslacht! En is het nu niet 
treffend dat hij zeer lang geleefd en geregeerd heeft? 
Zeven en dertig jaar!
Wat is het mooi om een voorbidder te zijn! Niet 
alleen met onze eigen noden en behoeften tot God 
te naderen, maar ook voor anderen te mogen bidden. 
Ja, nog meer, wij worden vermaand om als volgt te 
handelen: “Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, 
gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan 
worden voor alle mensen, voor koningen en alle 
hooggeplaatsten, opdat wij een rustig en stil leven 
leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid” (1 Tim.  
2:1-2). Een christen moet bidden. Hij moet geen hoge 
plaats in de wereld proberen te veroveren, maar de 
plaats van afhankelijkheid innemen. Hij moet echter 
niet alleen bidden voor wie hem lief zijn, maar voor 
alle mensen en daarbij vooral niet vergeten degenen 
die in hoogheid zijn.

 (vervolg op pagina 12)
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Hoofdstuk 6

De tempelbouw
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De drie woorden die boven dit artikel prijken, zien 
er enigszins bijzonder uit. U zult ze in de gewone 
Bijbelvertalingen ook niet in deze vorm aantreffen. 
Toch zijn het letterlijke vertalingen van drie Griekse 
woorden, die elk slechts eenmaal in het Nieuwe 
Testament voorkomen, en die alle drie van het 
Griekse woord voor ‘God’ (Theos) zijn afgeleid. In 
deze WoordStudie houden we ze tegen het licht.

Theodidaktos

Het woord theodidaktos komt alleen voor in 
1 Tessalonicenzen 4:9. Daar wordt tegen de 
gelovigen gezegd: ‘Want zelf bent u door God 
onderwezen om elkaar lief te hebben’. ‘Door God 
onderwezen’ is de weergave van theodidaktos, 
dat lett. ‘God-geleerd’ in de zin van ‘door God 
onderwezen’ betekent. Het duidt een kenmerk aan 
van de gelovigen van het nieuwe verbond (zie Jer. 
31:34; Jes. 54:13 en Joh. 6:45). Paulus heeft het 
woord hoogstwaarschijnlijk zelf bedacht. In ieder 
geval is hij de vroegste Griekse auteur die het 
gebruikt.

Theomachos

Het woord theomachos komt alleen voor in 
Handelingen 5:39. Lucas vertelt daar hoe Gamaliël 
over Petrus en de apostelen zegt: ‘En nu zeg ik 
u: blijf af van deze mensen en laat hen [begaan]; 
want als deze raad of dit werk uit mensen is, zal het 
verbroken worden. Als het echter uit God is, zult u 
hen niet kunnen verbreken, opdat u niet misschien 
ook strijders tegen God blijkt te zijn’. ‘Strijders tegen 
God’ is de vertaling van theomachoi. Dit woord was 
al in gebruik, o.a. bij de tragediedichter Euripides 
(5e eeuw v. Chr.).

Theopneustos

Het woord theopneustos komt alleen voor in 
2 Timoteüs 3:16, de klassieke tekst over de 
inspiratie van de Bijbel. De tekst begint met de 
uitspraak: ‘Alle Schrift is door God ingegeven’. 
‘Door God ingegeven’ is de weergave van het woord 
theopneustos, dat lett. ‘godgeademd’ betekent. 
Het is geen specifiek Bijbels woord; ook enkele 
heidense, voorchristelijke auteurs gebruikten het 
als typering van (al dan niet religieuze) poëzie, die 
door inspiratie van de godheid of de muze tot stand 
zou zijn gekomen; vergelijk het begin van zowel de 
Ilias als de Odyssee, waar de dichter de godin resp. 
de muze om inspiratie vraagt.

Voor christenen is interessant dat het tweede deel 
van het woord heel duidelijk gevormd is van pneoo, 
dat ‘ademen’, ‘blazen’, ‘waaien’ betekent. Het heeft 
dezelfde stam als pneuma, dat ‘Geest’, maar ook 
‘wind’ kan betekenen. Beide woorden komen voor 
in Johannes 3:8, waar staat: ‘De wind (Gr. pneuma) 
waait (Gr. pnei, van pneoo) waarheen hij wil, en u 
hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan 
komt en waar hij heen gaat; zo is ieder die uit de 
Geest (Gr. pneuma) geboren is’. Terugkerend 
naar theopneustos kan men daarom stellen dat dit 
woord de lezers in de oren mag klinken als ‘God-
gewaaid’, ‘God-gegeest’, oftewel in iets normaler 
Nederlands: ‘door Gods Geest doorademd’, ‘door 
Gods Geest doorwaaid’. Zo komen we tot de 
vertaling ‘door Gods Geest geïnspireerd’. Dat geeft 
aan de woorden van de Schrift en aan de Schrift als 
geheel een unieke, door geen enkel ander geschrift 
te evenaren autoriteit.
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De man goDs uit juDa en De 
ouDe profeet te betel

1 Koningen 13:11-32

‘Ook ik ben een profeet evenals gij (...). Hij loog hem dat voor’ (1 Kon. 13:18).

In Betel woont een oude profeet, als het ware 
onder de rook van het altaar waarop Jerobeam 
offerde en waartegen de man Gods zijn boodschap 
heeft uitgesproken. Waarom heeft de HERE hem 
niet gebruikt om tegen het altaar te profeteren? 
Misschien is dat, omdat hij een man is zoals Eli. Hij 
zag het kwaad wel, maar hij had niet de moed in het 
geloof ertegen op te treden.

Dat hij niet in de juiste verhouding tot God staat, blijkt 
wel uit het feit dat hij de man Gods uit Juda voorliegt 
om deze met hem te doen terugkeren. Waarom 
doet hij dat eigenlijk? Hij hoort van zijn zonen wat er 
was gebeurd. Die waren bij het feest van Jerobeam 
aanwezig geweest. Heeft hij hen gestuurd? Heeft 
hij geprobeerd hen ervan te weerhouden? In elk 
geval zijn ze gegaan, terwijl hijzelf blijkbaar niet 
is gegaan. Op zijn bevel zadelen zijn zonen zijn 
ezel. Zij weten de route van de man Gods. De oude 
profeet begeeft zich op weg en treft de man Gods 
aan, zittend onder een terebint. Misschien ligt hierin 
wel de kern van de ongehoorzaamheid van de man 
Gods. God had hem duidelijk aangegeven dat hij 
na het prediken van Zijn woord direct terug moest 
naar Juda. Waarom nam hij dan toch de tijd om te 
rusten, voordat hij weer terug was in Juda? Dit is de 
invalspoort voor de boze.

De oude profeet overtuigt zich ervan dat hij de juiste 
persoon voor zich heeft. Dan stelt hij voor dat de 
man Gods met hem meegaat naar zijn huis om 
brood te eten. Het antwoord van de man Gods is 
identiek aan wat hij Jerobeam heeft gegeven, toen 
deze aan hem vroeg of hij mee wilde naar zijn huis. 
Maar de oude profeet geeft niet op. Hij beroept 

zich erop dat hij een collega-profeet is. Hij zegt 
dat een engel hem een woord van de HERE heeft 
doorgegeven voor de man Gods. Hoe kan God 
echter, nadat Hij de man Gods Zelf een opdracht 
heeft gegeven, nu door middel van een ontrouwe 
profeet een andere opdracht geven? De man Gods 
had nooit hierop in mogen gaan. Het staat er nog 
uitdrukkelijk bij dat het hem werd voorgelogen. De 
man Gods trapt erin en gaat mee. 

Als ze aan tafel zitten, krijgt de oude profeet een 
echte boodschap van God. Hoelang zal het geleden 
zijn dat hij God had horen spreken? Wat God hem 
zegt, heeft niet te maken met zijn eigen ontrouw, met 
zijn leugen, maar met de ontrouw van de man Gods. 
God komt niet op Zijn woord terug. De zonde van 
de man Gods is zo groot dat God hem niet meer als 
boodschapper kan gebruiken. We lezen niets van 
enige reactie op de oordeelsaankondiging, noch 
bij de man Gods, noch bij de oude profeet. Als de 
man Gods is vertrokken, laat God hem onderweg 
door een leeuw doden. Dat deze leeuw door God 
is gestuurd, blijkt wel hieruit dat hij met het lichaam 
verder niets doet en ook niet met de ezel die erbij 
staat.

De oude profeet wilde de man Gods omlaag halen tot 
zijn eigen niveau, mogelijk als een rechtvaardiging 
voor zijn verkeerde positie te midden van de 
afgoderij te Betel. God liet dat echter niet toe. Het 
enige wat overblijft, is de wens van de oude profeet 
om bij de man Gods, die hij in zijn eigen graf legt, 
begraven te worden.

Lees nu nog een keer 1 Koningen 13:11-32

Dank	of	bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen 
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. 
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf 
aanvullen: ’Heer, ik wil graag een man Gods zijn. 
Maar ik leer uit deze geschiedenis hoe belangrijk 
het is U dan in alles wat U zegt te gehoorzamen; 
en dat er geen gemeenschap mogelijk is met een 
godsdienst die door mensen is bedacht; en dat er 
ook geen gemeenschap mogelijk is met mensen 
die menen zichzelf te kunnen handhaven in een 
dergelijke omgeving, zonder er misschien zelf actief 
aan deel te nemen. Bewaar mij, Heer, om trouw aan 
Uw opdracht te zijn.’

Ger de Koning
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Wat	 is	 een	 apostel?	 Wat	 is	 het	 verschil	 tussen	
‘apostelen’	 en	 ‘discipelen’?	 Hoe	 en	 wanneer	
hebben	 de	 apostelen	 van	 het	 Nieuwe	 Testament	
hun	opdracht	gekregen?	Hoe	zit	het	met	de	apostel	
Paulus?	Zijn	er	vandaag	de	dag	nog	apostelen?

In Lucas 6:12-16 lezen we dat de Heer Jezus naar 
de berg ging om te bidden en de nacht doorbracht in 
het gebed tot God. Toen het dag was geworden, riep 
Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen 
uit, die Hij ook apostelen noemde. En dan volgen de 
namen van de twaalf apostelen. In Marcus 3:13-19 
gaat het over dezelfde gebeurtenis, de roeping van 
de twaalf, en daar vinden we een aanwijzing wat hun 
apostelschap inhield. De twaalf werden aangesteld, 
opdat zij bij de Heer zouden zijn ‘en opdat Hij hen zou 
uitzenden om te prediken en om macht te hebben de 
demonen uit te drijven’ (vs. 14-15). In Marcus 6 vinden 
wij dan de uitzending van de twaalf. In Matteüs 10 blijft 
de zending van de twaalf beperkt tot de steden van het 
land Israël. Na de opstanding van de Heer wordt de 
opdracht om te prediken uitgebreid tot alle volken. 

De volgelingen van een leraar of godsdienstig leider 
werden aangeduid als discipelen of leerlingen. Door 
Zijn openbaar optreden had Jezus vele volgelingen. 
Sommigen waren echt geïnteresseerd in Zijn leer, 
maar anderen volgen Hem uit nieuwsgierigheid, in de 
hoop een wonder te zien. Weer anderen volgden Hem 
vanwege het voedsel dat ze van Hem kregen (Joh. 6:2, 
26). Velen van deze discipelen keerden zich van Hem af, 
toen Hij dingen zei die ze moeilijk te begrijpen vonden 
of die hun niet aanstonden (Joh. 6:60-66). De twaalf 
apostelen waren echter gebleven, en de Heer richtte 
Zich tot hen met de vraag: ‘Wilt u soms ook weggaan?’ 
Simon Petrus gaf een prachtig antwoord daarop, mede 
namens de andere apostelen – hoewel hij toen nog 
niet wist dat één van hen de Heer zou verraden. Petrus 
zei: ‘Heer, naar wie zullen wij toegaan. U hebt woorden 
van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend 
dat u de Heilige van God bent’ (Joh. 6:67vv.). Deze 
groep volgelingen wordt vaak aangeduid als ‘de twaalf’. 
Zij bleven bij de Heer, totdat Judas Hem verried en 
overleverde aan de overpriesters. Toen verlieten ze 
Hem allemaal en vluchtten, terwijl Petrus Hem zelfs 
driemaal verloochende.

Nadat Judas een eind aan zijn leven had gemaakt en 
de Heer was opgestaan en ten hemel was gevaren, 
stond Petrus op te midden van de broeders en wees 
erop dat de lege plaats van Judas door een ander 
moest worden ingenomen volgens de profetieën van 
Gods Woord (Hand. 1:15-20; Ps. 41:10; 69:26; 109:8). 
Iemand van de mannen die de Heer waren gevolgd 
tijdens Zijn omwandeling op aarde, te beginnen bij 

de doop van Johannes tot op de dag dat Hij werd 
opgenomen, moest met de elf nu ook getuige worden 
van Zijn opstanding. De keus viel op Mattias, ‘en hij 
werd aan de elf apostelen toegevoegd’ (Hand. 1:21-26). 
Het twaalftal was toen weer compleet. In Openbaring 
21:14 is sprake van de twaalf apostelen van het Lam in 
verband met de twaalf fundamenten van de muur van 
het Nieuwe Jeruzalem, de hemelse godsstad.

Uit Handelingen 1 blijkt dat het een bijzonder aspect 
van het apostelschap was, getuigenis af te leggen 
van Christus’ opstanding uit de doden. Hiertoe moest 
men de opgestane Heer persoonlijk gezien hebben 
(1 Kor. 9:1). Dit gold ook voor Paulus, die een 
bijzondere ontmoeting met de Heer had op de weg naar 
Damascus (Hand. 9, 22, 26). Dit gaf zijn apostelschap 
een speciaal karakter, doordat de Heer vanuit de hemel 
aan hem verscheen en hem duidelijk maakte dat Hij 
één was met de vervolgde Gemeente op aarde (‘Ik ben 
Jezus die jij vervolgt’). De bediening van Paulus moet 
dus worden onderscheiden van die van Petrus en de 
overige apostelen. De taak van de twaalf had meer 
betrekking op de Joden, en zij erkenden Paulus als de 
apostel van de volken (Gal. 2:7-9). Aan hem werd later 
de openbaring toevertrouwd van de verborgenheid 
van Christus en de Gemeente. Barnabas, die Paulus 
een tijd vergezelde, wordt ook eenmaal een apostel 
genoemd (Hand. 14:14). Tekenen, wonderen en 
krachten vormden de bewijzen van het apostelschap 
(2 Kor. 12:12). 

Het is duidelijk dat al deze kenmerken een 
hedendaags apostelschap uitsluiten, omdat ze 
alleen betrekking kunnen hebben op tijdgenoten van 
de Heer. De apostelen en ook de profeten van het 
Nieuwe Testament (denk aan Marcus, Lucas, Jakobus 
en Judas) waren de grondleggers van de Gemeente. 
Paulus had eveneens als een wijs bouwmeester het 
fundament gelegd (1 Kor. 3:10-11). De neerslag van 
het werk van al deze grondleggers hebben wij in de 
geschriften van het Nieuwe Testament, en in die zin zijn 
zij ook permanente gaven van de verhoogde Christus 
(Ef. 4:11). Maar het fundament van de Gemeente is 
eens voor altijd gelegd (Ef. 2:20), en dit kan niet worden 
gewijzigd of aangevuld door zgn. nieuwe apostelen 
en profeten. Het is menselijke aanmatiging zich als 
zodanig te presenteren, of anderen die erkenning te 
geven. Daarom moet ook het zgn. Petrusambt, het 
pausschap, worden afgewezen. Dat geldt echter ook 
voor andere vormen van apostolische aanmatiging, 
waarbij leraars of gemeenten zichzelf bovenplaatselijk 
gezag toekennen.
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Hugo Bouter e.a.
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inleiDing op het boek jona

Jona	en	Jezus

De Heer Jezus Zelf verwijst naar de geschiedenis 
van Jona en toont het profetische en typologische 
karakter ervan met betrekking tot Hemzelf aan (Matt. 
12:39-41; 16:4; Luc. 11:29-32). Jona dient dus ook 
als een type van de Heer Jezus opgevat te worden. 
De Heer verwijst in tweeërlei opzicht naar Jona. 
Het is niet gering om door de Heer Jezus bij name 
genoemd te worden in verband met een bediening. 
Slechts vier profeten uit het Oude Testament 
genieten die eer: Jona, Elia (Matt. 17:12; Luc. 4:25-
26), Elisa (Luc. 4:27), en Jesaja (Matt. 15:7).

Twee keer sprak de Heer Jezus over een ‘teken 
van Jona’, waarbij Hij aangaf dat een bepaalde 
gebeurtenis in het leven van Jona iets met Hem te 
maken had. De ene keer gaat over de drie dagen 
dat Jona in de buik van de vis was: ‘Want zoals 
Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het 
zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen drie 
dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn’ 
(Matt. 12:40; Jona 1:17). Jona moest in het watergraf 
opgenomen worden om redding te bewerken voor 
de zeelieden op het schip. Zo moest de Heer Jezus 
letterlijk sterven en in het graf worden gelegd om 
redding te bewerken voor de mensen in wier plaats 
Hij stierf. De drie dagen die Jona doorbracht in de 
vis zijn een voorafschaduwing van de drie dagen 
die de Heer in het graf zou zijn. Jona is een type van 
de Heer Jezus in Zijn lijden en sterven.

De andere keer gaat het erom dat Jona de boodschap 
van redding bracht aan de heidenen: ‘Want zoals 
Jona voor de Ninevieten een teken was, zo zal 
ook de Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht’ 
(Luc. 11:30; vgl. Matt. 12:41; 16:4; Jona 3:3-4). Dat 
gebeurde nadat Jona als het ware ‘verrezen’ was uit 
de dood. Zoals zijn verblijf in de vis een beeld is van 
Jezus’ sterven, is zijn verschijning op het droge een 
beeld van Jezus’ opstanding. Dan brengt Jona zijn 
prediking aan de heidenen te Nineve. Zo heeft de 
Heer Jezus ook de boodschap van bekering doen 
uitgaan tot de volken door de werking van de Geest 
(zie het boek Handelingen), terwijl Hijzelf daaraan 
meewerkte (Marc. 16:20).

Er zijn echter ook grote contrasten tussen Jona en 
Jezus. Bij Jona was het zijn ongehoorzaamheid 
en zijn vlucht, die hem in een benarde situatie 
brachten. Bij de Heer Jezus waren het precies Zijn 
gehoorzaamheid en toewijding, die Hem naar het 

kruis en in het graf brachten. Jona had geen liefde 
voor de meer dan honderdtwintigduizend 1 (4:11) 
zielen in Nineve, zelfs niet nadat de Ninevieten tot 
bekering waren gekomen. Het hart van de Heer 
Jezus echter is vol liefde voor alle mensen. Jona 
deed zijn dienst met tegenzin, zelfs nadat hij in de 
buik van de vis had gezeten. De Heer Jezus was de 
trouwe Dienstknecht, die Zijn vreugde erin vond de 
wil van de Vader te doen. Zijn wij als Jona, of zijn 
wij als Jezus?

Jona	en	het	Joodse	volk

Het boek Jona wordt gelezen op Grote Verzoendag, 
‘Jom haKippoerim’ of kortweg ‘Jom Kippoer’ 
genoemd. Dat is veelzeggend. Want in deze korte 
geschiedenis van Jona ligt ook de geschiedenis van 
het Joodse volk besloten. Hij is een type van Israël, 
dat hebben ze goed beseft.

In het eerste hoofdstuk van het boek Jona zien we 
hoe Jona faalde als Gods getuige. Zo heeft ook 
het volk Israël gefaald als getuigenis van God op 
aarde. Zoals Israël zich van God afgekeerd heeft, 
zo vluchtte Jona weg van God. Drie keer staat er 
in dit hoofdstuk: ‘weg van het aangezicht van des 
Heren (vs. 3, 10). En drie keer staat er ook dat Jona 
afdaalde: eerst naar Jafo, dan in het schip en dan in 
het ruim (vs. 3, 5 SV).

De afkeer die Jona voelde voor de Ninevieten geeft 
iets weer van de afkeer van Israël voor de heidenen. 
Ondanks het feit dat zij God kenden en onder Zijn 
zegen leefden, gunden zij die niet aan de volken. Ze 

1 De ‘honderdtwintigduizend mensen’ waarover hier 
gesproken wordt, zijn waarschijnlijk de kleine kinderen 
geweest. Ze worden namelijk gedefinieerd als personen 
‘die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand 
en hun linkerhand’. De schattingen over de totale populatie 
van de stad Nineve lopen uiteen van zeshonderdduizend 
tot zelfs een miljoen mensen. Andere uitleggers menen 
dat de bijkomende vermelding de morele toestand van de 
Ninevieten aangeeft, de kinderen dan niet meegerekend 

– wat dan toch nog een schatting van driehonderdduizend 
inwoners oplevert. Historische bronnen geven echter 
meer aanleiding voor de eerste mening. Zo is er een 
inscriptie die zegt dat Ashurnasirpal II (ongeveer honderd 
jaar voor Jona) een feest gaf, waarop hij 69.547 mensen 
uit Nimrod (d.i. Calah, een stad iets meer zuidelijk 
gelegen) uitnodigde. Dat zal wellicht alleen de elite van 
die stad zijn geweest, een grote stad dus. De muren van 
Nineve omvatten een gebied dat twee keer zo groot was 
als dat van Calah.
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voorzagen voor de heidenen niets anders dan de 
ondergang, zoals Jona die van Nineve 2. 

Het vierde hoofdstuk toont dit ‘harde hart’ van 
Israël duidelijk aan. Ook toont dit hoofdstuk het 
hart van God, dat precies andersom is. De houding 
en de gedachten van Israël vinden we terug in 
die van Jona, een gebrek aan bewogenheid en 
barmhartigheid. Als gevolg van hun afdwalen van 
God en hun falend getuigenis zijn zij (voor een 
tijd) terzijde gesteld. Israël werd opgeslokt in de 
volkerenzee, zoals Jona verdween in de golven (zie 
Jes. 17:12 en Openb. 17:15 voor deze beeldspraak). 
De val en terzijdestelling van Israël heeft nu het 
heil tot de volken doen uitgaan (Rom. 11:11). God 
beschikte echter een vis waardoor Jona bewaard 
bleef en niet omkwam. Zo is ook het volk Israël, met 
zijn eigen identiteit, gedurende zijn geschiedenis 
onder de volken wonderlijk door God in genade 
bewaard gebleven. Zoals Jona werd uitgespuwd 
door de vis, is ook het Joodse volk weer als natie 
tevoorschijn gekomen. 

In het tweede hoofdstuk vinden we dan de inkeer 
van Jona. Vooral vanwege dit hoofdstuk wordt 
Jona gelezen op Grote Verzoendag. Het volk 
Israël, althans het gelovige deel ervan, erkent 
wel dat het ernstig gefaald heeft. Heel vaak in de 
geschiedenis van Israël was het de overheersing 
door een heidens volk, die hun tot inkeer bracht 
(zie bijv. Richteren). God gebruikte de volken om 
Zijn eigen volk te tuchtigen en tot inkeer te brengen, 
zoals Jona tot inkeer kwam te midden van de zee. 
De Grote Verzoendag heeft alles te maken met 
verootmoediging en schuldbelijdenis. Dat zien we 
hier bij Jona en dat zal ook gevonden worden bij 
Israël in de laatste dagen. In miniatuur zien we het 
steeds opnieuw in het boek Richteren gebeuren. 
Profetisch komt die dag nog voor Israël. Na zijn 
verootmoediging neemt God Jona weer aan. De 
aanneming van Israël zal zijn het ‘leven uit de doden’ 
(Rom. 11:15), zoals dat bij Jona ook het geval was 
(Jona 2:2, 6, 10).

In het derde hoofdstuk is Jona opnieuw aangenomen 
en hersteld. Hij krijgt een tweede kans als Gods 
getuige de boodschap van redding te brengen aan 
heidenen: ‘Maak u op, ga…’ (1:2; 3:2). Zo zal God 

2  De enige hoop op redding die zij zagen voor een 
heiden, was dat deze een zgn. proseliet werd, d.i. een 
heiden die zich tot het jodendom bekeerde (zie Matt. 
23:15 HV en NBV; ook vertaald met bekeerling (NBG) of 
Jodengenoot (SV). Maar dan nog werd zo’n proseliet als 
minderwaardig beschouwd.

Zijn volk, althans het ware Israël wanneer het tot 
bekering is gekomen, ook opnieuw aannemen en 
herstellen. Dan zullen zij opnieuw Gods getuigenis 
vormen op aarde te midden van de volken en tot 
zegen daarvan zijn.

Jona heeft zijn geschiedenis opgeschreven om 
die aan zijn volksgenoten bekend te maken. Niet 
zomaar als een historisch verslag, maar opdat het 
een boodschap voor hen zou zijn. Opdat ze zouden 
geconfronteerd worden met hun eigen harteloosheid 
jegens de heidenen, hun ongehoorzaamheid aan 
God, hun falen als getuigenis en hun gebrek aan 
berouw en inkeer. Onder Israël riepen de profeten 
Hosea en Amos het volk op zich te bekeren. Het 
boek Jona kwam daarbij als een levendige illustratie. 
De zeelieden kwamen tot bekering, Jona kwam tot 
inkeer, de Ninevieten bekeerden zich… wat zou 
Israël doen?

Indeling

Het boek Jona lijkt zelf een indeling aan te geven. We 
vinden twee keer een bijna identieke uitdrukking. De 
eerste is: ‘het woord des Heren kwam (ten tweeden 
male) tot Jona’ (1:1; 3:1), telkens gevolgd door ‘Jona 
maakte zich op’ (1:3; 3:3). De tweede uitdrukking is: 
‘Jona bad tot de HERE’ (2:1; 4:2). Dat brengt ons ertoe 
om de eerste twee hoofdstukken samen te nemen, 
en ook de laatste twee hoofdstukken. Zo krijgen we 
twee delen, die dan elk ook weer in tweeën kunnen 
worden verdeeld:

Jona 1 & 2: De ongehoorzaamheid van Jona

Jona 1: Jona in de storm

Jona 2: Jona in de vis

Jona 3 & 4: de gehoorzaamheid van Jona

Jona 3: Jona wijst de Ninevieten terecht

Jona 4: Jona wordt door God terechtgewezen

Slot

Enerzijds kent het boek Jona een open einde, 
omdat we niet weten hoe het Jona verder vergaan 
is. Anderzijds is het verhaal ook afgesloten doordat 
heel de discussie in Jona 4 eindigt met God, die het 
laatste woord heeft en Zijn punt duidelijk maakt.

Uit het feit dat Jona deze gebeurtenissen te boek 
heeft gesteld op de manier zoals ze hier beschreven 
zijn, mogen we wellicht afleiden dat Jona het 
uiteindelijk begrepen heeft. Zijn schrijven diende 
immers voor het volk Israël, met het doel dat het 
zijn situatie zou inzien en tot inkeer zou komen.
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(vervolg van pagina 6)
Er is genade nodig om te bidden voor anderen. Alleen in het 
besef van de genade die aan ons is bewezen, kunnen we 
die genade ook over anderen inroepen. Er is genade nodig 
om te volharden in het gebed voor anderen; want niets is zo 
moeilijk. Het is gemakkelijk in bezwarende omstandigheden 
tot God te roepen voor onszelf en ook wel voor anderen; 
maar als de omstandigheden schijnbaar gewoon zijn, is 
het heel wat moeilijker. Hoe vaak wordt het vergeten! Om 
te bidden voor alle mensen is een ruim hart nodig; een 
hart dat aan allen denkt; een hart dat allen insluit, zij het 
ook in grote zwakheid. Behalve onze volmaakte Heiland, 
worden ons in de Schrift enkele voorbidders voorgehouden. 

“Mozes en Aäron waren onder zijn priesters, Samuël onder 
hen die zijn naam aanriepen; zij riepen tot de HERE en Hij 
antwoordde hun” (Ps. 99:6). Abraham bad voor Sodom. De 
apostel Paulus deed in elk van zijn gebeden met blijdschap 
het gebed voor de Filippenzen. Hoe nodig is het in een 
tijd van geestelijke zwakheid onder de gelovigen, in een 
tijd waarin de goddeloosheid toeneemt, veel te bidden; te 
bidden ook voor anderen.
Moge de Heer onze harten daartoe neigen en geven dat 
wij meer met alle dingen voor Zijn aangezicht verkeren! In 
de hemel zal het eenmaal worden gezien wat God door 
de verhoring van onze gebeden aan zwakke, miskende 
en verachte gelovigen heeft gegeven en voor hen heeft 
bewerkt!
De bouw ging voorspoedig voort en het huis werd voltooid 
in het zesde jaar van het koninkrijk van Darius; dus 
ongeveer twintig jaar na hun terugkeer uit Babel. Wat 
een gunst van God voor het volk! Nog één ding moeten 
we hierbij opmerken. Dit huis kwam in twintig jaar arbeid 
geheel gereed. Hier hebben we een tegenstelling met het 
geestelijke huis van God. De Gemeente is nog niet voltooid. 
De Heer bouwt nog steeds en pas in de hemel is het huis 
klaar. Nu worden nog dagelijks stenen toegebracht, naar 
de lankmoedigheid van God (2 Petr. 3:9). Zodra echter de 
laatste steen is toegevoegd aan het Godsgebouw, komt 
de Heer en neemt Hij de Gemeente tot Zich in de hemel. 
Laat ons blijven uitzien naar dat ogenblik en ondertussen in 
getrouwheid onze weg gaan. Laten we voor de Heer doen 
wat Hij ons te doen geeft, onder biddend opzien tot Hem 
voor alle noden en behoeften!
Ongeveer een maand na de voltooiing van het huis Gods, 
kwam het volk met de priesters en de Levieten samen 
om het gebouw in te wijden. Zij deden het met vreugde. 
En geen wonder. In negentig jaar was er geen tempel te 
Jeruzalem geweest, zodat zeker het merendeel nog nooit in 
de gelegenheid was geweest tot eredienst samen te komen. 
Als we lezen over de inwijding van het huis Gods onder 
Salomo in 1 Koningen 8, moet ons al dadelijk het grote 
verschil opvallen met de inwijding hier. Het eerste dat bij 
Salomo in het heiligdom werd gebracht, was de ark van het 
verbond. Van het terugkomen van die ark uit Babel lezen 
we niets. Waarschijnlijk is zij verloren geraakt of vernietigd.

"Rechtstreeks" jaargang 7, Nr. 9 - september 2010
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Praktische vrede
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“Jezus dan zei opnieuw tot hen: Vrede zij u!” 
(Joh. 20:21a).

In de tweede zegenbede die de Heer uitspreekt 
bij Zijn verschijning aan de discipelen op de 
eerste dag van de week gaat het om kracht en 
wijsheid voor onze wandel als gelovigen (Joh. 
20:21-23). Opnieuw wenst Hij hun vrede toe, 
ditmaal als Zijn gezanten in deze wereld: ‘Zoals 
de Vader Mij heeft gezonden, zend ook Ik u’  
(vs. 21b). Vergelijk dit met de woorden in het 
gebed van de Heer in Johannes 17:18: ‘Zoals U 
Mij in de wereld hebt gezonden, heb ook Ik hen 
in de wereld gezonden’. Deze opdracht kunnen 
wij alleen vervullen in de kracht en met de hulp 
van de Heilige Geest. Hij is de Bron van kracht 
voor het nieuwe leven: wij dienen niet meer naar 
het vlees, maar naar de Geest te wandelen. Wij 
zien in deze verzen hoe de opgestane Heer Zijn 
Geest en Zijn leven aan de Zijnen meedeelt. Hij 
blaast het opstandingsleven in Zijn discipelen en 
geeft hun op die manier reeds een voorsmaak 
van Pinksteren. 

Christus is de láátste Adam, de Heer van de 
nieuwe schepping, de Oorsprong van een nieuw 
mensengeslacht. Hij is een levendmakende 
geest, die levend maakt wie Hij wil (vgl. Gen. 
2:7; 1 Kor. 15:45). In Romeinen 8 wordt 
dit meer leerstellig uitgewerkt: wij hebben  
(1) zowel het nieuwe leven als (2) de persoonlijke 
en blijvende inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen. De wet van de Geest van het leven 
in Christus Jezus, dus de Geest als leidend 
principe, als levensbeginsel (het is het leven 
van de opgestane Heer) heeft ons vrijgemaakt 
van de wet van de zonde en de dood (d.i. het 
principe, de macht die ons gevangen hield) 
(Rom. 8:2).

Een tweede zegen is dat de Geest Zélf woning 
in ons gemaakt heeft, ons leidt in ons leven, met 
ons getuigt dat wij kinderen van God zijn, in ons 
sterfelijk lichaam woont, in onze harten bidt, etc. 
(zie het vervolg van Romeinen 8). Wij mogen 
deze beide zaken wel onderscheiden, maar 
niet van elkaar scheiden. Daarom heeft het 
ook geen zin te speculeren over diverse stadia 
waarin gelovigen (1) het nieuwe leven van de 
wedergeboorte en vervolgens (2) de persoonlijke 
inwoning van de Geest, dus een aparte doop 
met (of: in) de Geest zouden ontvangen. Paulus 
leert ons juist dat deze geestelijke zegeningen 

nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. 
God geeft in deze bedeling de Geest niet met 
mate (zie Joh. 3:34).

Door de inwoning van de Geest zijn wij in staat als 
getuigen van Christus hier beneden op te treden, 
Hem te dienen en Hem te vertegenwoordigen 
in deze wereld waar Hij thans verworpen is. De 
inwonende Geest geeft ons namelijk alles wat 
wij nodig hebben:
(1) Praktische vrede als gezanten van de 
Heer Zelf, die door Zijn Vader in de wereld was 
gezonden (Joh. 20:21). En deze vrede is ten 
diepste de vrede van God en van Christus Zelf 
(vgl. Matt. 11:29; Joh. 14:27; Fil. 4:7).
(2) Geestelijke kracht door de levensadem 
die Christus in ons heeft geblazen. Want de 
inwoning van de Heilige Geest leidt tot een 
heilig en rechtvaardig leven. Zo worden wij tot 
beelddragers gemaakt van de opgestane Heer, 
het Hoofd van de Gemeente, de Oorsprong van 
een nieuwe generatie van mensen (Joh. 20:22). 
De geestelijke mens heeft een Geestelijke aard 
en oorsprong (Joh. 3:8).
(3) Onderscheidingsvermogen als gave 
van de Geest, namelijk wijsheid om de blijde 
boodschap van de vergeving der zonden toe te 
passen op mensenharten (Joh. 20:23).

Laten wij ons daarom bewust zijn van onze 
waardigheid als gezanten van Christus en 
van de verhevenheid van onze opdracht. De 
kleinste stap, de nederigste dienst – niets 
is onbelangrijk en in alles zijn wij van Hem 
afhankelijk. In onszelf is geen kracht, maar wij 
worden door Zijn Geest met kracht gesterkt naar 
de innerlijke mens. Wij zien dat ook in het leven 
van de apostelen. Hoe waren deze eenvoudige 
Galileeërs in staat de godsdienstige trots van de 
Joden en de wijsheid van de Grieken het hoofd 
te bieden? Het was alleen in de kracht van de 
Geest, dat zij de Gekruisigde konden prediken 
aan Joden en heidenen. Zij predikten Christus, 
de kracht van God en de wijsheid van God. Dat 
is ook het geheim van onze kracht: Gods Heilige 
Geest die in ons woont, die onze zwakheid te 
hulp komt, die ons leidt in ons gebed en in onze 
aanbidding, die ons Christus doet navolgen. 
Laten wij de Geest dus niet weerstaan of 
bedroeven. Veel zegen toegewenst bij het lezen 
van dit nummer van Rechtstreeks. Namens de 
redactie, Hugo Bouter
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De zonDe van achan

Jozua 7

“De Israelieten vergrepen zich evenwel aan het gebannene, 
doordat Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach, 

uit de stam Juda, iets wegnam van het gebannene” (Joz. 7:1).

Het	verborgen	kwaad	aan	het	licht	gebracht

Achan had toegegeven aan tijdelijk voordeel, aan 
geldelijk gewin. Er was ongerechtigheid in zijn 
hart, een boze begeerte, toen hij de waardevolle 
voorwerpen zag. De mantel van Sinear was 
aantrekkelijk. Was het geen passende kleding voor 
een vorst onder het volk? Wat een aanzien zou 
hem dit geven, als hij hiermee verscheen onder de 
oudsten van zijn stam! In het geheim nam hij alles 
mee en begroef het in zijn tent, zodat niemand iets 
ervan wist, behalve zijn familie misschien.

De geschiedenis van Achan is een illustratie van de 
oorsprong en de voortgang van het kwaad, wanneer 
iemand zich van de levende God verwijdert. Het 
laatste van de tien geboden luidde: “Gij zult niet 
begeren”. Juist door het verlangen iets te bezitten 
wordt men overweldigd door de begeerte, en dan 
vindt de zondige daad plaats. De gevolgen die dat 
heeft voor een bekeerd iemand worden op levendige 
wijze beschreven in Romeinen 7. Er is een tijd in 
het leven van de meeste christenen, waarin zij in 
de praktijk moeten leren dat hun onbedwingbare 
wensen zondig zijn. Niet alleen de begeerte naar dat 
wat verband houdt met openlijk kwaad als zodanig, 
maar naar alles wat God ons in Zijn wijsheid heeft 
verboden.

De	‘wereld’	onder	het	tentkleed

In het geval van Achan zou men zich kunnen 
afvragen welk kwaad er in de mantel, in het geld 
of in het goud stak. Het waren niet de dingen zelf, 
maar de begeerte datgene te bezitten wat God niet 
had geschonken. De schuldige daad ontsprong 
aan verkeerde verlangens, die veroordeeld en 
genegeerd hadden moeten worden. Laten wij 
ons de wil van God voor ogen stellen en een 
behagen hebben in Zijn woord. Laten wij onze ogen 
afwenden van de bekoring van de wereld. Paulus 
zei: “Maar ik zou de zonde niet gekend hebben 
dan door de wet; want ook de begeerte zou ik niet 
gekend hebben, als de wet niet gezegd had: U zult 
niet begeren” (Rom. 7:7). Laten wij waakzaam zijn, 
zodra de begeerte gaat ontkiemen en dit direct 
veroordelen, terwijl wij zien op Christus Jezus onze 

Heer. De zonde van Achan was dat hij een mantel 
wilde hebben als persoonlijke versiering, en zilver 
en goud om zijn eigen rijkdom te vergroten. Hijzelf 
kwam op de eerste plaats, niet het woord van God 
of de schatten van Jahweh. 

Maar zoals de diefstal die hij pleegde ons tot lering 
moet dienen, zo is ook zijn verdere gedrag een 
waarschuwend voorbeeld. Nadat hij erin geslaagd 
was zich de schat toe te eigenen en deze te verbergen 
in zijn tent, hoorde hij van de veldtocht tegen Ai en de 
daaropvolgende nederlaag. Hij hoorde het gerucht 
in de legerplaats, toen de mannen terugkwamen 
van de strijd en iedereen zich afvroeg waarom deze 
ramp had plaatsgevonden. Wat dacht Achan ervan? 
Sprak zijn geweten, toen hij zag dat zijn broeders 
uit de strijd terugkwamen met alle bewijzen van de 
nederlaag? Zei het niet tegen hem: ‘Ja, Achan, jij 
hebt gezondigd. Jij hebt de schat gestolen, die je 
verborgen hebt in de tent. Niemand weet ervan of 
heeft het gezien, maar God wel’. Zou hij niet gezien 
hebben dat Jozua, de geliefde aanvoerder, en de 
eerbiedwaardige oudsten vele uren geknield lagen 
voor de Ark en stof op hun hoofd strooiden? Zei 
zijn geweten niet zacht maar duidelijk: ‘Achan, het 
is vanwege jouw zonde, dat Jozua treurt voor de 
HERE over de nederlaag van het volk. Jij bent de 
schuld ervan’.

Belijdenis	is	nodig

Maar Achan verhardde zijn hart en hij weigerde zijn 
eigen verantwoordelijkheid te erkennen voor de 
rampzalige gebeurtenis bij Ai. De nacht ging voorbij 
en hij beleed zijn zonde niet. De HERE had bevel 
gegeven om de volgende dag het lot te werpen. De 
schuldige moest daardoor worden aangewezen. De 
twaalf stammen verzamelden zich voor de HERE. 
Achan moet gebeefd hebben! Nu zou hij ontdekt 
worden, het lot zou op hem vallen. Waarom beleed 
hij zijn zonde niet en erkende hij niet dat hij de 
schuldige was? Zijn hart was verhard. Hij had in het 
begin al de stem van zijn geweten gesmoord en nu 
bleef hij erin volharden. Zijn lippen weigerden de 
zonde toe te geven. Kijk eens naar Achan en zijn 
gezin, toen het geslacht van de Zarchieten onder 
Juda werd aangewezen. Zou hij het nu erkennen? 

W.J. Hocking
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Nee, zijn mond bleef gesloten. Het lot viel op zijn 
familie, en nog verklaarde hij niet wat hij gedaan 
had. Ten slotte viel het op hemzelf, maar hij had de 
gelegenheid voorbij laten gaan om zijn zonde te 
belijden. Heel Israël wist nu dat hij schuldig stond 
aan deze zonde en deze ramp over het volk had 
gebracht.

Deze gebeurtenis bevat ernstige lessen voor 
ons vandaag de dag. Ik doel niet op de reeks 
opzienbarende nederlagen die de belijdende 
christenheid vroeger heeft geleden, maar op 
onlangs geleden nederlagen die het merendeel 
van ons wel moet kennen. Wij weten wat zij die 
de naam van de Heer aanroepen in sommige 
landen te lijden hebben. Het getuigenis van de 
waarheid wordt daar aangevallen door de overheid. 
In ons eigen land ondermijnt de godsdienst van 
de rede en het bijgeloof de fundamenten van het 
christendom. De naam van de Heer wordt met 
voeten getreden. De schande van Ai voelen wij in 
ons Gilgal. Waarom triomfeert de wereld? Is het niet 
omdat er een ban is in de legerplaats? De macht 
van de wereld breekt door en het geloof slaat op de 
vlucht, omdat wereldse begeerten heimelijk in ons 
hart werkzaam zijn. Er zijn er die, door geldzucht 
en begeerte gedreven, schatten begraven in hun 
tenten. Rijkdom, wereldse begeerten en de mode 
hebben in het hart veelal de plaats ingenomen van 
het woord en de wil van de Heer. Deze niet beleden 
persoonlijke zonden verhinderen de groei van het 
getuigenis van de Heer. Een betreurenswaardig 
verval verbreidt zich in de rangen van het getuigenis 
van Christus.

Wat moeten wij doen aan deze wanorde, waarvan 
wij de droevige resultaten zien? Zoeken wij naar de 
oorzaak ervan? De begeerte naar tijdelijk voordeel 
en schone schijn werkt door in de gezinnen, in de 
levens van hen die de naam van de Heer belijden. 
Wij vergeten de eer die Hem toekomt. De kracht 
om de wereld te overwinnen wordt verlamd door 
toegeeflijkheid aan de begeerte van het vlees, 
misschien wel in het verborgen in Gods gemeente. 
Is dit niet het tijdstip om ons voor de Heer te 
verootmoedigen? En tegenover Hem te belijden: 
‘Ben ik het Heer?’ ‘Is de oorzaak in mijn familie, in 
mijn tent?’ Zeg niet dat u niet verantwoordelijk bent 
voor de uwen. De hele familie van Achan, zijn zonen 
en dochters en al wat hem toebehoorde, werd naar 
het dal Achor gebracht. Achan, het hoofd van de 
familie, werd verantwoordelijk gehouden; maar allen 
werden geoordeeld. Zijn zonde bracht schande 
over zijn familie, zijn stam en zijn volk, maar wat 
veel erger was, over de naam van God. Zijn zonde 
had zijn heilige voorrechten veranderd in smaad en 
schande voor het hele volk.

De HERE had de verborgen zonde van Achan 
openbaar gemaakt. Wat in het verborgen was 
gebeurd, werd verteld op de daken. Het lot viel op 
de schuldige ten aanschouwen van heel Israël. In 
onze tijd wordt het lot niet meer gebruikt, omdat God 
werkt door de Heilige Geest door middel van het 
Woord. Het Woord van God is levend en krachtig en 
het oordeelt de gedachten en overleggingen van het 
hart. Geen schepsel is voor Hem onzichtbaar, maar 
alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van 
Hem met Wie wij te doen hebben (Hebr. 4:12-13). 
Als wij onszelf oordelen door dit Woord, zullen wij 
niet openlijk door de Heer getuchtigd worden. Maar 
wij moeten het licht van het Woord ook laten schijnen 
op de motieven van ons handelen en niet alleen de 
handelingen zelf. God kent onze verlangens en 
onze doelstellingen, die wij kunnen verbergen, zelfs 
voor hen die het dichtst bij ons staan. En omdat wij 
ze zo gemakkelijk verborgen kunnen houden, kan 
het ons overkomen dat wij de alwetendheid van 
God vergeten, die onze heimelijke bedoelingen 
kent. Wat verschrikkelijk zou het zijn, als wij in het 
diepste geheim – zoals Achan in zijn tent – in ons 
hart de schatten van de wereld voor ons persoonlijk 
genot zouden verbergen.

Wij moeten dit hoofdstuk praktisch toepassen en 
onszelf niet voor de gek houden. Het is een feit dat 
er bij ons iets kan zijn dat een verhindering is voor 
het geestelijk welzijn van onze broeders en zusters. 
Als er iets is dat niet openbaar is en dat God belet 
krachtig te handelen in ons getuigenis tegenover 
onze medegelovigen en tegenover de wereld, dan 
moet dat aan het licht worden gebracht. Moge God 
de oorzaak van onze huidige zwakheid aan het licht 
brengen, opdat onze verborgen zonden beleden 
worden in het licht van Zijn tegenwoordigheid.

Er zijn mensen die de verantwoordelijkheid voor 
geestelijk onheil in de gemeenten bij God leggen. 
Zij spreken zoals Jozua: ‘Ach, Here HERE, waarom 
hebt U dit volk dan toch over de Jordaan laten 
trekken’ (Joz. 7:7)? Waarom hebt U ons als getuigen 
te midden van een afvallige christenheid gesteld en 
laat U onze gemeenten afbreken en onze lampen 
uitblussen?’ God heeft, zo redeneren zij, in Zijn 
voorzienigheid en in Zijn bestuur toegelaten dat 
verdeeldheid en wanorde de inspanningen om de 
eenheid van de Geest te bewaren in de band van de 
vrede, tenietdoen. Wat een schandelijke houding! 
Jozua lag neergebogen, met het aangezicht op de 
aarde en hij beschuldigde de HERE. Maar Gods 
Woord zegt: “Sta toch op; waarom ligt gij daar op uw 
aangezicht? Israël heeft gezondigd” (Joz. 7:10). Wij 
kunnen God niet de schuld geven van onze vervallen 
toestand. Wij hebben ongelijk, wij hebben gefaald, 
wij hebben gezondigd. Laten wij belijdenis doen, 
voordat de ramp zich verder verbreidt. Wij moeten 
goed opmerken dat de schandelijke nederlaag te 
Ai werd veroorzaakt door de verborgen zonde van 
één man te Jericho. Als Achan zijn zonde eerder 
had beleden en genoegdoening had gegeven aan 
de HERE, zou de openbare schande van het volk 
voorkomen zijn. Laten wij dus bij onszelf beginnen 
en verklaren voor de Heer: ‘Ik heb in dit of dat 
gezondigd’.
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De tweeDe wonDerbare visvangst

Johannes 21:1-14

Van	nu	aan	zult	u	mensen	vangen

Christus geeft opdrachten aan al Zijn discipelen. 
Dit wordt duidelijk gemaakt in het slothoofdstuk 
van het evangelie naar Johannes, die hier evenals 
in voorgaande hoofdstukken de discipel wordt 
genoemd, ‘dien Jezus liefhad’ (Joh. 21:7,20). Terwijl 
wij in Johannes 19 in deze discipel een beeld 
zien van onze verbondenheid met de gekruisigde 
Christus, en in Johannes 20 onze éénmaking 
met de gestorven en opgestane Heer, zien wij in 
Johannes 21 onze huidige relatie met de Heer in de 
hemel. Hij is Degene die de gaven uitdeelt (vgl. Ef. 
4:7vv.), en die ons opdraagt voor Hem bezig te zijn 
en handel te drijven totdat Hij komt. In dit hoofdstuk 
leren wij dus nog weer andere lessen met het oog 
op onze plaats en taak als volgelingen van de Heer. 
Evenals bij het eerste teken in Johannes 2 voorziet 
de Heer in een menselijk tekort en verandert Hij het 
gebrek in overvloed. Wie tot Hem komt, zal nooit 
meer honger hebben; en wie in Hem gelooft, zal 
nooit meer dorst hebben (Joh. 6:35). Het laatste 
teken in dit evangelie toont opnieuw Zijn goddelijke 
heerlijkheid en Zijn macht over de schepping.

Johannes 21 draagt het karakter van een nawoord. 
Nadat de laatste verzen van hoofdstuk 20 het grote 
doel van het evangelie hebben genoemd (‘opdat gij 
gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, 
en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn naam’), 
tekent hoofdstuk 21 hoe de Heer Zijn discipelen tot 
vissers van mensen maakt en hen inschakelt in Zijn 
dienst. Hij gaf de opdracht het net uit te werpen aan 
de rechterzijde van het schip, wat leidde tot deze 
wonderbare visvangst (Joh. 21:6). Door Zichzelf zo 
in Zijn opstandingskracht en absolute macht over 
alle dingen te openbaren, bereidde Hij de discipelen 
voor op het werk dat zij moesten gaan doen.

Het initiatief dat Petrus had genomen om te gaan 
vissen op het meer van Tiberias (Joh. 21:3a), had 
uiteraard betrekking op een gewone visvangst. 
Dacht hij niet meer aan het vissen van mensen, 
waarover de Heer vroeger gesproken had bij de 
roeping van de eerste discipelen (Matt. 4:18-22; 
Marc. 1:16-20; Luc. 5:1-11)? Mogelijk hadden de 
discipelen al uren gewacht op het strand en hadden 
ze ook honger. In die nacht vingen zij echter niets, 
maar de ontmoeting met Christus maakte alles 
anders. Het resultaat was een wonderbare visvangst, 
die het uitgangspunt vormde voor een maaltijd met 
de Heer en het herstel van Petrus te midden van 

de overige discipelen. Op deze wijze wilde de Heer 
hem in het openbaar de verantwoordelijke taak 
geven die Hij hem had toegedacht, een speciale 
taak zowel ten aanzien van de Joden als ten 
aanzien van de volken. Zo wordt hier de lijn als 
het ware teruggebogen naar de oorspronkelijke 
roeping van de discipelen en wordt deze in een 
nieuw licht geplaatst. De opgestane Heer maakte 
een nieuw begin met Zijn volgelingen. Zij leerden 
Hem definitief als hun Opdrachtgever kennen en zij 
zouden voortaan vissers van mensen zijn.

De	Grote	Opdracht

Het is ook belangrijk dat deze verschijning 
plaatsvond in Galilea en niet in Jeruzalem, de 
stad waar Hij was opgestaan uit de doden en was 
verschenen aan de discipelen die op de eerste 
dag van de week waren bijeengekomen. In Galilea 
had de Heer de meeste jaren van Zijn leven 
doorgebracht. Dit deel van het land werd veracht 
door de Joden (Joh. 1:47; 7:52). De profeet Jesaja 
noemde het: ‘Galilea der heidenen’ (Jes. 8:23 SV). 
In deze landstreek van diepe duisternis en van de 
schaduw van de dood (Jes. 9:1-2), was het Licht der 
wereld reddend verschenen. Na Zijn opstanding en 
hemelvaart zou Hij het Licht voor de volken zijn en 
zou Gods heil reiken tot het einde van de aarde (Jes. 
49:6). De Heer zou Zijn werk voortzetten vanuit de 
hemel, in de kracht van de Heilige Geest en door de 
dienst van de apostelen. Hier in Johannes 21 wordt 
het beeld gebruikt van een heer en zijn knechten, 
een gezagvoerder met zijn vissers. De apostelen 
zouden het evangelienet op bevel van de Heer 
uitwerpen in de ‘zee’ van de volken en de naties, 
en ze zouden het weer aan land brengen met een 
menigte van bekeerlingen. Galilea was de plaats 
waar zij de Grote Opdracht ontvingen, zoals men 
die meestal noemt (Matt. 28:16-20; Marc. 16:14-18). 
De Heer ging hun voor naar Galilea, de landstreek 
die sprak van Gods genade voor de heidenen. 
Daar beval Hij hun erop uit te trekken in de hele 
wereld en het evangelie te verkondigen aan de hele 
schepping.

Een andere belangrijke les uit dit gedeelte in 
Johannes 21 is, dat wij in ons werk voor de Heer 
volkomen afhankelijk zijn van de aanwijzingen die 
Hij ons geeft. Zonder Hem kunnen wij niets doen 
en is al onze inspanning vruchteloos (Joh. 15:5).  
Dat kan soms heel pijnlijk zijn. Onder leiding van 
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Petrus hadden de discipelen de hele nacht gevist, 
maar ‘in die nacht vingen zij niets’ (Joh. 21:3b). 
Plotseling zagen zij in de ochtendnevel echter een 
Man op de oever staan, die zij niet onmiddellijk 
herkenden. Deze vroeg hun of zij ook iets te eten 
hadden (Joh. 21:5). Sommige vertalingen gebruiken 
het woord ‘toespijs’ of rechtstreeks het woord ‘vis’. 
Het gaat hier om iets dat men bij het brood kon eten 
en dit ook smakelijk maakte. Het kwam er dus op neer 
dat de Heer vroeg of zij ook iets gevangen hadden, 
maar daarop moesten zij eerlijk toegeven dat hun 
pogingen op niets waren uitgelopen. Zij herkenden 
de Vreemdeling nog steeds niet, maar in Zijn stem 
lag zoveel gezag dat zij het bevel opvolgden om het 
net aan de rechterkant van het schip uit te werpen. 
Dat was ook al eens eerder gebeurd (vgl. Luc. 5:5-
7). Het resultaat was ongelofelijk: zij konden het 
net niet meer trekken vanwege de menigte van de 
vissen (Joh. 21:6).

Het	is	de	Heer

Daarna volgde direct de ontknoping (Joh. 21:7vv.). 
Johannes, die de Heer zo goed kende en gewend 
was in Zijn nabijheid te zijn, begreep intuïtief dat het 
de Heer moest zijn. Hij zei tegen Petrus: ‘Het is de 
Heer!’ Opnieuw bleek het impulsieve karakter van 
Petrus: hij sprong in het water om zo snel mogelijk 
bij de Heer te komen. Het is goed dat wij wensen in 
Zijn nabijheid te zijn! Dat was ook Petrus’ verlangen 
geweest toen de Heer op de zee wandelde (vgl. 
Matt. 14:28). 

De andere discipelen kwamen met het scheepje 
en sleepten het net met de vissen naar de kant. 
Het schip zonk niet en het net scheurde niet, in 
tegenstelling tot wat er dreigde te gebeuren bij de 
eerste visvangst die zij deden op het woord van de 
Heer (Luc. 5:6-7). Petrus was degene die het net op 
het land trok, vol grote vissen, honderddrieënvijftig. 
Bij de roeping van de eerste discipelen was hij ook 
degene die – samen met Andreas – het net uitwierp 
in de zee (Matt. 4:18; Marc. 1:16).

Deze wonderbare visvangst illustreert het werk 
dat de discipelen voortaan zouden verrichten in 
afhankelijkheid van de Heer. Zij zouden het net van 
het evangelie uitwerpen en Gods uitverkorenen 
bijeenverzamelen, allen die bestemd waren voor 
het eeuwige leven. Anders dan in de gelijkenis 
van het sleepnet in Matteüs 13, zijn het hier alleen 
goede vissen. Het gaat in Johannes 21 kennelijk 
niet om naambelijders, maar om hen die werkelijk 
de Heer toebehoren. De vermelding van het 
precieze aantal wijst erop dat de Heer al de Zijnen 
kent, niemand van hen zal verloren gaan. Over 
dit getal honderddrieënvijftig is veel gespeculeerd. 
Augustinus zag hierin het getal van de uitverkorenen 
die bijeengebracht worden in de kerk. Hiëronymus 
bracht het in verbinding met de verkondiging van 
het evangelie aan alle volken van de aarde.

De apostel Petrus zou bij deze taak van het vissen 
van mensen een verantwoordelijke plaats krijgen, 
zoals het boek Handelingen ook bevestigt. Hij was 
degene die het net van het evangelie uitwierp in de 
volkerenzee en het ook weer binnenhaalde, vol met 
bekeerlingen uit de Samaritanen en uit de heidenen 
(Hand. 8, 10, 11). In Handelingen 8 zien wij Petrus 
samen met Johannes en zo ook in Handelingen 3 
en 4, waar het gaat om het getuigenis onder het 
Joodse volk. Zij waren in hun vroegere werk als 
vissers reeds metgezellen of deelgenoten (Luc. 
5:10 HV). In het vervolg van Johannes 21 zien wij 
hen eveneens in hun onderlinge verbondenheid 
als volgelingen van de Heer. Toch was er ook 
onderscheid in hun bediening. De Heer zinspeelde 
daarop na het herstel van Petrus. Zij moesten ieder 
persoonlijk de Heer navolgen en gaan waar Hij 
hen leidde; bovendien zou de dienst van Johannes 
zich uitstrekken tot de eindtijd. Het is zeker niet 
eenvoudig de Heer te dienen en een visser van 
mensen te zijn, maar wij zien hier dat Hij het ons wil 
leren. Wij dienen slechts te letten op Zijn bevel, dan 
is het resultaat ongelofelijk.

Profetische	betekenis

Verder kunnen wij in deze wonderbare visvangst 
een verwijzing zien naar de prediking van het 
evangelie van het Koninkrijk in de laatste dagen. 
Door de inzet van Joodse predikers zal er in de 
eindtijd opnieuw een grote menigte uit de volken 
gered worden (vgl. Openb. 7). Dat zal gebeuren 
ná de opname van de Gemeente, die bestaat uit 
degenen die niet gezien hebben en toch geloven 
(Joh. 20:29). In die tijd zal er ook een rest uit Israël 
tot geloof komen, die ten slotte de Doorstokene 
zal aanschouwen en een rouwklacht over Hem zal 
aanheffen bij Zijn wederkomst (Zach. 12:10). De 
Gemeente wordt in Johannes 20 afgebeeld door de 
vergaderde discipelen; het gelovige overblijfsel uit 
Israël door Tomas, die de doorboorde handen en 
de doorstoken zijde van de Heer zag en zelfs mocht 
aanraken.
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Het tweede dat we in 1 Koningen 8 vinden, is het 
indrukwekkende ogenblik dat de wolk neerdaalt 
en de heerlijkheid van God, de tegenwoordigheid 
van Jahweh, het huis vervult. Toen ging Hij zitten 
op Zijn troon te midden van het volk en nam Hij 
plaats boven het verzoendeksel. Vervolgens vinden 
we het gebed van Salomo, waarin hij, knielend voor 
het altaar, zijn hele hart voor God uitstortte; waarna 
hij opstond om het hele volk te zegenen. Met de 
handen uitgebreid naar de hemel prees hij zo de 
God van Israël. Daarna volgde de verschijning van 
Jahweh aan Salomo, waarbij Hij hem de verzekering 
gaf van de verhoring van zijn gebed en de heiliging 
of afzondering van het huis voor Zijn naam (1 Kon. 
9:3).

Van dit alles vinden we in Ezra niets. Dat kon ook niet. 
Zoals al eerder opgemerkt, vinden we hier alleen 
een overblijfsel; terwijl de betrekking tussen God en 
Zijn volk niet hersteld was. Toch moet één gedeelte 
van het gebed van Salomo voor deze teruggekeerde 
Joden tot grote troost geweest zijn; ik bedoel vers 
46 en volgende. Daar bidt Salomo Gods ontferming 
af, wanneer het volk om zijn zonden in ballingschap 
zou zijn gevoerd, opdat Hij hun (na hun belijdenis) 
zou vergeven en hen zou terugbrengen in het land. 
Zij waren nu de voorwerpen van deze genade van 
God. Er waren trouwe Joden geweest die in Babel, 
in het vreemde land, met het aangezicht gericht 
naar Jeruzalem belijdenis hadden gedaan (denken 
we aan Daniël). En God had hen verhoord. Wat een 
verschil evenwel toen en nu! De teruggekeerden 
staan hier als een toonbeeld van zwakheid, maar – 
al moesten zij veel missen – zij hadden tenminste 
een altaar en een tempel.

En God heeft Zijn naam doen wonen in de tempel. 
Zijn tegenwoordigheid was er. Hadden zij vijftien 
jaar geleden rondom het altaar hun eenheid 
geopenbaard, nu brachten zij bij de inwijding van 
de tempel de gezegende waarheid in praktijk dat 
de HERE in hun midden was. Heeft dit alles ons niet 
veel te zeggen? De heerlijkheid van de begintijd 
van de Gemeente is er niet meer. En toch mogen 
wij ons verblijden over het ‘altaar’ en over Gods 
tegenwoordigheid. Aan de Tafel van de Heer geven 
wij uitdrukking aan onze eenheid, maar tegelijkertijd 
zijn wij ons bewust van de tegenwoordigheid van de 
Heer. Hij is het Middelpunt. Wij heiligen ons tot de 
eredienst, en Hij ziet in ontferming op ons neer.

Het moet ons treffen dat er ondanks alle zwakheid 
zoveel trouw en nauwgezetheid onder Juda en 
Benjamin te vinden was. Want men deed alles 

volgens het gebod van de God van Israël (vs. 14). 
“Met Mijn Woord zal Ik in uw midden zijn,” had Hij 
gezegd; en dat Woord was hun een en al. Het was 
hun richtsnoer. Ze deden alles “naar het voorschrift 
van het boek van Mozes” (vs. 18). Wat een voorbeeld 
voor ons! 

Het geloof ziet steeds het hele volk van God. Men 
slachtte twaalf geitenbokken ten zondoffer voor 
heel Israël, naar het getal der stammen. Ja, dat is 
geloof; het verheft zich boven de omstandigheden. 
Velen waren in Babel achtergebleven. De tien 
stammen waren naar Assyrië weggevoerd. Maar 
toch slachtten zij twaalf geitenbokken. Dat is mooi! 
Weliswaar waren het niet twaalf stenen, zoals bij 
Elia, die de eenheid tot uitdrukking brachten. Het 
moesten hier twaalf offerdieren zijn, om aan te tonen 
dat het hele volk schuldig was. Het was een bewijs 
van de toestand van verval van heel Israël. Maar 
nochtans legde het getuigenis af van de goede 
gezindheid van de teruggekeerde ballingen. Hoe is 
het met ons? Wij zien helaas dat bij de eredienst, 
bij de verwerkelijking van de heerlijke waarheid 
dat Jezus het Middelpunt van de Zijnen is, velen 
ontbreken. Maar is dan ons oog door het geloof 
gericht op de gehele Gemeente?

Het is waar dat deze Joden zwak en gering in aantal 
waren, maar zij vertegenwoordigden toch het hele 
volk bij het huis van God. Zij stonden daar voor 
hun bewustzijn als een getuigenis van de twaalf 
stammen. Heerlijke gedachte! Zo is het ook nu. Wij 
kunnen niet meer als de complete Gemeente in één 
plaats samen zijn. Maar toch kunnen we, wanneer 
we als gelovigen eredienst hebben, uitdrukking 
geven aan de eenheid van allen. Wat een voorrecht!

(vervolg op pagina 12)
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…cremeren, denkt u waarschijnlijk. Maar daarover 
gaat dit stukje niet. In het Nieuwe Testament 
komen verschillende woorden voor die ‘graf’ 
betekenen. Slechts één daarvan hangt samen 
met het werkwoord ‘graven’. Dat laatste vinden 
wij logisch, want waarmee zou het anders moeten 
samenhangen? In het Grieks hangen de meest 
gebruikte woorden voor ‘graf’ echter samen met een 
werkwoord dat iets heel anders aanduidt. Helemaal 
niet zo vreemd, eigenlijk. Nieuwsgierig geworden? 
Leest u dan deze WoordStudie.

Tafos	=	graf

Het Gr. woord tafos (Matt. 23:27,29; 27:63,64,66; 
28:1; Rom. 3:13) hangt samen met het werkwoord 
thaptoo (o.a. Matt. 8:21,22; 14:12; Luc. 16:22) dat 
‘begraven’ betekent. Even herkenbaar hangt het in 
Matteüs 27:7 gebruikte woord voor ‘begraafplaats’, 
tafè, samen met datzelfde werkwoord voor 
‘begraven’.

Mnèma	=	graf

Het Gr. woord mnèma (o.a. Marc. 5:3; Hand. 2:29; 
7:16; Openb. 11:9) betekent eveneens ‘graf’. Dit 
woord hangt echter niet samen met een woord 
voor begraven, maar met het Gr. werkwoord 
mimneiskomai, dat ‘zich herinneren’ (o.a. Matt. 5:23; 
26:75; 27:63; Luc. 24:6), ‘(terug)denken aan’ (Luc. 
1:54,72; 23:42) betekent. Het verschilt maar weinig 
van het Gr. woord mnèmè, dat in 2 Petrus 1:15 
voorkomt en ‘herinnering’ betekent. Samen met een 
daar gebruikt werkwoord ‘maken’ omschrijft Petrus 
zo het werkwoord ‘zich herinneren’. Ook hangt het 
samen met het Gr. woord mneia, dat ‘herinnering’, 
‘vermelding’ betekent, en dat Paulus eveneens met 
een iets andere vorm van datzelfde werkwoord 
‘maken’ gebruikt om de notie ‘gedenken’, ‘zich 
herinneren’ uit te drukken in Romeinen 1:9; Efeziërs 
1:16; 1 Tessalonicenzen 1:2; Filemon: 4 (vgl. ook Fil. 
1:3; 1 Tess. 3:6; 2 Tim. 1:3).

Mnèmeion	=	graf

Verreweg het vaakst wordt in het Nieuwe Testament 
voor ‘graf’ het Gr. woord mnèmeion gebruikt. Het 
komt in alle vier de evangeliën voor (zie o.a. Matt. 
8:28; 28:8; Marc. 6:29; 16:3,5; Luc. 11:44; 23:55; 
24:2,9) en daarnaast nog een keer in Handelingen 
13:29. 

Het betekent hetzelfde als het tweede woord, maar 
het is anders gevormd. Het graf is de plaats waar 
men zijn dierbaren gedenkt.

Conclusie

Deze keer moeten we echt zeggen dat de drie 
hierboven besproken woorden in de praktijk 
synoniemen zijn. Ze worden namelijk alle drie 
gebruikt om hetzelfde graf aan te duiden, namelijk 
het graf van de Heer Jezus, ook in parallelplaatsen. 
Merkwaardig is ook dat de hierboven gebruikte 
woorden al in het heidense Grieks, ver voor het 
Nieuwe Testament, voorkwamen. Anderzijds is dat 
niet zo vreemd; ook de heiden dacht bij het graf 
waar (de as van) zijn geliefde overledene begraven 
lag, treurend terug aan de tijd dat deze nog in leven 
was.

Gelukkig mogen christenen op een heel andere 
manier bij het graf van geliefde medechristenen 
staan. Daar zal, omdat het graf een tafos is, 
zeker het besef zijn dat de ontslapene ooit fysiek 
begraven is. Eveneens zal daar, omdat het graf ook 
een mnèma en een mnèmeion is, aan het leven van 
de ontslapene worden teruggedacht. Daarnaast 
is er echter de zekerheid dat de graven eens, als 
de Heer Jezus terugkomt, zullen opengaan, en 
zowel aan het begraven-zijn als aan het gedenken 
een eind zal komen. De doden in Christus zullen 
opstaan; samen met hen worden de dan nog 
levende gelovigen in wolken opgenomen, de Heer 
tegemoet in de lucht. Zo zullen zij altijd met de Heer 
zijn! Met die woorden mogen we elkaar vertroosten, 
zolang er nog christenen begraven worden (vgl.  
1 Tess. 4:16-18)!
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het oorDeel over Jerobeam, en De 
verDere geschieDenis van rechabeam

1 Koningen 13:33 - 14:31

“En het volharden hierin werd tot zonde voor het huis van Jerobeam” (1 Kon. 13:34).

Jerobeam blijft volharden in zijn zonde. Vers 33 
van 1 Koningen 13 vermeldt dat de hoofdsom van 
zijn zonde te maken heeft met de dienst aan God. 
Wie ook maar priester wil zijn, die stelt hij aan. Hij 
gaat volledig voorbij aan het recht van God, hij zet 
God aan de kant. God kan dit niet tolereren. Hij 
brengt tucht over Jerobeam door zijn zoon ziek te 
maken. Het zal een lievelingszoon zijn geweest, 
want Jerobeam is erg in zorg over de afloop van de 
ziekte. God weet hoe Hij mensen nog een keer moet 
aanspreken. “Niet van harte verdrukt en bedroeft 
Hij de mensenkinderen” (Klaagl. 3:33), maar Hij 
aanschouwt moeite en verdriet om het in Zijn hand 
te leggen (Ps. 10:14).

Jerobeam legt zijn nood echter niet in Gods hand, 
maar verwacht het van een mens, namelijk Achia. 
Deze profeet had zo’n geweldige boodschap voor 
hem gehad, toen hij hem vertelde dat hij koning 
zou worden. Zou de profeet nu ook niet een goede 
boodschap voor hem hebben? Jerobeam stuurt 
zijn vrouw eropuit. Zou hij zelf de moed niet ervoor 
hebben gehad? Alleen moet ze zich wel verkleden. 
Ook hieruit blijkt dat Jerobeam God niet echt zoekt 
en kent. Wie meent nu, dat hij God voor de gek kan 
houden door een verkleedpartij, door zich anders 
voor te doen dan hij in werkelijkheid is? Alsof God 
niet verder kijkt dan de buitenkant. Het gaat God 
juist om de binnenkant! Niet dat de buitenkant, het 
uiterlijk, onbelangrijk is. God wil dat het uiterlijk 
een eerlijke weergave van het innerlijk is en geen 
schijnvertoning. (Het zal de moeite waard zijn 
om in de Bijbel na te gaan welke verkleedpartijen 
er allemaal voorkomen en wat ze te betekenen 
hebben.)

De profeet Achia is blind. Menselijk gezien is dat een 
dubbel voordeel voor Jerobeam: een blinde profeet 
en een verklede vrouw. Maar de blinde profeet staat 
in verbinding met de God voor Wie alle dingen naakt 
en geopend zijn. Hij ontvangt van God de woorden 
die hij moet spreken. Direct al spreekt hij de vrouw 
bij haar ware naam aan. Dat moet een schok voor 
haar zijn geweest. Ze is ontdekt! Dan komt het 
harde woord van God. Ze moet teruggaan naar 
Jerobeam en hem Gods oordeel over zijn zonden 
aankondigen. Dat is een loodzware boodschap voor 
je eigen man! Ook hoort ze, waarvoor ze eigenlijk 
was gekomen, hoe het met haar zoon zal aflopen: 
als ze de stad binnenkomt, zal hij sterven. Ze 
aanvaardt de zware weg terug, waarvan iedere stap 
haar dichter bij de dood van haar zoon brengt. Ze 
is toch een moeder met zorg om haar kind. Daarom 
is het indrukwekkend en vertroostend hoe God nog 
een bemoediging heeft te midden van het oordeel 
dat Hij moet uitspreken. De zoon van Jerobeam 
heeft iets wat niemand anders van de familie heeft: 
er is “in hem alleen iets goeds gevonden voor de 
HERE, de God van Israël” (vs. 13). Wat het is, staat 
er niet bij, maar we mogen wel aannemen dat het 
een jongen was die naar de HERE wilde luisteren en 
in Hem geloofde.

In het tweestammenrijk Juda gaat het 
onder Rechabeam niet veel beter dan in het 
tienstammenrijk onder Jerobeam. Juda doet wat 
kwaad is in de ogen van de HERE. Dan is er geen 
kracht om de vijand van je af te houden. Sisak, de 
koning van Egypte, komt en neemt de schatten 
van het huis des Heren en het huis van de koning 
weg. Rechabeam wordt hierdoor niet naar God 
uitgedreven. Hij maakt na wat hij is kwijtgeraakt. 
Ook dat is een vorm van verkleden, het is niet echt. 
Hij blijft uiterlijk trouw naar de tempel gaan, maar 
zijn hart is niet veranderd. Tweemaal wordt vermeld 
dat zijn moeder een Ammonitische was. Is dat niet 
veelzeggend?

Lees nu nog een keer 1 Koningen 13:33-14:31

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 echt te zijn voor U.’

Ger de Koning
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Dit feest wordt beschreven in Leviticus 23:24-25 
en Numeri 29:1-7. In Leviticus staat vermeld dat 
het een rustdag was met een heilige samenkomst, 
aangekondigd door bazuingeschal. Verder werden 
er op deze dag brand- en spijsoffers gebracht en 
één bok als zondoffer. Het was een jubeldag, staat 
er in de NBG-vertaling (Num. 29:3). Een dag van 
trompetgeschal, staat er eigenlijk in het Hebreeuws. 
Wat er te vieren was, staat er niet; er was ook niets 
om te gedenken. 

Tegenwoordig vieren de Joden dit feest als het 
Joods Nieuwjaar, terwijl de maand Nissan (waarin 
het Pascha wordt gevierd) de eerste van het 
religieuze jaar is! Het kerkelijk jaar scheelt dus  
6 maanden met het burgerlijk jaar. Het doel van het 
feest was eigenlijk verborgen. Het was dan ook het 
5e feest.

 

Vijf is het getal van de verborgenheid: we leven 
nu in de 5e bedeling, die van de genadetijd en 
de Gemeente. De Gemeente begon op het 
Wekenfeest (Hand. 2:1). Deze periode zal eindigen 
met de opname van de Gemeente, dat is de eerste 
profetische betekenis van het bazuinenfeest. Er 
moest op dit feest een stoot op de bazuinen worden 
gegeven, dit heeft als betekenis verzamelen. 
Er waren echter twee trompetten. Het verzamelen 
zal straks ook tweevoudig zijn. Ten eerste wordt 
de Gemeente in de hemel opgenomen (1 Tess. 
4:16-17; 1 Kor. 15:51-52). Ten tweede dient het 
bazuingeschal voor het bijeenverzamelen van het 
volk Israël in het land (Jes. 27:13). Daar zien we nu 
reeds een voorvervulling van.

Dit feest viel eigenlijk samen met het  
7e nieuwemaansfeest (Num. 10:10). Dat feest 
diende ertoe God aan het volk te doen denken. Zo 
zal God straks opnieuw aan Zijn volk denken en Zijn 
plan met Israël tot een goed einde brengen. Met het 
feest van de bazuinen begon de cyclus van drie 
feesten in de 7e maand. Uiteindelijk zal de wereld 
in het 1000-jarig rijk vanuit Jeruzalem bestuurd 
worden, daarvan spreekt het Loofhuttenfeest.

Voor het bazuinen werden speciaal 2 zilveren 
trompetten gemaakt (Num. 10:2). Een stoot op 
beide trompetten diende voor het samenroepen 
van de gemeente, het verzamelen van de gehele 
vergadering in de woestijn bij de ingang van de 
tabernakel (Num. 10:3,7). Een uitgebreid signaal 
moest worden geblazen als de legerplaatsen 
moesten opbreken (Num. 10:5-6), en later in het 
Beloofde Land als de legers zich voor de strijd 
moesten verzamelen (Num. 10:9). Zowel het blazen 
als het stoten diende ertoe het volk bij de Here God 
in gedachtenis te doen brengen (Num. 10:9-10).  
Bij de feesten moest er een stoot op de trompetten 
worden gegeven bij het offeren van de brand- en 
vredeoffers, dus ook bij dit feest.
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het feest van De bazuinen
C. Noorlander
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reply

Kan een waar kind van God verloren gaan?

Vraag naar aanleiding van Hebreeën 6:1-8

Groei	naar	geestelijke	volwassenheid

De schrijver van de brief vervolgt in het eerste deel 
van Hebreeën 6 de vermaningen aan het slot van 
hoofdstuk 5. Hij wil graag dat zijn lezers beseffen 
dat ze niet moeten blijven ‘hangen’ in ‘het woord 
van het begin van Christus’ (6:1). Hiermee bedoelt 
hij alles wat over en door Christus is gezegd in 
verband met Zijn komst op aarde. Je kunt denken 
aan de aankondiging door Johannes de Doper, en 
ook aan de prediking van Christus Zelf. Natuurlijk is 
alles wat daarover in de Bijbel staat Gods Woord en 
dus belangrijk. Maar het is wel allemaal verbonden 
met het Oude Testament en met de regering van 
Christus over Zijn aardse volk.

Er is echter door de verwerping van Christus een 
totaal andere situatie ontstaan en daarop wil de 
schrijver de harten van de gelovigen richten. Hij wil 
dat ze ‘voortgaan tot het volkomene’ of, zoals ook 
vertaald kan worden, ‘tot de volwassenheid’. Het 
‘volkomene’ is de kennis van Christus in verband 
met de plaats die Hij nu inneemt, als verheerlijkt in 
de hemel. Het ‘voortgaan’ slaat op de geestelijke 
groei van de gelovige naar dat ‘volkomene’ toe. 
Dat wil zeggen dat je Hem in de heerlijkheid ook 
werkelijk het voorwerp van je geloof en het doel 
van je leven maakt. Dan wil je niet achteruit, terug 
naar een tastbare godsdienst, maar vooruit, met het 
verlangen steeds meer van Hem en de heerlijke 
gevolgen van Zijn werk te leren kennen.

Wat je in het tweede deel van vers 1 en in vers 2 
leest, slaat dan ook niet op het christendom, maar 
op het jodendom. De schrijver wil het daar niet 
opnieuw over hebben, want dat kenden ze vanuit 
hun verleden als Joden. Zo wisten ze van ‘bekering 
van dode werken’. Dat betreft berouw over werken 
die gedaan zijn in eigen wil, in onafhankelijkheid 
van God. Ook over ‘geloof in God’ hoefden ze niet 
opnieuw onderwezen te worden. Daarmee waren 
ze van jongs af aan vertrouwd. Bekering en geloof 
zijn niet specifiek christelijke waarheden. Ze waren 
en zijn in alle tijden nodig, wil een zondig mens in 
verbinding met een heilig God komen.

De ‘leer van reinigingen’ (en beslist niet: leer van 
dopen!) wijst op voorschriften die God aan Israël had 
gegeven aangaande de wassing met water. Daarbij 
ging het erom zaken of personen die verontreinigd 

waren door verbinding met zonde, weer rein te 
maken, zodat ze opnieuw in de dienst van God 
gebruikt konden worden (zie bijv. Num. 19:18). De 
leer ‘van handoplegging’ slaat op wat bijvoorbeeld 
bij het offeren moest gebeuren. Handoplegging 
betekent éénmaking, in dit geval met het offer (vgl. 
Lev. 1:4; 4:15). De Joden waren ook vertrouwd met 
de leer ‘van dodenopstanding’ (Joh. 11:24), evenals 
met de leer ‘van eeuwig oordeel’ (Jes. 14:9-11; 
38:18; 66:24). Alle genoemde kenmerken zijn dus 
niet zozeer christelijk, maar typisch joods. Daarom 
wil de schrijver dit allemaal laten rusten.

Als de auteur in vers 3 zegt: ‘dit zullen wij doen’, 
wil hij daarmee niet zeggen dat hij er later nog 
wel eens op terug zal komen. Nee, het ‘dit’ slaat 
op ‘het voortgaan tot het volkomene’ van vers 1. 
Als God het vergunt, wil hij de lezers in gedachten 
meenemen naar de hemel, naar de Heer Jezus in 
de heerlijkheid. Hij drukt zich bewust zo uit, dat hij 
daarbij afhankelijk is van God. Want de geestelijke 
toestand van sommige Hebreeën liet het op dit 
moment niet toe zijn voornemen uit te voeren. Dat 
kwam doordat er onder zijn lezers mensen waren 
(en die zijn er nog steeds), die slechts uiterlijk het 
christendom hebben aangenomen, terwijl er innerlijk 
niets veranderd was. Zij oefenden een verkeerde 
invloed uit op de ware gelovigen, die daardoor traag 
werden in de navolging van de verworpen maar 
verheerlijkte Messias. Daarom spreekt de schrijver 
in algemene bewoordingen hen allen aan. Maar de 
onmogelijkheid om nog eens vernieuwd te worden 
tot bekering betreft alleen degenen die uiterlijk wel 
deel hebben aan de voorrechten van vers 4 en 5, 
maar die innerlijk geen nieuw leven hebben.

Echt	of	schijn

Alle kenmerken die in deze verzen worden 
genoemd, zijn uiterlijke kenmerken. Ze gelden 
voor alle belijdende christenen, dus zowel voor 
echte christenen als voor naamchristenen. 
Naamchristenen zijn belijders die het alleen in naam 
en niet in werkelijkheid zijn. Er is kennis, vreugde, 
verlichting, voorrechten en kracht, maar geen echt 
geestelijk leven. Het zijn mensen die tranen hebben 
zoals Esau (12:17), die de dood van de oprechten 
willen sterven zoals Bileam (Num. 23:10b),  
die willen dat godvrezende mensen voor hen bidden 

Ger de Koning
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zoals Farao (Ex. 8:8) en Simon de tovenaar (Hand. 
8:24), mensen die profeteren zoals Kajafas (Joh. 
11:49–52), die graag het woord van God horen zoals 
Herodes (Marc. 6:20), maar die toch niets meer zijn 
dan klinkend metaal of een schetterende cimbaal.

‘Eens verlicht’ wil zeggen dat ze licht hadden 
ontvangen over de Persoon van Christus, Zijn werk, 
Zijn verheerlijking in de hemel. Maar ze waren alleen 
verstandelijk verlicht, het licht had niet hun geweten 
bestraald. ‘Van de hemelse gave geproefd’ betekent 
dat ze een zekere smaak hadden gekregen van wat 
God in Christus had geschonken, mogelijk ook van 
de hemelse positie die Christus, de Messias, nu 
innam. Maar zij hadden niet ervan gegeten, zich 
niet ermee vereenzelvigd. ‘Deelgenoten van de 
Heilige Geest’ zijn degenen die zich bevinden op 
het terrein waar de Heilige Geest werkt. Dat houdt 
niet noodzakelijk in dat de Heilige Geest ook in de 
persoon zelf woont.

‘Het goede woord van God geproefd’: dat betekent 
dat men heeft begrepen hoe kostbaar het Woord 
van God is, maar het hoeft niet te betekenen dat 
men door middel daarvan echt levend is gemaakt. 
‘De krachten van de toekomstige eeuw’ zijn de 
wonderen die zullen plaatshebben in de komende 
eeuw, als de triomferende Messias, de Zoon van 
God, alle macht van de vijand zal tenietdoen. De 
Hebreeën hadden zulke wonderen gezien toen 
de Heer Jezus op aarde was, en ook tijdens de 
begintijd van het christendom.

Aan al deze kenmerken had iedere christen 
deel, omdat hij leefde in de kring waar deze 
dingen werden gevonden. Zelfs al was er geen 
echt geestelijk leven, toch ondervond ieder deze 
invloeden. Maar alleen voor iemand die géén leven 
uit God bezit, geldt dat hij afvalt van de christelijke 
gemeenschap met die kenmerken. Hij kan die de 
rug toekeren en teruggaan naar zijn vroegere sfeer 
van belijdenis. De mensen om wie het hier gaat, 
hoorden eerst bij het volk van God, dat de Zoon 
van God had gekruisigd. Vervolgens hadden ze dit 
als zonde erkend en de Heer Jezus als Messias 
beleden. Maar nu bedreven ze dezelfde misdaad 
willens en wetens zelf door weer terug te keren naar 
dat volk, en het christendom met zijn verheerlijkte 
Heer de rug toe te keren. Het betreft niet mensen 
die in onwetendheid handelden. Voor dezen bad de 
Heer Jezus immers: ‘Zij weten niet wat zij doen.’

Afvalligen zijn degenen die eens verlicht waren en 
Christus als de Zoon van God hadden erkend, Zijn 
kruisiging als zonde hadden beleden, maar hierop 
terugkwamen en Hem toch voor een verrader 
hielden die terecht was gekruisigd. Afvalligen zijn 
geen onwetenden. Velen in de christenheid verkeren 
in dezelfde positie. Zij zijn bekend gemaakt met de 
waarheden aangaande Christus, maar zij komen 
ertoe – tegen beter weten in – Zijn maagdelijke 
geboorte te loochenen, evenals Zijn volmaakte 
leven, Zijn Godheid, Zijn verzoenend sterven en 
Zijn lichamelijke opstanding. Voor zulke mensen 
is het onmogelijk dat zij weer vernieuwd worden 
tot bekering, dat wil zeggen dat zij opnieuw tot 
inkeer komen van hun huidige dwaling. Zij hebben 
de waarheid gekend en die beleden, daarna weer 
verworpen en staan die nu tegen. Deze rebellie 
openbaart een verhard hart, dat nooit meer tot 
bekering kan komen.

De schrijver maakt met een voorbeeld uit de natuur 
duidelijk hoe het zit met het bezit van goddelijk 
leven, of het ontbreken daarvan. Het leven van de 
belijder wordt vergeleken met grond, die de regen 
indrinkt. In de regen zie je de bediening van het 
Woord, dat vaker met water wordt vergeleken (vgl. 
Ef. 5:26). De toestand van de grond wordt door de 
dikwijls erop vallende regen openbaar. De ‘regen’, 
dat wil zeggen de zegen van de hemel, daalt op 
de ziel van de belijder neer als goddelijk licht, de 
hemelse gave, de Heilige Geest, het goede woord 
van God en de krachten van de toekomstige eeuw. 
Bij de ware christen zal het resultaat van deze 
‘regen’ vrucht voor God zijn, o.a. door het brengen 
van lofoffers en het volgen van de Heer Jezus. Maar 
bij de naambelijder, de afvallige, blijkt dat de regen 
géén vrucht in zijn leven voortbrengt. Dat komt 
doordat er niets in de grond zelf aanwezig is dat 
vrucht kan voortbrengen; er is geen nieuw leven, 
geen inwonende Heilige Geest. De naamchristen 
brengt nooit nuttig gewas voort, want de grond 
deugt niet. Uit hem komen alleen ‘dorens en distels’ 
voort, de gevolgen van de zondeval (Gen. 3:17-18). 
Wat in verbinding met de zonde staat, ligt onder de 
vloek en zal uiteindelijk verbranden in de eeuwige 
vloek en verbranding (vs. 8).

Om over na te denken: welke overeenkomsten 
en verschillen zijn er tussen de echte en de valse 
christen?
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(vervolg van pagina 6)

Het volk offerde aan de HERE. Maar wat was het gering! 
Het waren honderd stieren die zij brachten, tweehonderd 
rammen en vierhonderd lammeren. Bij Salomo waren het 
tweeëntwintig duizend runderen en honderdtwintig duizend 
stuks kleinvee! Wat een verschil! Maar niettegenstaande 
dat was er grote blijdschap in hun midden; en zij wijdden 
het huis van God in met vreugde. Het is niet gelegen in het 
aantal van degenen die iets brengen aan de Heer. Het is 
ook niet gelegen in de grootte van hetgeen gebracht wordt. 
De Heer ziet het hart aan. Bij veel zwakheid is een goede 
gezindheid van het hart de Heer juist des te welgevalliger. 
Zo kan vreugde en blijdschap het hart vervullen van elke 
gelovige, die met andere kinderen Gods de lofoffers mag 
brengen. 

Dan kan alles gebrekkig gaan en wat zij brengen, kan 
gering zijn, als het maar gebracht wordt in de juiste 
gezindheid van het hart. Dán is het de Heer aangenaam, 
aangezien het voor God gewijd wordt niet door hun kracht, 
maar door de heerlijke Persoon van Jezus Christus (1 Petr. 
2:15).

"Rechtstreeks" jaargang 7, Nr. 10 - oktober 2010
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In dit nummer van Rechtstreeks treft u 
behoorlijk uiteenlopende artikelen aan. Dat is 
helemaal niet erg, want de Bijbel zelf is ook 
enorm divers. Vele auteurs zijn door Gods 
Geest gebruikt om het geschreven Woord van 
God voor ons vast te leggen, en zij schrijven 
over een omvangrijk scala van onderwerpen. 
De auteurs die dit nummer hebben mogen 
volschrijven, willen zichzelf natuurlijk niet 
met de geïnspireerde Bijbelschrijvers 
vergelijken. Het punt van overeenkomst 
is alleen dat ook zij over een veelheid van 
onderwerpen hebben mogen schrijven. 
Sommigen hebben dat overigens al lang 
geleden gedaan. Schrijvers als Hocking, Van 
Ryn en Vellekoop zijn inmiddels bij de Heer. 
Zij hadden tijdens hun aardse leven ook nooit 
kunnen vermoeden dat hun artikelen nog 
eens in een digitaal Bijbelstudieblad zouden 
verschijnen. Hun destijds geschreven 
artikelen zijn geselecteerd door de redactie 
van Rechtstreeks, en die bevindt zich, 
zoals u al hebt begrepen, nog steeds in 
springlevende staat op aarde.

In het artikel over Achan wordt duidelijk dat 
in ons allen een ‘Achan’ schuilt. Ook wij 
zijn meesters in het verbloemen van onze 
werkelijke drijfveren. Realiseren we ons wel 
dat niet-geoordeelde persoonlijke zonden 
een verhindering voor de Heer zijn om de 
gemeente te zegenen? Het volgende artikel 
gaat over de boodschap van Lucas en zijn 
speciale belangstelling voor de tempel. Dat 
is van belang voor ons, want de gelovigen 
van nu worden eveneens met een tempel 
vergeleken, maar ook met priesters. Hetzelfde 
thema komt aan de orde in het artikel over 
de inwijding van de tempel in Ezra 6. In de 
korte bijdrage die tussen deze laatste twee 
artikelen in staat, wordt duidelijk gemaakt dat 
wij te gemakkelijk onszelf verontschuldigen 
met een verwijzing naar ons zwakke vlees. 
De auteur laat ons nadenken over de vraag 
wat we dan precies bedoelen, en over de 
vraag in hoeverre we ons denken op dit punt 
moeten bijstellen.

De WoordStudie gaat ditmaal over een 
actueel en noodzakelijk thema, namelijk 

over het onderwijs van de apostel Paulus ten 
aanzien van de vraag wie in de gemeente 
wel en niet mogen spreken. Doet hij daarover 
werkelijk uitspraken waarmee we, zoals 
velen lijken te denken, alle kanten kunnen 
opgaan, of wijst hij een duidelijke weg? Wij 
houden het op dat laatste.

Het artikel over de koningen Abiam en 
Asa gaat o.a. over de vraag met welke 
middelen wij in de geestelijke strijd de vijand 
tegemoet treden. Ook toegewijde gelovigen 
kunnen daarbij foute keuzes maken na een 
overigens prima start. Zo’n goede start is 
dus geen garantie voor het vervolg van onze 
weg als gelovigen. Het is nodig ons blijvend 
afhankelijk van de Heer te weten. Ook de 
bijdrage over de persoonlijke ‘kredietcrisis’ 
van zowel ongelovigen als vleselijke 
gelovigen wijst in diezelfde richting.

Het slotartikel gaat over de indrukwekkende 
afscheidstoespraak die Paulus heeft 
gehouden tot de oudsten van de gemeente 
in Efeze. Paulus spreekt over de kenmerken 
van de tijd die na zijn vertrek zou aanbreken. 
De gemeente zou grote gevaren gaan 
lopen, waarbij de vijand zowel van buitenaf 
als van binnenuit zou opereren. Gelukkig 
sprak Paulus daarbij ook bemoedigende 
woorden: hij wist aan Wie hij de gelovigen 
uiteindelijk toevertrouwde. Uit die zekerheid 
mogen ook wij kracht putten, totdat de Heer 
Jezus terugkomt. Allen Gods zegen gewenst!  
Namens de redactie, Gerard Kramer
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De zonDe van achan

Jozua 7

“De Israelieten vergrepen zich evenwel aan het gebannene, 
doordat Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach, 

uit de stam Juda, iets wegnam van het gebannene” (Joz. 7:1).

Het	gedenkteken	in	het	dal	Achor

Achan beleed zijn zonde te laat. Nadat het lot hem 
aangewezen had als de schuldige, zei hij tegen 
Jozua en zijn volksgenoten: “Waarlijk, ik ben het, 
die gezondigd heeft tegen de HERE, de God van 
Israël, want zo en zo heb ik gehandeld” (Joz. 7:20-
21). Omdat het openbaar geworden was voor zijn 
broeders, moest hij zijn zonde wel belijden. Als 
hij dat van tevoren had gedaan, zou hij vergeving 
hebben ontvangen en gereinigd zijn, maar nu kon 
zijn belijdenis hem niet meer redden van het oordeel 
van God. Als hij zichzelf had geoordeeld in zijn tent, 
zou hij het oordeel niet hebben moeten ondergaan 
in het dal Achor 1. 

Laten wij oppassen in ons leven voor verborgen 
dingen, bedrog en oneerlijkheid. Laten wij het 
licht van God laten schijnen in de verborgen 
schuilhoeken van ons hart, opdat wij alle egoïsme 
en trots zullen belijden en het werk van de Heer 
niet gehinderd wordt. Laten wij bedenken dat de 
geheime gedachten van het hart ten slotte zullen 
worden geoordeeld door Jezus Christus: “Want 
wij allen moeten geopenbaard worden voor de 
rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt 
wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft 
bedreven, hetzij goed hetzij kwaad” (2 Kor. 5:10). 
Als wij onze zonden nu belijden, zullen ze straks 
niet in de openbaarheid komen. Als wij iedere dag 
door zelfoordeel gereinigd worden, zal ons leven 
voor onze medegelovigen tot zegen zijn en niet tot 
hun schade en schande leiden, zoals het geval was 
met Achan.

De verborgen zonde van Achan bracht een zware 
straf over hemzelf en zijn familie. Zijn dagen in 
het Beloofde Land werden verkort en hij verloor 
de erfenis die hij verwachtte. Zijn naam werd 
afgesneden uit Israël en zijn dood werd een 
getuigenis van het oordeel van Jahweh over de 
ongerechtigheid van de Amorieten. Achan had zijn 
erfdeel kunnen krijgen in het gebied van de stam 

1 d.i. ‘beroering, verwarring, of ongeluk’.

Juda, maar al wat hij kreeg was een hoop stenen 
op zijn lijk in het dal Achor. Hij had voor het vlees 
gezaaid en uit het vlees oogstte hij nu verderf. Wat 
een ellendig einde was dit voor iemand die had 
deelgenomen aan de doortocht door de Jordaan en 
die getuige was geweest van de val van Jericho. 

Achan had Israël in het ongeluk gestort en 
het gedenkteken van stenen in het dal Achor 
verkondigde zijn dwaasheid en zijn zonde aan 
volgende geslachten. Hij had een nuttige rol kunnen 
hebben als oudste van zijn volk in het land van God, 
maar hij kwam slechts op de drempel van de door 
God beloofde zegeningen. Zijn graf is daar in het 
dal Achor, en dat blijft zo totdat de barmhartigheid 
van God jegens het verstrooide volk een deur van 
hoop ervan zal maken met het oog op hun terugkeer 
in het land. Daar zullen zij zingen als in de dag van 
hun jeugd (Hos. 2:15; Jes. 65:10). Achan had een 
getuige van God moeten zijn tijdens zijn leven, maar 
hij werd het alleen in zijn dood. 

De vrouw van Lot had het zout der aarde kunnen zijn 
te midden van het bederf van Sodom, maar in haar 
dood werd zij een zoutpilaar, een verschrikkelijk 
getuigenis van de verwoesting van de hele vlakte 
die door vuur werd getroffen. Een getuigenis dat in 
het leven van een gelovige wordt afgelegd is een 
getuigenis van de liefde van God, en de genade 
van Christus Jezus, en de kracht van de Heilige 
Geest. Dat is het leven door het geloof in de Zoon 
van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor 
mij heeft overgegeven. Maar een getuigenis in de 
dood na een zondig leven, is een getuigenis van het 
rechtvaardig oordeel van God. 

Doordat Ananias en Saffira logen tegenover God 
over de verkoop van hun akker, door een deel van 
de prijs voor zichzelf te houden, stierven zij onder 
de slaande hand van God. Hun namen staan op 
de eerste bladzijden van de geschiedenis van de 
Gemeente als een ernstige waarschuwing voor ons 
vandaag. God laat niet met Zich spotten en Hij die 
tussen de zeven kandelaren wandelt, is de Heilige 
en de Waarachtige (Hand. 5; Openb. 1).

W.J. Hocking
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Gods	oordeel	over	het	kwaad

Laten wij acht geven op deze ernstige voorbeelden 
en op onze hoede zijn voor verborgen zonden. De 
verborgen zonde in de tent van Achan betekende 
het weerhouden van de zegen voor Israël, het 
leger van God. Maar de beleden en geoordeelde 
zonde voor het aangezicht van de HERE betekende 
de overwinning voor alle stammen. Na de tucht in 
het dal Achor versloegen de kinderen van Israël 
alle inwoners van Ai (Joz. 8). Een steenhoop werd 
ook daar opgericht bij de ingang van de stad, een 
monument van overwinning. Dit gaf de plaats aan 
waar het lijk lag van de koning van Ai, die gedood 
was aan een vloekhout. 

Net zoals het gedenkteken in het dal Achor sprak 
deze steenhoop van Gods oordeel over het kwaad. 
Zoals het eerste gedenkteken ervan spreekt dat het 
oordeel begint bij het huis van God, spreekt het 

tweede ervan dat de goddelozen en zondaars 
evenmin zullen ontkomen (1 Petr. 4:17-18). Maar 
Achan was van het nageslacht van Abraham, de 
gezegende van God, terwijl de koning van Ai 
afstamde van Kanaän, die vervloekt was vanaf het 
begin (Gen. 12:2-3; 9:24). 

Laten wij ons dus verootmoedigen in het dal Achor 
en lering trekken uit de zonde van Achan, die nam 
van dat wat verboden was en een vloek deed 
komen over Gods leger en het volk in het ongeluk 
stortte (Joz. 6:18). In het verborgen zilver en goud 
stelen en kleding uit Babylon: dat brengt de toorn 
van God over ons, omdat wij niet de eer geven aan 
Zijn naam (Mi. 2:1-2). De rijkdommen van Kanaän 
en de producten van Sinear waren verbonden 
met de afgodendienst. Deze dingen hadden een 
vloek moeten zijn voor hen die de naam van de 
HERE, de éne ware God, aanriepen. Maar Achan 
verontreinigde zich met deze dingen die onder 
de ban lagen. Hoewel hij persoonlijk handelde, 
verontreinigde hij daarmee ook zijn volk. Laten wij 
deze les ter harte nemen.

Maar wij moeten ook naar onszelf kijken. Toen 
Israël gevlucht was voor Ai, verwachtte men niet 
van Achan dat hij de tenten van zijn broeders zou 
doorzoeken naar de oorzaak van de nederlaag. Die 
lag namelijk onder zijn eigen voeten in zijn eigen 
tent, daar waar hij het zelf had gelegd. Wees ervan 
verzekerd dat de oorzaak van het verval in de 
gemeente bij onszelf ligt, in mijn hart of in het uwe. 
Er kan geen opwekking komen, geen nieuw leven 
en nieuwe kracht in de gemeente ontkiemen, zolang 
de heimelijke zonde niet aan het licht is gebracht en 
persoonlijk is geoordeeld voor het aangezicht van 
de Here God. 

Laat ieder die zoals een Achan schuldig staat aan 
de zonde van wereldsgezindheid, dit belijden in zijn 
eigen tent en afstand ervan doen, opdat hij niet in 
het openbaar als zaaier van verwarring te schande 
gemaakt en geoordeeld wordt in het dal Achor. G
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BestuDeert De schriften

Vragen:

1. Welke persoon in de Bijbel kreeg een rood 
gezicht van het huilen?

2. Welke (heidense) Perzische koning wordt Gods 
gezalfde genoemd?

3. Hoe heette de woonplaats van Petrus, Andreas 
en Filippus?

Antwoorden:

1.  Job (Job 16:16).

2. Koning Kores (Jes. 45:1).

3. Betsaïda (Joh. 1:45).
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De BooDschap van Lucas

“Het eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over alles wat Jezus is begonnen zowel te 
doen als te leren, tot op de dag dat Hij werd opgenomen” (Hand. 1:1).

Lucas’	bijdragen	aan	het	Nieuwe	Testament

Een groot deel van het Nieuwe Testament hebben 
wij te danken aan Lucas: de geliefde arts (Kol. 4:14) 
en de naaste medearbeider van de apostel Paulus 
(2 Tim. 4:11). Zoals bekend is hij de enige evangelist 
die een lang vervolg heeft geschreven op zijn 
evangelie, namelijk de Handelingen der apostelen 
(vgl. Luc. 1:1-4 met Hand. 1:1). Dit tweede boek 
vormt de schakel tussen de evangeliën en de rest 
van het Nieuwe Testament, met name de brieven 
van Paulus. Het laat ons zien hoe het leven en het 
werk van de Heer Jezus uitmondde in het leven van 
de jonge Gemeente en de arbeid van de apostelen. 

Lucas was vermoedelijk ook de enige auteur van 
heidense origine (veelal wordt aangenomen dat hij 
een bekeerde Griek was), die een bijdrage heeft 
geleverd aan het Nieuwe Testament. Zijn evangelie 
is ook geadresseerd aan een bekeerde Griek, 
Teofilus, dat betekent ‘liefhebber van God’ of ‘vriend 
van God’. Terwijl Matteüs zich speciaal richtte tot 
de Joden en Christus voorstelde als de beloofde 
Koning der Joden, maakt Lucas ons duidelijk dat 
de genade van God, zoals die in de Mens Christus 
Jezus verschenen is, zich uitstrekt tot alle mensen. 
De menswording van Christus is het bewijs dat God 
in mensen een welbehagen heeft gevonden (Luc. 
2:14). Het universele karakter van het heil van God 
wordt dus door Lucas beklemtoond. In het boek 
Handelingen zien wij vervolgens hoe het evangelie 
daadwerkelijk is uitgedragen onder de volken.

Jeruzalem	en	de	tempel

Deze wereldwijde strekking van de boodschap 
van Lucas maakt het des te opmerkelijker dat hij 
zoveel aandacht besteedt aan Jeruzalem en aan de 
tempel, het centrum van de Joodse godsdienst. Zijn 
evangelie begint én eindigt met mensen die zich 
bevinden in de tempel. Zacharias was een priester, 
en zijn vrouw Elisabet was uit de dochters van Aäron. 
Zacharias kwam in de tempel om te reukofferen 
(Luc. 1:9). Wij zien hier Simeon en Anna bij het Kind 
Jezus in de tempel, en wij vinden Hem opnieuw als 
twaalfjarige jongen te midden van de leraren in de 
tempel (Luc. 2:21vv.). De climax van de verzoeking 
in de woestijn vindt hier plaats op de dakrand van 
de tempel (Luc. 4:9). 

Zo vinden wij vele ‘tempeltaferelen’ in dit evangelie, 
dat besluit met de aanwezigheid van de discipelen 

in de tempel na Christus’ hemelvaart (Luc.  
24:50-53). Het is de moeite waard over die taferelen 
na te denken en daaruit de nodige geestelijke 
lessen te putten voor onszelf. De interesse die 
Lucas toont voor Jeruzalem en voor de tempel 
heeft hij overigens gemeen met Johannes, de 
vierde evangelist, die een bekende was van de 
hogepriester (Joh. 18:15). Jeruzalem was de plaats 
van de kruisiging, de opstanding en de hemelvaart 
van Christus. Het was de plaats van Zijn ‘uitgang’ 
uit deze wereld en Zijn ‘opneming’ in de hemel (Luc. 
9:31,51). Het was de plaats waar het ‘tempelhuis 
van Zijn lichaam’ is afgebroken en in drie dagen 
weer is opgericht (Joh. 2:19-22).

De	symbolische	betekenis	van	de	tempel

Zo bepalen beide evangelisten ons bij de centrale 
gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis die zich 
hier hebben afgespeeld, terwijl Johannes gelijk al 
zinspeelt op een belangrijke symbolische betekenis 
van de tempel te Jeruzalem. Dit godshuis was een 
beeld van een andere ‘woning’ van God, de ‘tempel’ 
van Christus’ lichaam. Want in Christus woont de 
hele volheid van de Godheid lichamelijk (Kol. 1:19; 
2:9). 

In de tweede plaats was de tempel een type van 
het lichaam van Christus in de huidige bedeling, nl. 
de Gemeente die een heilige tempel is in de Heer 
en de woonplaats van God in de Geest (Ef. 2:18-
22). In de derde plaats vormden tabernakel en 
tempel onder het oude verbond een symbolische 
voorstelling van de woning van God in de hemelen 
(Hebr. 8:1-2; 9:11,24). 

De taferelen die Lucas schetst in en rondom de 
tempel zijn in figuurlijke zin ook toepasbaar op 
onszelf als ‘het huis Gods, dat is de Gemeente 
van de levende God’ (1 Tim. 3:15). De Gemeente 
is immers Gods huidige tempel in de Geest, en 
haar leden naderen als priesters in Gods heilige 
tegenwoordigheid.

Een	priesterlijk	volk

In Lucas 1 en 2 zien wij Israël als een priesterlijk 
volk bij uitstek. Wij worden hier geconfronteerd met 
een gelovig overblijfsel, dat staat in de traditie van 
Maleachi 3:16-17. Het is een overblijfsel dat de 
Heer vreest en Zijn aangezicht zoekt in Zijn tempel. 
Zacharias en Elisabet, Simeon en Anna, en anderen 
die de verlossing van Jeruzalem verwachtten, 

Hugo Bouter
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vormen hiervan de vertegenwoordigers. Zij werden 
in kennis gesteld van de vervulling van Gods 
beloften ten aanzien van de Messias die zou 
komen. God openbaarde Zich aan hen en toonde 
hun hoe Hij Zich over Zijn volk ontfermde door de 
zending van resp. Johannes de doper, de voorloper, 
de heraut van de Koning, en de Koning Zelf, de 
beloofde Messias uit het geslacht van David. 

Het was in de tempel, in Gods heilige 
tegenwoordigheid, dat deze dingen werden 
bekendgemaakt - en wel aan een priesterlijk volk 

dat voor Gods aangezicht verscheen. Dat behelst 
deze praktische les voor onszelf: wij dienen te 
naderen in de tegenwoordigheid van God in het 
hemelse heiligdom om daar iets te horen over de 
heerlijkheid van Christus (die voor ons nog moet 
wéderkomen), en Hem te zien met het oog van het 
geloof (vgl. Hebr. 10:19-22). Hoeveel eenvoudiger 
is dat voor ons die leven in de tijd van de genade en 
die door Christus altijd vrij tot God mogen naderen, 
dan het was voor deze gelovigen uit Israël die zich 
naar de tempel te Jeruzalem moesten begeven en 
nooit vrij het heiligdom zelf mochten betreden!

Z
w

ak
 o

f 
st

er
k

Jaren geleden was er een jonge prediker, die in 
een grove zonde was gevallen. Omdat ik hem goed 
kende, zocht ik hem op om met hem hierover te 
spreken. Hij gaf zijn zonde ook zonder aarzeling toe. 
Maar, zo zei hij: ‘Je weet ook dat de Schrift zegt dat 
de geest gewillig is, maar het vlees zwak’. Daarmee 
wilde hij zichzelf verontschuldigen. 

Mijn antwoord was echter: ‘Nee, je hebt niet 
gezondigd doordat het vlees zwak was, maar juist 
doordat het sterk was. Je rukt dit citaat uit zijn 
verband en past het verkeerd toe om een excuus 
te hebben. De woorden die je aanhaalde zijn geen 
uitspraak van een zondaar, maar van de Heiland 
Zelf’. 

De Heer wilde Simon Petrus waarschuwen om niet 
in zonde te vallen. Petrus gebruikte dit ook niet 
als excuus voor zijn zonde, zijn verloochening van 
de Heer, maar de Heiland waarschuwde hem van 
tevoren om niet te bezwijken voor de listen van 
de boze. Bovendien gaat het hier niet in de eerste 
plaats om ons ‘vlees’ als de zondige menselijke 
natuur, maar ons mens-zijn in al zijn beperkingen 
en gebreken. De discipelen waren door zwakheid, 
door moeite en uitputting in slaap gevallen. En de 
Heer herinnerde Petrus eraan dat hij als een zwak 
schepsel goddelijke kracht nodig had om staande 
te kunnen blijven in de verzoeking. Dat hebben wij 
ook nodig.

het vLees is zwak

‘Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt; 
de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak’ (Marc. 14:38).

Vrij naar August van Ryn

De oud-agrariër Alec Garrard uit het Britse Norfolk heeft in de 
afgelopen dertig jaar al ruim 33.000 werkuren gestoken in de bouw 
van een zeer gedetailleerd schaalmodel van de (tweede) tempel van 
Jeruzalem. Dat meldt de Engelse krant de Telegraph. Deskundigen zijn 
van oordeel dat het hier gaat om het meest werkelijkheidsgetrouwe 
model van de tweede tempel dat ooit gebouwd is. Het heeft inmiddels 
al vele duizenden bezoekers uit de hele wereld getrokken. Hij bakte en 
schilderde elke (klei)steen in het complex zelf.

een nauwkeurig moDeL

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/4837608/Farmer-builds-model-of-Biblical-temple.html
http://www.postorderboekhandel.nl/object/9789058293763/De_tempel/
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Op de veertiende van de eerste maand vierden zij 
die in de ballingschap geweest waren, het Pascha 
(vs. 19). Zoals bekend, was het paasfeest het feest 
van de verlossing. Bij deze viering moesten zij met 
hun gedachten niet teruggaan tot voor twintig jaren, 
toen zij uit Babel gekomen waren, maar naar de 
verlossing uit het land Egypte. Dáár lag het begin van 
hun volksbestaan als vrijgemaakt volk voor God, de 
HERE. Dáár was het ogenblik geweest, dat Hij hen als 
ellendige slaven van onder het juk van Farao verloste 
en hen in vrijheid deed heengaan. Bij het paasfeest 
werden zij bij hun afkomst, bij hun verleden bepaald. 
Vandaar dat het een feest was, waarbij zij zich konden 
verblijden. Maar er was toch die dag altijd iets bitters. 
Men at het paaslam met bittere kruiden, de bittere saus. 
Zij waren verlost, ja, maar hoe en waardoor? Niet door 
eigen kracht, maar door de sterke arm van de HERE; 
als door de dood heen. Wanneer zij aan vroeger 
dachten, dan werden zij er ook bij bepaald dat een 
ander, een schuldeloos lam, in hun plaats had moeten 
sterven, opdat zij aan het oordeel zouden ontkomen. 
En wanneer zij aan de slavernij in Egypte dachten, 
wisten zij dat het Jahweh alleen was geweest die de 
vijand had vernietigd. Alles was genade geweest. Dit 
erkende men bij het paasfeest en daarom aanbad 
men. Maar bij het paasfeest bracht men ook speciaal 
de eenheid tot uitdrukking. Allen aten van één lam en 
namen deel aan één maaltijd.

Daarom is het goed te zien dat deze mannen 
de veertiende dag van de eerste maand niet 
onopgemerkt lieten voorbijgaan. Zij redeneerden niet: 
‘Laten we maar thuis blijven, want we zijn zo klein 
en zwak; verreweg het grootste deel is achterwege 
gebleven!’ Nee, zij handelden in geloof. Zij slachtten 
twaalf geitenbokken. Zij zagen door het geloof al de 
stammen en zij openbaarden, door het eten van het 
lam, de eenheid van het gehele volk; hoewel velen er 
niet waren. 

Want ook ons Pascha, Christus, is geslacht (1 Kor. 5:7). 
Ook wij hebben een verlossingsfeest, als wij aanzitten 
aan de Tafel van de Heer. Dáár danken wij de Vader 
met blijdschap, die ons verlost heeft uit de macht van 
de duivel. Dáár prijzen en verheerlijken wij de Heer 
Jezus, die stierf in onze plaats, opdat wij aan de toorn, 
aan het oordeel van God zouden ontkomen. Maar 
dáár zijn in ‘t bijzonder onze harten ook met ootmoed 
vervuld, wanneer we aan onze afkomst denken en aan 
de dure prijs die de Heer heeft betaald, door in onze 
plaats te sterven, onze schuld te betalen en voor onze 
zonden te boeten. Maar daar eten wij ook van één 
brood en drinken wij uit één beker, om zo de eenheid 
van de gelovigen tot uitdrukking te brengen.

Laat de gezindheid van de mannen van Juda en 
Benjamin ook bij ons aanwezig zijn! Vele gelovigen 
blijven wel achter. Maar voor het geloof behoeft 
dit geen hinderpaal te zijn om de wil van God te 
volbrengen. De priesters en de Levieten hadden zich 
als één man gereinigd. Zij waren zich bewust van 
hetgeen zij gingen doen. Er was geen lichtvaardigheid, 
geen oppervlakkigheid bij dit paasfeest. Zij wisten wat 
het was en zij voelden de ernst. Zij reinigden zich om 
geschikt te zijn voor het feest en waardig voor de HERE, 
de God van Israël. Wat is dat ernstig! Beseffen wij 
wat wij doen, als wij het avondmaal vieren? Zijn onze 
harten tevoren al bezig met dat heerlijke ogenblik? Er 
is zoveel gevaar dat we in dit opzicht lichtvaardig zijn! 
De apostel Paulus zegt: “Daarom, wie op onwaardige 
wijze het brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, 
zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de 
Heer. Maar laat men zichzelf beproeven en zo eten 
van het brood en drinken van de drinkbeker” (1 Kor. 
11:27). Laten wij onszelf beproeven en van tevoren 
oordelen, als het nodig is, opdat we mogen aanzitten 
met de juiste gezindheid in het hart, de Heer waardig, 
in overeenstemming met de heerlijke Persoon die 
daar in het midden is.

Dit brengt ons vanzelf tot het laatste vers. Zij hielden 
het feest der ongezuurde broden zeven dagen. Dit 
feest was met het paasfeest verbonden. Het laatste 
duurde één dag; het eerste zeven dagen. Zeven 
dagen (dus een volle tijd) moesten ze al het zuurdeeg, 
dat het kwaad voorstelt, uit hun midden wegdoen. Dit 
stelt een heilige wandel voor, een leven in afzondering 
van het kwaad. Niet één dag, maar voortdurend. De 
verzoening heeft plaatsgehad. Maar de heiligmaking 
blijft. Dit is leerrijk voor ons. 

De apostel Paulus schrijft erover in het gedeelte dat 
we zojuist al aanhaalden, als hij zegt: “Weet u niet, dat 
een beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Zuivert 
het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent; 
u bent immers ongezuurd” (1 Kor. 5:6-7). In Christus 
zijn wij ongezuurd, maar zó wil de Heer ook dat wij 
werkelijk zijn in onze levensopenbaring. Ongezuurd, 
dat is gescheiden van het kwaad. En in die gezindheid 
van het hart moeten wij feestvieren.

Geve de Heer genade aan allen, oud en jong, om te 
doen wat Hij wil en te leven tot Zijn eer! De grootste 
zegening brengt altijd de grootste verantwoordelijkheid 
met zich mee. Maar God geeft de ene genade na de 
andere, als wij er maar gebruik van weten te maken.

ezra

Hoofdstuk 6

De inwijding van de tempel

J. A. Vellekoop
D

ee
l 2

1
Te

ru
gk

ee
r 

to
t 

he
tg

ee
n 

va
n 

he
t 

be
gi

n 
af

 is



"Rechtstreeks" jaargang 7, Nr. 11 - november 2010

7

"Rechtstreeks" jaargang 7, Nr. 11 - november 2010

Er zijn drie gangbare, maar niet-acceptabele 
verklaringen:

Uitleg	A

Het zwijggebod = het verbod om te spreken, maar 
Paulus geeft helemaal niet zo’n gebod. De verzen 
34-35 geven niet Paulus’ standpunt weer, maar de 
apostel citeert hier het standpunt van Korintiërs die 
de vrouwen wilden laten zwijgen. Pas vanaf vers 36 
reageert Paulus hierop.

Uitleg	B

Het zwijggebod = het verbod om te spreken, maar 
Paulus heeft deze woorden niet geschreven; ze zijn 
een ongeïnspireerde latere toevoeging. De verzen 
34 en 35 staan in enkele handschriften op een 
andere plaats, namelijk na vers 40. Daaruit wordt 
afgeleid dat ze onecht (niet-authentiek) zijn.

Uitleg	C1

Het zwijggebod = het verbod om te spreken, maar 
dat is strijdig met 1 Korintiërs 11:2-16, waar immers 
sprake is van biddende en profeterende vrouwen.

‘DUS’ komt men dan tot:

Uitleg	C2

Het zwijggebod = het verbod om op een bepaalde 
manier te spreken:

1. Vrouwen mogen niet storend spreken, door 
vragen te roepen tijdens de dienst of anderszins 
luid te spreken.

2. Vrouwen mogen wel bidden of profeteren, maar 
niet ongeestelijk spreken: 
(a) het gaat om het beoordelen van de 

profeten (vs. 29), 
(b) ófwel het gaat om het spreken in tongen.

De	goede	leessleutel	vinden	wij	in	
de	structuur	van	1	Korintiërs	14:34-35

Regel: Laten de vrouwen zwijgen in de gemeenten.
Redenen: want (1) het is hun niet geoorloofd te 
spreken, (maar) (2) zij moeten onderdanig zijn, 
zoals ook de wet zegt.
Speciaal	geval: Als zij iets willen leren,
Voorziening: laten zij thuis hun eigen mannen 
vragen;
Reden: want het is schandelijk voor een vrouw te 
spreken in de gemeente.

Conclusies	uit	1	Korintiërs	14:34-35

1. Paulus draagt de vrouwen op te zwijgen tijdens 
de gemeentelijke samenkomsten, en dat niet 
slechts in bepaalde omstandigheden - zoals bij de 
tongensprekers en de profeten -, maar hij verbiedt 
hen in absolute zin zelfstandige taaluitingen te doen.

2. Zwijgen = niet-spreken. Het gaat niet slechts om 
een bepaalde vorm van spreken die Paulus zou 
verbieden. Het gaat dus ook niet om het beoordelen 
van de profeten; daarvoor staat vers 34 veel te ver 
van vers 29 af. 

3. Zelfs als een zuster alleen maar zou willen 
spreken met de bedoeling een vraag te stellen om 
iets te leren, dan staat de apostel het haar niet toe. 
Het is schandelijk voor een vrouw te spreken in de 
gemeente, is zijn motivatie. Als zelfs de nederigste 
manier van spreken, namelijk spreken met de 
bedoeling alleen maar een vraag te stellen, niet is 
toegestaan, zou dan een lied opgeven of hardop 
bidden wél toegestaan zijn?

Wel	of	niet	gemeentelijke	samenkomsten?

Het is tegenwoordig gangbaar te stellen dat de 
Schrift het begrip ‘gemeentelijke samenkomst’ 
niet zou kennen. Dit begrip kan inderdaad niet 
via de concordantie worden gevonden, maar 
wanneer de Schrift ervan uitgaat dat een als 
gemeente aangesproken gezelschap van gelovigen	
samenkomt (1 Kor. 1:2), zie ik niet in waarom 
dit geen ‘samenkomen als gemeente’ oftewel 
een gemeentelijke	 samenkomst mag worden 
genoemd. Zie hiervoor de volgende plaatsen, 
die tevens aangeven dat voor dit samenkomen 
bepaalde gedragsregels gelden:

1 Kor. 11:17 ‘omdat u niet ten goede, maar ten 
kwade samenkomt’;

1 Kor. 11:18 ‘wanneer u als gemeente samenkomt’ 
(‘als gemeente’ = Gr. en ekklèsiai, ook 
te vertalen als ‘in [de] gemeente’ /  
‘in gemeentelijk verband’; zo in 1 Kor. 
14:19, 28,35); 

1 Kor. 11:20 ‘wanneer u nu op één plaats 
samenkomt;

1 Kor. 14:23 ‘als dan de hele gemeente op één 
plaats samenkomt’;

1 Kor. 14:26 ‘wanneer u samenkomt’.
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Hoe lezen wij 1 Korintiërs 14:34-35?

Gerard Kramer
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aBiam en asa, koningen van juDa

1 Koningen 15:1-24

“Asa deed wat recht is in de ogen des Heren, evenals zijn vader David. Hij verdreef de aan 
ontucht gewijden uit het land en verwijderde al de afgodsbeelden die zijn vaderen gemaakt 

hadden” (1 Kon. 15:11-12).

Rechabeam wordt opgevolgd door zijn zoon 
Abiam. De naam van de moeder van Abiam 
wordt ook vermeld, en dat is vaker zo in het boek 
Koningen. Niet zozeer de vaders, maar vooral de 
moeders hebben in de opvoeding veel invloed op 
de ontwikkeling van het kind. Daarbij gaat het om 
de levenshouding, de gerichtheid van het hart. De 
moeder van Abiam is een dochter van Absalom 
(vs. 2). Abiam is een jongen die het voorbeeld van 
zijn vader navolgt (vs. 3). Waar de moeder het kind 
de waarden van het leven probeert bij te brengen 
(wat zowel in positief als in negatief opzicht kan 
gebeuren), levert de vader vaak een voorbeeld in 
de manier waarop het leven wordt ingevuld. 

Zo vader, zo zoon, luidt het gezegde. Abiam wandelt 
in de zonden die zijn vader vóór hem bedreven 
had. Maar alle verkeerde opvoedingsmethoden 
en verkeerde voorbeelden veranderen niets aan 
de eigen verantwoordelijkheid. Het wandelen in de 
zonde kwam doordat zijn hart niet volkomen aan 
de Heer was toegewijd. Voor ons als ouders is het 
van belang dat wij goed opvoeden, en een goed 
voorbeeld geven. Het kind moet leren uiteindelijk 
de wil van de Heer te doen en het kan zich niet 
verschuilen achter een gebrekkige opvoeding of 
een slecht voorbeeld.

Ter wille van David maakt de Here echter geen eind 
aan zijn huis en houdt Hij Jeruzalem staande. 
Gelukkig heeft God ook in onze dagen Iemand ter 
wille van Wie Hij niet definitief met ons afrekent. Als 
Abiam is gestorven, wordt Asa koning. De naam van 
zijn moeder staat ook vermeld. Het is dezelfde als 
van zijn vader Abiam. Het zal zo zijn dat Maäka zijn 
grootmoeder is, door wie hij wordt opgevoed. Maar 

hier zien we een uitzondering, zoals we die wel 
meer tegenkomen in Koningen. Asa ontworstelt 
zich aan de verkeerde invloed van zijn opvoedster 
en heeft zijn eigen omgang met God. Hij doet wat 
recht is in de ogen van de Here, evenals zijn vader 
David. Hij volgt niet het slechte voorbeeld van zijn 
vader Abiam, maar dat van David. Zo kan het 
gelukkig ook gaan. Hij verdrijft mensen die zich op 
ontucht toelegden. Dat vormt een groot contrast 
met het gedogen van allerlei vormen van ontucht 
door hedendaagse regeringen. Hij zet zelfs zijn 
grootmoeder af. Zij was een gebiedster, en had dus 
grotere invloed dan alleen op haar familie. Maar Asa 
heeft God meer lief dan zijn naaste familie. Zijn 
bezittingen wijdt hij aan de Here.

Dan komt echter de beproeving. Basa, de koning 
van Israël, bedreigt hem. De reactie van Asa getuigt 
helaas niet van geloof. Hij zoekt steun bij Aram, 
d.i. Syrië en koopt die steun met behulp van de 
overgebleven schatten van de tempel. Ook doet 
hij een beroep op een verbond dat er tussen hun 
voorouders was gemaakt. Het lijkt erop dat hij in 
zijn opzet slaagt. Basa geeft zijn plan op en trekt 
zich terug. Wat Asa vervolgens doet, lijkt ook niet 
juist. Hij neemt de spullen die Basa had gebruikt 
en gaat daarmee enkele steden van zijn eigen rijk 
versterken. 

Zou God willen dat wij middelen waarmee de vijand 
zichzelf versterkt en waarmee hij ons aanvalt, aan 
hem ontroven en gebruiken om onszelf daardoor 
te versterken? Mogelijk is dit toe te passen op 
verschillende studies, of een aanpassing aan de 
wereld door te gaan leven zoals de mensen van de 
wereld. Daar wordt een christen niet sterker door. 
Het enige dat nog van Asa beschreven staat, lijkt 
deze gedachte te bevestigen: hij wordt ziek aan zijn 
voeten. Geestelijk toegepast wil dat zeggen dat zijn 
wandel met God gebrekkig wordt.

Lees nu nog een keer 1 Koningen 15:1-24

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: ’Heer, help mij om een goed voorbeeld te 
zijn en om in de geestelijke strijd alleen methoden te 
gebruiken die U aanreikt.’

Ger de Koning
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Laatst hoorde ik in het nieuws dat het aantal 
faillissementen oploopt. Als oorzaak wordt steevast 
de kredietcrisis genoemd. De ondernemers die 
failliet gingen zullen ongetwijfeld teveel risico 
hebben genomen, teveel vreemd vermogen hebben 
gehad. 

Economen zullen het nog beter weten uit te leggen. 
De verschillende omroepen doen allemaal hun best 
om de bevolking toch vertrouwen in te praten. Deze 
pogingen worden gesteund door de ene financieel 
specialist na de andere.

Een poosje geleden las ik in de Bijbel ook van 
iemand die failliet ging. Niet aan de huidige, door 
onze hebzucht veroorzaakte crisis. Nee, dit was 
een faillissement van een geheel andere orde. Deze 
man ging failliet aan zichzelf. Zijn leven was tot dan 
toe een leven geweest van beroven, stelen en het 
anderen afpersen van geld. 

Niets ging hem daarin te ver. In dit wereldje was hij 
de baas geweest. Tot op dat moment dan. Want hij 
kwam in een crisis. Hij verklaarde voor zijn Rechter 

zijn eigen faillissement; deelde zijn vermogen 
en gaf één helft aan de armen. De andere helft 
verdeelde hij onder de mensen die bij bestolen had 
en hij keerde 400% ‘dividend’ uit. Het gevolg: hij 
was failliet; hij had geen geld meer. Die man was 
Zacheüs. Wonderlijk genoeg verklaart de Heer hem 
voor behouden, gewonnen. Hij was ‘binnen’, om in 
onze termen te spreken. Vreemd genoeg stond de 
rest te mopperen. Toch verklaart de Heer dat Hij 
meer mensen ‘binnen’ kan helpen, dat was immers 
de reden van Zijn komst. 

Gelukkig dat het niet uitmaakt of we groot of klein 
zijn, in de boom kunnen klimmen of niet. We kunnen 
bij Hem binnenlopen. Sterker nog: Hij loopt bij ons 
binnen.

Toch is dat aan jezelf failliet gaan een voorwaarde. 
Misschien hebben we een crisis nodig om het zover 
te laten komen. De Heer praat ons geen schijnwinst 
aan als we daarmee niet werkelijk binnen lopen. Hij 
ziet ons liever failliet. Sta jij al aan de rand van je 
faillissement?
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“En Hij kwam Jericho binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, genaamd Zacheüs; 
en hij was een oppertollenaar en was rijk” (Luc. 19:1-10).

Mart-Jan van der Maas

...En allen die het zagen, mopperden en zeiden: 
Bij een zondig man is Hij naar binnen gegaan 

om er zijn intrek te nemen. Zacheüs echter 
ging staan en zei tot de Heer: Zie, de helft van 

mijn bezittingen, Heer, geef ik aan de armen; 
en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik 
dat vierdubbel. Jezus nu zei tot hem: Vandaag 

is aan dit huis behoudenis ten deel gevallen, 
omdat ook deze een zoon van Abraham is. 

Want de Zoon des mensen is gekomen om het 
verlorene te zoeken en te behouden.

En hij trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was, en 
hij kon het niet vanwege de menigte, omdat hij 
klein van gestalte was. En hij liep snel vooruit en 
klom in een moerbeivijgeboom om Hem te zien; 
want Hij zou daar langs komen. En toen Jezus 
bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zei 
tot hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want 
vandaag moet Ik in uw huis verblijven. En hij 
kwam vlug naar beneden en ontving Hem met 
blijdschap... 
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pauLus’ afscheiD van 
De ouDsten te efeze

Handelingen 20:17-38

Peter Cuijpers
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“Paulus nu zond van Milete een boodschap naar Efeze 
en riep de oudsten van de gemeente bij zich” (vs. 17). 
Milete lag ongeveer 50 km ten zuiden van Efeze. Voor 
de heen- en terugreis hebben de boodschappers 
zo’n twee dagen nodig gehad. Op de derde dag kon 
Paulus dan weer vertrekken, om indien mogelijk op de 
Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. De rede zoals Lucas 
die opgetekend heeft, is een afscheidsrede. In de nabije 
toekomst dreigde gevangenschap en misschien wel de 
dood (vs. 22-25). Daarom bevat deze rede een terugblik 
op Paulus’ dienst in Asia. Het is een testament, niet 
alleen voor de plaatselijke gemeente in Efeze, maar 
voor héél de wereldwijde Gemeente van God. Paulus 
stelt zichzelf als voorbeeld voor de oudsten en hij geeft 
diverse aanwijzingen en vermaningen met het oog op 
hun handelwijze na zijn vertrek. 

Dit is de derde grote rede van Paulus, die wij vinden 
in het boek Handelingen. De eerste was gericht tot de 
Joden te Antiochië in Pisidië (Hand. 13:16-41). De tweede 
tot de heidenen te Athene (Hand. 17). En hier richt hij 
zich uitsluitend tot de christenen. De rede kan als volgt 
worden ingedeeld: 

• Paulus’ dienst in het verleden (vs. 18-21);

• Paulus’ lijden in de toekomst (vs. 22-24);

• de taak van de oudsten (vs. 25-28);

• de gemeente na Paulus’ vertrek (vs. 29-35).

Paulus’	dienst	in	het	verleden
Vers 18-21. Het eerste gedeelte van zijn toespraak 
heeft een verdedigend karakter. Hierin stelt Paulus zijn 
eigen persoonlijkheid en dienst voor de Heer sterk op 
de voorgrond. Paulus lag voortdurend onder vuur, het is 
dan ook goed mogelijk dat men zijn persoon en dienst 
tijdens zijn afwezigheid ter discussie had gesteld. Hij had 
veel tegenstanders, die hem in diskrediet wilden brengen. 
De lasterpraat die over hem de ronde deed wordt hier 
van de kaart geveegd. Hij herinnerde hen eraan wat hij 
in Asia tot stand had gebracht. Ze wisten hoe hij bij hen 
was geweest: in alle nederigheid, onder tranen en met 
beproeving die hem overkwamen door de aanslagen van 
de Joden (vs. 19). Paulus was geen stoïcijn, die trots 
was op zijn onbewogenheid. Hij schaamde zich niet voor 
zijn tranen, maar kwam er eerlijk voor uit dat zijn zorg 
voor de gemeente(n) hem veel droefheid had gegeven 
(vgl. 2 Kor. 2:4; Fil. 3:18). Maar niet alleen de gelovigen 
bezorgden hem veel verdriet, ook de vijandig gezinde 
Joden waren een voortdurende beproeving in zijn leven. 
Ondanks de moeilijkheden en bedreigingen had hij echter 
niets nagelaten hun te verkondigen. Paulus was geen 
lafaard, die uit lijfsbehoud zijn mond hield. Integendeel, 
in het openbaar en in de huizen had hij onverschrokken 
gepredikt (vs. 20). Zowel Joden als Grieken had hij 
opgeroepen zich tot God te bekeren en te geloven in de 
Heer Jezus (vs. 21). Wat anderen ook over hem hadden 

rond gebazuind, zó was hij bij hen geweest en zó had hij 
de Heer gediend.

Paulus’	lijden	in	de	toekomst
Vers 22-24. Na het verleden komt de toekomst aan 
de orde. In de geest gebonden zou de apostel naar 
Jeruzalem reizen, niet wetende wat hem daar te wachten 
zou staan – “zonder te weten wat mij daar zal ontmoeten.” 
De precieze afloop wist hij dus niet, maar de Heilige Geest 
betuigde hem van stad tot stad dat hem gevangenschap 
en verdrukking te wachten stonden. Hoe de Heilige Geest 
hem dit duidelijk heeft gemaakt, beschrijft Lucas niet. 
Hoogstwaarschijnlijk door profetieën, die van stad tot 
stad over hem werden uitgesproken (vgl. Hand. 21:4,11). 
Paulus was dus een gewaarschuwd man. Dit weerhield 
hem echter niet ervan zijn reis naar Jeruzalem voort te 
zetten; hij beschouwde zijn leven niet als kostbaar voor 
hemzelf. Hij had een doel voor ogen, nl. zijn loop (dromos, 
lett.: wedloop) te volbrengen en de bediening te vervullen 
die hij van de Heer Jezus had ontvangen om het evangelie 
van de genade van God te betuigen (vs. 24).

De	taak	van	de	oudsten
Vers 25-28. In aansluiting op de voorzeggingen (vs. 23), 
was Paulus ervan overtuigd dat de oudsten zijn gezicht 
niet meer zouden zien (vs. 25). Hij benadrukt dat hij onder 
hen rondgegaan was om het koninkrijk te prediken. In 
vers 24 is sprake van het evangelie van de genade, en 
in vers 28 zegt hij dat hij niet nagelaten had hun de hele 
raad van God te verkondigen. In de brief aan de Efeziërs 
komen we deze drie facetten van de prediking dan ook 
weer tegen:

1. Het evangelie van de genade
“(...) opdat ik mijn loop volbreng en de bediening die ik van 
de Heer Jezus heb ontvangen, om het evangelie van de 
genade van God te betuigen” (Hand. 20:24). “Want uit 
genade bent u behouden, door het geloof en dat niet uit u, 
het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat 
niemand roemt. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in 
Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft 
bereid, opdat wij daarin zouden wandelen” (Ef. 2:8-10).

Bij de prediking van het evangelie van de genade wordt 
de nadruk gelegd op de genade van God. Wij zijn 
behouden door Gods genade, en niet door onze eigen 
goede werken. We hebben het heil dus niet verdiend!

2. Het evangelie van het koninkrijk.
“Want dit weet en erkent u, dat geen hoereerder, onreine 
of hebzuchtige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft 
in het koninkrijk van Christus en van God” (Ef. 5:5).

Het evangelie van het koninkrijk heeft te maken met het 
gezag van Christus en van God. In dit evangelie draait 
alles om gehoorzaamheid, om de vraag hoe we ons als 
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christenen op aarde hebben te gedragen. In tegenstelling 
tot de zonen van de ongehoorzaamheid (Ef. 5:6), 
wandelen wij als kinderen van het licht; als het goed is, 
is dit ook aan ons te zien. Goedheid, gerechtigheid en 
waarheid (Ef. 5:9), zijn begrippen die thuishoren in het 
koninkrijk (vgl. Jes. 32:1,17,18; Matt. 5:3-12; Rom. 14:17). 
Bij de wederkomst in heerlijkheid zal de Heer Jezus het 
koningschap aanvaarden (Openb. 19:6), en dan zal Hij 
als Koning over hemel en aarde regeren. 

Dit is nu nog toekomstmuziek, zover is het nog niet! De 
wereld is nog steeds in duisternis gehuld (Ef. 5:11). De 
Vader heeft ons echter nu al bekwaam gemaakt om deel 
te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. 
Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en 
overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, 
in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de 
zonden (Kol. 1:12-14). In de praktijk betekent dit dat wij 
ons gedragen als kinderen van het licht. Wij stellen ons 
onder het gezag en de heerschappij van de Heer Jezus, 
en wij beproeven wat de Heer welbehaaglijk is (Ef. 5:10).

3. De hele raad van God

“Hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil bekend 
gemaakt (...) om alles wat in de hemelen en wat op de 
aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus; 
in Hem, in Wie wij ook erfgenamen zijn geworden” (Ef. 
1:10-11). “En Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen 
en Hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, 
die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen 
werkt” (Ef. 1:22-23).

De hele raad van God houdt verband met Zijn raadsbesluit 
aangaande Christus en de gemeente, de nauwe 
verbinding tussen Christus, het Hoofd, en de gemeente 
als Zijn lichaam; Christus, de Bruidegom, en de gemeente 
als Zijn bruid etc. God heeft ons de verborgenheid van 
Zijn wil bekend gemaakt, naar Zijn welbehagen (Ef. 1:9). 
Het is dus Gods welbehagen ons te laten delen in de 
verborgenheid aangaande Zijn geliefde Zoon, met Wie 
de gemeente onafscheidelijk verbonden is. Wie kunnen 
hiervan iets begrijpen? Het zijn de heiligen en getrouwen 
in Christus Jezus (Ef. 1:1; vgl. Ef. 3:14-19).

Paulus zegt dat hij rein was van het bloed van allen (vs. 
26). Hij kon met een goed geweten afscheid van hen 
nemen, want hij had hun het evangelie in al zijn facetten 
voorgesteld. Paulus gebruikt hier een bekend beeld uit 
het boek Ezechiël. Hij zag zichzelf als een wachter van 
God, wiens taak het was de mensen te waarschuwen voor 
het komende oordeel. Hij had op de bazuin geblazen; 
wie niet wilde luisteren en zich niet wilde bekeren, zou 
in zijn eigen zonde sterven. De wachter was in dat geval 
rein van het bloed. God zou van hem geen rekenschap 
vragen (Ezech. 33:1-9).

Vanaf vers 28 begint Paulus de oudsten te vermanen en 
wijst hij hen op hun verantwoordelijkheid. In de eerste 
plaats moesten ze op zichzelf passen (vgl. 1 Tim. 4:16). 
Een opziener moet onberispelijk zijn, man van één vrouw, 
nuchter, ingetogen, waardig, gastvrij, geschikt om te leren, 
geen drinker, geen vechter etc. (1 Tim. 3:1-7). Er wordt 
van een opziener dus nogal wat gevraagd. Als hij zijn 
eigen leven of zijn eigen huis niet weet te besturen, kan 
hij ook geen zorg dragen in de gemeente, het huis van 
God (1 Tim. 3:5). De gemeente stelt zelf geen opzieners 
aan; het is geen democratie waarin het volk zijn eigen 
regeerders of heersers kiest. 

De Griekse filosoof Plato onderkende al het gevaar van 
democratie; die leidde volgens hem tot dictatuur. Op de 
gemeente toegepast: door ‘het volk’ aangestelde oudsten 

lopen groot gevaar ‘heersers’ over de erfgoederen te 
worden (1 Petr. 5:3). Gezag komt in de Bijbel altijd van 
boven (van God) en niet van beneden (van mensen). 
Opzieners zijn dan ook door de Heilige Geest over de 
hele kudde van God gesteld om de gemeente van God 
te hoeden (vs. 28). Het hoeden omvat hier zowel het 
weiden, het voorzien van voedsel, alsook het bewaken, 
beschermen en verzorgen van de kudde. Het zwakke 
versterken, het zieke genezen, het gewonde verbinden, 
het afgedwaalde terughalen, het verlorene zoeken etc. 
(vgl. Ezech. 34). 

Het opzienerschap brengt een grote verantwoordelijkheid 
met zich mee. Dat hier niet lichtzinnig over gedacht mag 
worden, blijkt uit de vermelding dat het de Gemeente van 
God is, die Hij Zich heeft verworven door het bloed van 
Zijn eigen [Zoon]. Opzieners moeten er dus goed van 
doordrongen zijn dat het niet ‘hun’ gemeente, ‘hun’ kudde, 
is. Het is de kudde van Gód (vgl. 1 Petr. 5:2). Het heeft 
God het offer van Zijn Zoon gekost om de gemeente te 
kunnen verwerven. Als er in 1 Petrus 1:19 staat dat het 
bloed van Christus kostbaar is, dan weten wij ook meteen 
hoe God over de Gemeente denkt: ze is kostbaar voor 
Hem. 

De	gemeente	na	Paulus’	vertrek
Vers 29-35. In vers 29 wordt de beeldspraak van de 
kudde en de herders (opzieners) voortgezet. Paulus wist 
dat de gemeente na zijn vertrek bedreigd zou worden 
door ernstige gevaren:

a. van buitenaf zouden wrede wolven binnenkomen, 
die de kudde niet zouden sparen (vs. 29); 

b. van binnenuit, uit hun eigen midden, zouden mannen 
opstaan, die verdraaide dingen zouden spreken om 
de discipelen achter zich af te trekken (vs. 30).

Er was gevaar zowel van buiten als van binnen. De 
oudsten moesten op hun hoede zijn. Paulus vermaande 
hen dan ook waakzaam te zijn, en eraan te denken hoe 
hij een voorbeeld voor hen was geweest: drie jaar lang, 
nacht en dag, had hij ieder met tranen terechtgewezen 
(vs. 31). Zoals het een goede herder betaamt, ging elk 
schaap hem ter harte; niemand uitgezonderd. Als iemand 
streeft naar het opzienerschap, begeert hij inderdaad 
een goed werk (1 Tim. 3:1). Maar laat hij wel vooraf de 
kosten berekenen! Goed opzienerschap gaat gepaard 
met zorgen, verdriet, teleurstelling, tranen en slapeloze 
nachten. 

In vers 32 draagt Paulus hen dus niet op aan Timoteüs 
of een andere opvolger, maar aan God en het woord 
van Zijn genade. Deze rede geeft het eind aan van de 
eerste periode van de Gemeente, de periode waarin de 
apostelen leefden en werkten. Het is de overgang naar 
een andere tijd. De verantwoording kwam nu te rusten op 
de schouders van de opzieners, de oudsten. Zij mochten 
bouwen op het fundament dat de apostelen en profeten 
hadden gelegd (Ef. 2:20). Er werden géén nieuwe 
apostelen aangesteld. Het kiezen of aanstellen van 
nieuwe apostelen is onschriftuurlijk. In de Bijbel is hier 
geen sprake van. J.N. Darby schrijft hierover het volgende: 
‘Het getuigenis dat Paulus hier aflegt is van het grootste 
belang met betrekking tot het hele kerkelijke stelsel. Om 
de gemeente te bewaren in vrede en te beschermen voor 
het kwaad wordt de aandacht van de oudsten op iets 
anders gericht dan op de aanwezigheid van apostolische 
zorg. Zij zouden belast zijn met de zorg voor de kudde en 
niet meer kunnen steunen op apostolische hulp of iets dat 
officieel daarvoor in de plaats kwam’ (Synopsis van de 
Bijbel, Handelingen, Hfdst. 20). 
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De apostelen zijn er nu niet meer, maar wij hebben wel de brieven 
die zij hebben geschreven. De Bijbel is in de na-apostolische tijd, 
de tijd waarin wij leven, het richtsnoer om de kudde van God te 
hoeden. En dit is voldoende! Wij mogen vertrouwen op God, die 
machtig is Zijn kinderen op te bouwen en het erfdeel te geven 
onder alle geheiligden. 

Na deze bemoedigende woorden snijdt Paulus een ander 
onderwerp aan: zijn onbaatzuchtigheid. In de verzen 33-35 wijst 
hij opnieuw op zijn eigen voorbeeld en zijn onbaatzuchtigheid. 
Hij was niet iemand die de hand ophield om zilver, goud of 
kleding te ontvangen. Integendeel, hij had met zijn eigen handen 
hard gewerkt om in zijn eigen behoeften, en in die van hen 
die bij hem waren, te voorzien (vgl. Hand. 18:3; 1 Kor. 4:12;  
1 Tess. 2:9; 2 Tess. 3:8). In alle opzichten was hij een voorbeeld 
voor hen geweest. Evenals hij moesten zij de handen uit de 
mouwen steken. Niet alleen om hun eigen brood te verdienen 
(vgl. 1 Tess. 4:11; 2 Tess. 3:10), maar om ook anderen te kunnen 
ondersteunen. Zij moesten zich het lot van de zwakken en de 
armen aantrekken. Paulus onderbouwde dit door de woorden 
van de Heer Jezus in herinnering te brengen: het is gelukkiger 
te geven dan te ontvangen. Deze vermaning geldt natuurlijk voor 
álle gelovigen, maar in de context is het rechtstreeks gericht tot 
de oudsten. Zij hebben een voorbeeldfunctie; onnodig de hand 
ophouden is er dus niet bij. En zij moeten al helemaal niet uit 
zijn op schandelijke winst (1 Petr. 5:2). In plaats daarvan, zegt 
Paulus dat zij met hun eigen handen moeten werken en zich het 
lot van de sociaal zwakken moeten aantrekken. 

In de verzen 36-38 wordt het ontroerende afscheid beschreven. 
Na zijn toespraak knielde Paulus neer en bad met hen allen. Na 
zijn gebed barstten allen uit in groot geween en vielen Paulus om 
de hals en kusten hem innig, het meest bedroefd over het woord 
dat hij had gezegd, dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. Na 
dit emotionele afscheid deden zij hem uitgeleide naar het schip.

Om	over	na	te	denken
“En zij barsten allen uit in groot geween en vielen hem om de hals 
en kusten hem innig” (vs. 37).

Paulus was een man die zijn emoties niet onder stoelen of 
banken stak. Zijn dienst voor de Heer en zijn zorg voor de 
gelovigen ging gepaard met tranen (vs. 19,31). Echte tranen! 
Geen opgeklopte emoties. Paulus zal ongetwijfeld zijn tranen de 
vrije loop hebben gelaten tijdens zijn afscheidsgebed. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat allen in groot geween uitbarstten. 

Onze gebeden en preken kunnen zo kil en koud zijn. Recht naar 
de leer, maar zonder een sprankje emotie. Alsof het een taboe is 
emoties te tonen. Toen ik pas tot bekering was gekomen, bezocht 
ik een gemeente waar een oude broeder regelmatig voorging in 
gebed, en daarbij wel eens een traan liet rollen. Dit was voor mij 
een bijzondere ervaring. Ik kwam uit de wereld, en echte mannen 
huilden vroeger niet. Maar toen ik deze broeder hoorde bidden, 
kon ik mijn ogen niet droog houden. Echte tranen maken iets los 
bij de ander. Onze oude broeder is al lang bij de Heer, hij heeft 
echter een onuitwisbare indruk bij mij achtergelaten. We zijn 
nu ruim dertig jaar verder en de tijden zijn veranderd. Mannen 
mogen huilen en emoties mogen getoond worden. We mógen 
elkaar dus om de hals vallen; we mógen elkaar innig kussen; 
en we mógen in tranen uitbarsten. Maar laten het dan wel échte 
emoties, en échte tranen zijn!
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RECHTSTREEKS
Van de redactie

Steek de Bijbel in je zak

"Rechtstreeks" jaargang 7, Nr. 12 - december 2010

Bijna tegelijk met het verzoek een redactioneel 
stukje te schrijven voor dit nummer van 
Rechtstreeks, kwam de dagelijkse column 
van ‘Habakuk.nu’ binnen. Ik lees ze niet 
elke keer, maar deze keer wel. De titel 
sprak me aan: ‘Vijandschap tegen de Bijbel 
groeit.’ Nadat ik het gelezen had, dacht ik: 
Dit is wel een opstap voor een redactioneel 
stukje. Het artikel begint zo: ‘Er is in onze tijd 
heel veel onkunde over de Bijbel, maar er is 
meer. Je ziet telkens meer frontaal verzet 
tegen de Bijbel.’ En het eindigt zo: ‘Ik nam 
mij voor snel weer op zoek te gaan naar een 
handzaam formaat Bijbelgedeelte dat ik op 
zak kan hebben om weg te kunnen geven. 
Het is langzamerhand niet meer verantwoord 
zonder Bijbel op stap te gaan.’

Dat er veel onkunde, zelfs heel veel onkunde 
over de Bijbel is, is helaas niet nieuw. Daaraan 
proberen we met de hulp van de Heer iets 
te doen, o.a. door middel van dit blad. We 
proberen artikelen te schrijven en te plaatsen 
die actueel en begrijpelijk zijn.

Het gaat ons erom de lezer de goede smaak 
van de Bijbel te laten proeven, zodat hij 
ernaar verlangt meer in de Bijbel en over de 
Bijbel te gaan lezen. 

Ook het verzet tegen de Bijbel is niet nieuw. 
Ik zeg nu niet: ‘helaas’ niet nieuw. De mens is 
altijd een tegenstander van de Bijbel geweest. 
Als we ermee te maken krijgen, laten we dan 
ervan getuigen wat het Woord van God bij 
ons heeft gedaan en nog steeds doet. Verzet 
tegen de Bijbel hoeven we niet vreemd te 
vinden. Gods Woord houdt de mens voor dat 
hij een zondaar is en spreekt Gods oordeel 
over hem uit. Daar zit die mens nu juist niet 
op te wachten. We kunnen er gelukkig ook bij 
vertellen hoe de mens aan dat oordeel kan 
ontkomen. Maar ook daarop zit men in het 
algemeen niet te wachten.

Aan de vijandschap aangaande de Bijbel 
en de onkunde die daarvan het gevolg is, 
kunnen we iets doen. Hier kunnen we niet 
zo goed terecht met een exemplaar van 
Rechtstreeks. Wat we wel kunnen doen, is 
de mensen uit liefde voor hen Gods Woord 
aanreiken. Heel letterlijk. Als we met iemand 
in gesprek komen en we merken onkunde 
en zelfs vijandschap, dan kunnen we zo 
iemand vragen om toch eens in de Bijbel te 
gaan lezen. De kans dat het antwoord luidt: 
‘Ik heb geen Bijbel’, wordt steeds groter. Met 
het oog daarop hebben de laatste zinnen 
van het artikel mij aangesproken. Wat daarin 
staat, heb ik in mijn zak gestoken. Heel 
letterlijk. Ik had nog een aantal Johannes-
evangeliën in huis, ‘Levend Water’ geheten, 
om door te geven als ik eens iemand aan 
de deur krijg. Ik voelde me nu aangespoord 
er een paar in mijn zak te steken. Als u die 
opmerking ook ter harte neemt om een 
handig formaat Bijbelgedeelte bij u te hebben 
om door te kunnen geven, kunt u daarvoor 
terecht bij Johannes-Multimedia. Zo kunt u 
bijdragen aan het wegnemen van onkunde 
en vijandschap tegenover het Woord van 
God. Namens de redactie, Ger de Koning

‘Het is 
langzamerHand 
niet meer 
verantwoord 
zonder BijBel op 
stap te gaan’

http://www.habakuk.nu/content/index.php?option=com_content&task=view&id=1246&Itemid=1
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Vijf aspecten Van de 
christelijke hoop

“Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als 
Heiland verwachten” (Fil. 3:20).

Ons gedrag als christenen moet worden gekenmerkt 
door waken en wachten, want de wederkomst van 
de Heer is mogelijk heel dichtbij. Het kan ieder 
moment gebeuren, alles in deze tijd wijst daarop. 
Wij hoeven niet te wachten op bepaalde tekenen in 
verbinding daarmee, maar wij verwachten de Heer 
Jezus Christus Zelf als Heiland. Vele christenen 
hebben maar een vaag idee van de wederkomst 
van de Heer, hoewel het Nieuwe Testament vol 
staat ervan. Anderen die het wel weten, nemen het 
aan als leer, zonder dat het een uitwerking heeft op 
hun leven. Maar het vooruitzicht van de wederkomst 
van onze Heer en Heiland stelt al onze bezigheden 
in een ander licht. Filippenzen 3:20 geeft ons deze 
gedragscode: ons burgerschap, of: onze woning, 
is in de hemelen. Op aarde zijn wij vreemdelingen, 
pelgrims op doorreis. Wij zoeken hier geen vaste 
woonplaats. Onze Heiland heeft hier geleefd als 
een Vreemdeling zonder thuis. Wij gaan de aarde 
verlaten en moeten er niet aan denken ons hier 
blijvend te vestigen.

Zijn wij ons werkelijk ervan bewust dat de Heer 
elk ogenblik kan komen en dat wij dan veranderd 
worden en Hem tegemoet gaan in de lucht? Heeft de 
zekerheid dat wij Hem spoedig zullen zien, invloed 
op ons? Laten wij waakzaam zijn, want het hart keert 
zich zo gemakkelijk af van deze hoop. Wij worden 
zo gauw beïnvloed door de dingen van de wereld. 
Is deze hoop voor ons een absolute zekerheid? In 
de spreektaal is het woord ‘hoop’ vaak verbonden 
met twijfel, maar de Bijbel kent geen twijfel over de 
vervulling van de christelijke hoop. Alle beloften van 
God zijn zeker in Christus Jezus, in Hem is het ‘ja’ 
en in Hem het ‘amen’. 

Hebreeën 6:18-19 vergelijkt de hoop met een anker. 
Een anker dat niet zeker en vast is, dient nergens 
toe. Het anker van onze hoop is niet bevestigd in 
het drijfzand, maar het is daar waar onze Heiland is. 

“De voorgestelde hoop … hebben wij als een anker 
van de ziel, dat zeker en vast is en ingaat tot binnen 

het voorhangsel, waar Jezus als voorloper voor ons 
is ingegaan”. De hoop zou zo’n grote invloed op ons 
leven moeten hebben, dat de Heiland ons bij Zijn 
komst aantreft als mensen die leven tot Zijn eer: 

“Maar wordt, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, 
ook zelf heilig in al uw wandel” (1 Petr. 1:15). 

Denken wij aan deze vermaning? God is heilig, 
en de heiligheid stempelt het leven van Gods 
kinderen. Dit zou ons hele doen en laten moeten 
kenmerken. In het Nieuwe Testament heeft de hoop 
op de wederkomst van de Heer vijf verschillende 
aspecten. Ze wordt ons voorgesteld als:

1. een gelukkige hoop;

2. een vertroostende hoop;

3. een reinigende hoop;

4. een levende hoop;

5. en een versterkende hoop.

1. Een gelukkige hoop

“De verwachting van de gelukkige hoop en 
verschijning van de heerlijkheid van onze grote God 
en Heiland, Jezus Christus” (Tit. 2:13).

Titus 2:11 zegt: “De genade van God, heilbrengend 
voor alle mensen, is verschenen”. De genade leert 
ons hoe wij moeten leven. De genade brengt de 
mens tot God en leert hem de goddeloosheid en 
de wereldse begeerten te verzaken. De genade 
brengt ons in het licht van God en stelt ons in staat 
in overeenstemming met dat licht te leven. Wij 
worden ertoe opgeroepen ingetogen, rechtvaardig 
en godvruchtig te leven in de tegenwoordige eeuw, 
waarin alles in de macht van de boze verkeert 
en in strijd is met onze natuur als wedergeboren 
christenen. Wij moeten altijd erop bedacht zijn te 
doen wat God van ons verwacht in ons nieuwe 
leven!

uit Bible monthly
O

ud
e 

S
po

re
n

D
e 

ar
tik

el
en

 in
 d

ez
e 

ru
br

ie
k 

zi
jn

  o
pn

ie
uw

 
be

w
er

kt
 in

 h
ed

en
da

ag
s 

N
ed

er
la

nd
s



3

"Rechtstreeks" jaargang 7, Nr. 12 - december 2010

De verlosten zijn het volk dat de Heer toebehoort. 
Wij zijn van Hem, “die Zichzelf voor ons gegeven 
heeft, opdat Hij ons van alle wetteloosheid verloste 
en Zichzelf een eigen volk reinigde, ijverig in goede 
werken” (Tit. 2:14). Laten wij ijverig zijn, niet om bij 
God in de gunst te komen, maar omdat wij in Zijn 
gunst zijn gebracht. Laten wij ijverig zijn, omdat wij 
Hem toebehoren en Zijn eigendom zijn. Dan zullen 
wij een gezegend en gelukkig volk zijn. Dan kunnen 
wij spreken over de gelukkige hoop.

2. Een vertroostende hoop

“Vertroost daarom elkaar met deze woorden” (1 Tess. 
4:13-18). De gelovigen in Tessalonica wisten dat 
de Heer zou terugkomen, en zij verwachtten Hem  
(1 Tess. 1:9-10). Maar zij dachten dat Hij alleen zou 
komen om Zijn koninkrijk te vestigen. Omdat enkelen 
van hen waren ontslapen, waren ze bedroefd, want 
ze dachten dat de gestorvenen de heerlijkheid 
van Zijn regering niet zouden meemaken. Daarom 
schreef Paulus deze brief om hen te troosten, maar 
ook om uit te leggen waarop zij werkelijk moesten 
hopen. De brief geeft aan dat de ontslapenen in 
niets te kort zullen komen. Paulus zegt: “Want als 
wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, 
evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen 
met Hem brengen” (4:14). De ontslapenen zullen 
de Heer ook vergezellen, als Hij Zijn regering op 
aarde zal vestigen. 

Maar hoe zal dat gaan? Paulus zegt de 
Tessalonicenzen dat de Heer Zelf “met een bevelend 
roepen, met de stem van een aartsengel en met de 
bazuin van God zal neerdalen van de hemel; en 
de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna 
zullen wij, de levenden die overblijven, samen 
met hen in wolken worden opgenomen de Heer 
tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de 
Heer zijn” (vs. 16-17). Hij voegt eraan toe: “Vertroost 
daarom elkaar met deze woorden” (4:18).

De apostel toont dus dat er geen reden is om 
bedroefd te zijn. De Heer zal ons tot Zich nemen 
in het hemels vaderland, en daarna zullen wij met 
Hem verschijnen als Hij Zijn koninkrijk opricht. Dat is 
een vertroostende hoop voor allen die bedroefd zijn. 
Wij mogen weten dat wij ieder moment verenigd 
kunnen worden met Hem, die ons heeft liefgehad 
en Zichzelf voor ons heeft overgegeven.

3. Een reinigende hoop

“En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt 
zich, gelijk Hij rein is” (1 Joh. 3:1-3). Wij moeten 
rein zijn, zoals Hij rein is. Dat is de maatstaf voor 
onze heiliging! Als wij de hoop hebben dat Hij zal 
terugkomen, moet dat ook een uitwerking op ons 
leven hebben. De Heer Zelf wordt ons als voorbeeld 
gegeven. Zijn reinheid is de maatstaf, het model 
voor ons.

4. Een levende hoop

“Wedergeboren tot een levende hoop, tot een 
onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke 
erfenis” (1 Petr. 1:3-5). Waarom is het een levende 
hoop? Omdat de Heer op Wie onze hoop is 
gevestigd, nu de Eersteling is van degenen die 
ontslapen zijn. Hij is de Eersteling uit de doden, 
nadat Hij aan het kruis heeft gehangen en in het graf 
is gelegd. Hij leeft nu in de heerlijkheid. Onze hoop 
is dus niet gebaseerd op een flauwe verwachting, 
het is een levende hoop. Wij hebben een levende 
Heiland, die op de troon van de Vader zit en met 
volharding wacht totdat al Zijn verlosten rondom 
Hem vergaderd zijn, tot lof en eer van Hem.

5. Een versterkende hoop

“Hebt ook u geduld, sterkt uw harten, want de komst 
van de Heer is nabij” (Jak. 5:8). Er wordt niet gezegd 
dat de komst van de Heer naderbij komt, zoals 
men over een gebeurtenis spreekt die nog kan 
uitblijven. Christus’ komst is heel nabij. Wij worden 
ertoe opgeroepen geduldig te zijn. De Heer wacht 
geduldig aan de rechterhand van de Vader. “Hebt 
ook u geduld”.

Als wij in de Bijbel lezen over de dingen die betrekking 
hebben op de komst van de Heer, zal onze hoop 
steeds sterker worden. Wij zeggen soms wel dat de 
komst van de Heer nabij is. Maar vervolgens kan 
het leven ons zodanig in beslag nemen, dat Zijn 
komst in onze gedachten verdrongen wordt. Ons 
hart moet sterk blijven in de hoop. “Ik kom spoedig”, 
zegt de Heer. Wij zullen de stem, die ons zal roepen, 
horen. Dan zullen wij deze aarde verlaten en Hem 
zien van aangezicht tot aangezicht in de woningen 
die Hij voor ons heeft bereid. Laat ons hart vol 
vreugde en hoop zijn en laten wij onafgebroken 
wachten om Zijn aangezicht te zien.
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“De voorgestelde hoop (..) Deze hebben wij als een 
anker van de ziel, dat zeker en vast is en ingaat tot 
binnen het voorhangsel” (Hebr. 6:19).
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het altaar als Vrijplaats 
Voor de doodslager

“Wie iemand zo treft, dat hij sterft, zal zeker ter dood gebracht worden. Maar voor het geval, dat hij 
het er niet op toelegde, doch dat God het zijn hand deed overkomen, zal Ik u een plaats aanwijzen, 

waarheen hij kan vluchten. Doch wanneer iemand misdadig handelt tegen zijn naaste en hem met list 
doodt, dan zult gij hem van Mijn altaar weghalen, opdat hij sterft” (Ex. 21:12-14).

Exodus

De eerste vermelding van een vrijplaats voor de 
doodslager treffen wij al vrij vroeg in de Schrift aan. Ze 
maakt deel uit van de wetgeving op de Sinai. Hier wordt 
nog niet gesproken over een bepaald aantal steden die 
als vrijplaats zouden dienen in Israëls toekomstige erfdeel, 
maar wordt alleen het altaar genoemd als toevluchtsoord 
voor de doodslager. Het voorschrift van Exodus 21 is in 
heel algemene bewoordingen gesteld (‘een plaats’); en uit 
het verband blijkt dat we daarbij aan het brandofferaltaar 
moeten denken. Dat bevond zich in de voorhof van de 
tabernakel, de plaats waar God woonde bij Zijn volk.

Maar deze algemene beschrijving liet dus wel de 
mogelijkheid open voor een latere uitbreiding tot meerdere 
vrijplaatsen. Die uitbreiding zou ook noodzakelijk worden 
als het volk eenmaal in het land zou wonen, omdat de 
afstand tot het altaar van het centrale heiligdom te 
Jeruzalem dan in veel gevallen te groot zou zijn. De weg 
die de doodslager zou moeten afleggen om te ontkomen 
aan de wraak van de bloedwreker, zou te lang zijn om 
niet in direct levensgevaar te komen (Deut. 19:6).

Het is treffend dat de doodslager een schuilplaats 
kon vinden bij het altaar, de plaats waar voortdurend 
offers werden gebracht voor de zonden van het 
volk. Het was de plaats waar om zo te zeggen het 
doodvonnis over schuldige zondaars werd voltrokken 
aan plaatsvervangende offeranden. De vier horens van 
het altaar, het brandofferaltaar in de voorhof van de 
tabernakel, spraken van de kracht van de verzoening die 
hier tot stand werd gebracht. Het genadeaanbod strekte 
zich uit in alle windrichtingen, en dat is nog steeds het 
geval met de blijde boodschap van Gods genade voor 
schuldige zondaars! Dit was dus met recht de plaats waar 
men veilig was voor het oordeel. Het was de plaats bij 
Gods woning, waar men kon pleiten op een volbracht 
verzoeningswerk. Aan de plaats bij het altaar werden bij 
Israëls aankomst in het Beloofde Land nog zes plaatsen 
(zes vrijsteden) toegevoegd, zodat we op een totaal van 
zeven wijkplaatsen komen waarheen de doodslager zijn 
toevlucht kon nemen.

Dat het altaar te Jeruzalem ook werkelijk benut is als 
vrijplaats blijkt alleen uit enkele gevallen die in 1 Koningen 
1 en 2 worden genoemd. Nadat Adonia een vergeefse 
greep naar de macht had gedaan, vluchtte hij naar Gods 
heiligdom en greep de horens van het altaar. Voorlopig 
ging hij vrijuit, maar later werd hij toch ter dood gebracht, 
omdat hij opnieuw een complot tegen de wettige koning 
(Salomo) had gesmeed. Daarop vluchtte Joab, één van 
de samenzweerders, ook naar de tent des Heren. De 
tempel was toen nog niet gebouwd, maar David had een 
tent gespannen voor de ark en daar bevond zich ook het 
brandofferaltaar. Joab klemde zich vast aan de horens 
van het altaar, maar het was tevergeefs. Hij werd ter 

plaatse gedood vanwege het onschuldige bloed dat hij 
in het verleden had vergoten. Hij was een moordenaar, 
omdat hij met voorbedachten rade twee legeroversten 
(Abner en Amasa) om het leven had gebracht.

Terloops wijs ik erop dat het bij Adonia niet om een 
gebruikelijke kwestie van doodslag ging, maar om een 
opstand tegen de wettige koning. Toch vluchtte hij naar 
het altaar, precies zoals een doodslager dat zou doen. 
Hieruit kunnen wij opmaken dat de aantasting van het 
gezag van de door God gegeven koning gelijk stond aan 
een aanslag op zijn persoon! Dit is van belang voor de 
typologische uitleg van het onderwerp in verband met de 
Gemeente van God in onze tijd1.

In 1 Koningen 2 is er eigenlijk ook nog een derde geval, 
waarbij Jeruzalem zélf als vrijstad fungeerde. Simi, die 
een blaam geworpen had op de gezalfde koning (David), 
was veilig zolang hij binnen de stadsmuren bleef. Maar 
zodra hij daarbuiten kwam, was hij een kind des doods.

Numeri

Aan het einde van het boek Numeri, dat de woestijnreis 
beschrijft, vinden wij uitvoerige aanwijzingen met 
betrekking tot de vrijsteden. Dit gebeurt met het oog op 
de intocht in het land Kanaän. De tocht door de woestijn, 
met Gods heiligdom in het midden, was bijna achter de 
rug. Nu dienden de Israëlieten zich voor te bereiden op 
de inbezitneming van het Beloofde Land.

Numeri 35 spreekt eerst in het algemeen over de steden 
die de Israëlieten ter bewoning aan de Levieten moesten 
geven. De stam van Levi ontving geen erfdeel in het 

land; de HERE Zelf was immers hun deel. Maar zij werden 
over het hele land verspreid om overal Gods wet aan 
het volk te kunnen onderwijzen. De Levieten kregen 
in totaal achtenveertig steden toegewezen, nl. de zes 
vrijsteden plus nog tweeënveertig andere steden, samen 
met de daarbij behorende weidegronden (Num. 35:1-8). 
Dit beperkte landbezit was blijkbaar voldoende om te 
voorzien in hun behoeften; het herinnerde de Levieten 
eraan, dat hun eigenlijke erfdeel alle aardse bezittingen te 
boven ging. De grootte van de weidegronden lijkt op het 
eerste gezicht wat onduidelijk. In vers 4 is eerst sprake 
van duizend ellen, maar in vers 5 van tweeduizend ellen. 
De verklaring is mogelijk deze: in het eerste geval gaat 
het om de lengte gerekend vanaf de stadsmuur, in het 
tweede om de totale lengte van de weidegronden aan 
elke zijde van de stad (waarbij de lengte van de stad zelf 
niet is meegerekend).

1 Hiervoor verwijs ik graag naar mijn boek ‘Veilig in de 
Vrijstad’.
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E

xt
ra

 v
ri

js
te

de
n.

..

http://www.oudesporen.nl/Download/HB230.pdf
http://www.oudesporen.nl/Download/HB230.pdf


5

"Rechtstreeks" jaargang 7, Nr. 12 - december 2010

Het vervolg van Numeri 35 bevat nadere voorschriften met 
betrekking tot de zes vrijsteden. Ze worden gesplitst in 
tweemaal drie, namelijk drie steden in het Overjordaanse 

en drie in Kanaän zelf: ‘En de HERE sprak tot Mozes: 
Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij 
over de Jordaan trekt naar het land Kanaän, dan zult 
gij u enige steden uitkiezen, die u tot vrijsteden zullen 
zijn, opdat daarheen de doodslager kan vluchten, die 
onopzettelijk iemand gedood heeft. En die steden zullen 
u tot een wijkplaats zijn tegen de bloedwreker, opdat de 
doodslager niet sterft, voordat hij voor de vergadering 
heeft terechtgestaan. En de steden die gij aanwijzen 
zult, zullen voor u zes vrijsteden zijn. Drie steden zult 
gij aanwijzen aan de overzijde van de Jordaan en drie 
steden zult gij aanwijzen in het land Kanaän’ (Num. 35:9-
14).

Na een uitvoerige behandeling van het verschil tussen 
doodslag mét en zònder voorbedachten rade (het eerste 
is móórd), vinden wij hier nog een interessante bepaling 
in verband met de verblijfsduur van de doodslager in de 
vrijstad. Als gebleken is dat hij zonder opzet iemand had 
gedood, dan moest hij in de vrijstad blijven wonen ‘tot de 
dood van de hogepriester, die men met de heilige olie 
gezalfd heeft (...) en na de dood van de hogepriester zal 
de doodslager naar het land van zijn bezitting mogen 
terugkeren’ (Num. 35:25,28). Na de wisseling van 
het hogepriesterschap kreeg de doodslager dus pas 
volledig gratie en mocht hij teruggaan naar zijn eigen 
erfdeel. Tot zolang gaf Gods genade hem een plaats in 
de vrijstad, zodat hij niet hoefde te vrezen voor zijn leven. 
Dit voorschrift is van belang voor de typologische en 
profetische betekenis van de vrijsteden. Wanneer Christus 
als de Hogepriester naar de orde van Melchisedek uit de 
hemel verschijnt, is er een definitief herstel van het volk 
Israël en van het land dat hun is toegezegd.

Deuteronomium

In Deuteronomium 4 worden de drie vrijsteden in het 
Overjordaanse voor het eerst met name genoemd: ‘Toen 
zonderde Mozes drie steden af aan de overzijde van de 
Jordaan, in het oosten, opdat een doodslager, die zijn 
naaste onvoorbedacht gedood had, zonder dat hij tevoren 
haat tegen hem koesterde, daarheen zou vluchten, zodat 
hij, wanneer hij naar een dezer steden was gevlucht, in 
het leven kon blijven’ (Deut. 4:41-43). 

Het gaat om de volgende steden:

1. Beser in de woestijn, in het gebied der hoogvlakte, 
voor de Rubenieten,

2. Ramot in Gilead, voor de Gadieten, en

3. Golan in Basan, voor de Manassieten.

In Deuteronomium 19 is sprake van de drie vrijsteden 
in het land zélf (Kedes, Sichem en Hebron). Hier zegt 
Mozes dat het grondgebied in drieën moest worden 
gedeeld, opdat de doodslager zo snel mogelijk één van 
deze steden zou kunnen bereiken en niet voortijdig door 
de bloedwreker zou worden omgebracht. In de vrijstad 
was hij voorlopig veilig, totdat zijn zaak was onderzocht. 
Wanneer bleek dat hij zijn naaste niet met boze opzet had 
gedood, dan mocht hij in de vrijstad blijven. Had hij hem 
echter met voorbedachten rade gedood, dan was het een 
geval van moord en moest hij hiervoor boeten met zijn 
eigen leven.

In dit hoofdstuk vinden wij nog een belangwekkend 
voorschrift, waaraan voor zover bekend nooit gevolg 

gegeven is: ‘En wanneer de HERE, uw God, uw gebied 
vergroot zal hebben, zoals Hij uw vaderen gezworen 
heeft, en u het gehéle land gegeven zal hebben, waarvan 
Hij gezegd heeft, dat Hij het uw vaderen zou geven, dan 
zult gij – wanneer gij heel dit gebod, dat ik u heden 

opleg, naarstig onderhoudt door de HERE, uw God, lief 
te hebben en altijd in Zijn wegen te wandelen – nog drie 
steden aan deze drie toevoegen, opdat geen onschuldig 

bloed vergoten wordt in het land dat de HERE, uw God, u 
als erfdeel geven zal, en opdat geen bloedschuld op u 
komt’ (Deut. 19:8-10).

De gebiedsuitbreiding die hier wordt genoemd, berustte 
op Gods beloften aan de aartsvaders. Aan Abraham was 
beloofd dat het land zich zou uitstrekken ‘van de rivier 
van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat’ (Gen. 
15:18). Deze omvang heeft het land slechts ten tijde 
van Salomo, de vredevorst, gehad (1 Kon. 4:21). De 
definitieve vervulling van deze belofte wacht nog tot de 
komst van de ware Vredevorst, Wiens heerschappij zich 
zal uitstrekken ‘van zee tot zee, en van de Rivier tot de 
einden der aarde’ (Zach. 9:9-10).
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Wij worden nu verplaatst in een heel nieuw deel van 
de geschiedenis – ongeveer zeventig jaar na de 
uittocht uit Babel onder de regering van Kores, en 
ongeveer vijftig jaar na de inwijding van de tempel. 
Koning Darius (zoon van Hystaspes) van wie wij 
in Ezra 5 en 6 lezen, is opgevolgd door zijn zoon 
Ahasveros (Xerxes), de koning van wie sprake is 
in het boek Ester, en deze is weer opgevolgd door 
diens zoon Artachsasta (Artaxerxes), zodat deze 
hoogstwaarschijnlijk de zoon van koningin Ester 
is. Hij heeft een 40-jarige regering gehad; en in 
Nehemia 2 treffen wij hem weer aan, als Nehemia 
voor zijn aangezicht bedroefd is. Uit alles blijkt dat 
hij van het begin tot aan het einde van zijn regering 
de Joden heel gunstig gezind is geweest.

De tijd heeft ook een grote verandering 
teweeggebracht in de toestand van het volk. 
Haggai en Zacharia hadden krachtig geprofeteerd 
en het volk doen ontwaken door hun woord en 
voorbeeld. Nieuwe energie ontstond en het werk 
aan het huis des Heren was hervat. Ook werden 
de heerlijke gevolgen van deze opwekking gezien 
in de voltooiing van de tempel, in zijn inwijding 
en de viering van het Pascha, zoals dit in Ezra 5 
en 6 wordt beschreven. God wilde nu dat men in 
vrede de vruchten van de terugkeer tot God en Zijn 
dienst zou genieten. Maar deed het volk dit ook? 
Helaas niet. Weer braken er tijden aan dat het snel 
bergafwaarts ging. Uit het slot van ons boek zien we 
hoe onheilige verbintenissen werden aangegaan en 
toegelaten. De morele kracht verdween. Wel was 
het kwaad nog niet zo openlijk, want het werd pas 
ontdekt ten tijde van Ezra’s komst; maar het was 
toch aanwezig.

Wat moest er gedaan worden tegen dit geestelijk 
verval met alle negatieve gevolgen ervan? Er was 
maar één middel: het Woord van God. Het volk 
moest worden teruggebracht tot de wet van God. 
Ditmaal gebruikte Hij echter niet een profeet, maar 
een schriftgeleerde. God kent de noden en Hij 
geeft verschillende gaven om erin te voorzien. En 
ondanks de zwakheid en gebreken laat Hij Zich niet 
onbetuigd. Wat een zegen is dit! Al is er maar een 
klein deel van heel Israël in het land, en al zijn zij 
ook niet trouw, toch denkt Hij aan hen.

Dit is tot grote troost voor ons. God spreekt in onze 
dagen niet door mannen als Haggai en Zacharia, 
die nieuwe openbaringen kunnen geven. Hij 
gebruikt mannen zoals Ezra, die de “wet des HEREn” 
onderzocht en volbracht en vervolgens in Israël 
inzetting en verordening wilde onderwijzen (vs. 10). 
De Gemeente is in verval. Krachten en heerlijke 
tekenen zijn weggenomen. Nieuwe openbaringen 
worden niet gegeven. Maar gebleven zijn de 
permanente gaven, want de Heer heeft “sommigen 
gegeven als apostelen, anderen als profeten, 
anderen als evangelisten, anderen als herders en 
leraars, om de heiligen te volmaken, tot het werk van 
de bediening, tot de opbouwing van het lichaam van 
Christus” (Ef. 4:11-12). De apostelen en de profeten 
hebben wij nog door middel van hun geschriften in 
het Nieuwe Testament. Evangelisten, herders en 
leraars zijn er ook in onze dagen. De evangelisten 
om mensen tot de Gemeente te leiden. De herders 
en leraars om de gelovigen te weiden, te hoeden, 
te leren en ook terug te voeren tot dat wat vanaf 
het begin is. Laten we bedenken dat ook in onze 
dagen het enige middel tot herstel het Woord van 
God is. God zegt dat Hij op zulke mensen acht slaat: 

“op de ellendige, de verslagene van geest en wie 
voor mijn woord beeft” (Jes. 66:2). Laat ons verder 
bedenken dat zij die het Woord van God brengen 
en het toepassen op hart en geweten, persoonlijk 
trouw moeten zijn.

Ezra was een man die zijn geslachtsregister kon 
bewijzen. Hij was priester en was een telg uit het 
geslacht van Aäron. Er is in zijn geslachtsregister, dat 
wij in de eerste vijf verzen van ons hoofdstuk vinden, 
geen enkele lacune. Een Sadok en een Pinechas 
waren onder zijn voorvaderen. De trouw en ijver van 
deze mannen had ook hem aangegrepen. En is dit 
ook nu niet een vereiste voor Gods dienstknechten? 
Moet uit alles wat zij zeggen en doen niet blijken dat 
Christus hun bron is?

ezra

Hoofdstuk 7

Ezra, de priester en schriftgeleerde

J. A. Vellekoop
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Het is een goede zaak ons af te vragen welke 
basiskennis bij christenen aanwezig behoort te 
zijn. Daarom is het interessant dat juist de apostel 
Paulus een aantal keren zijn lezers duidelijk maakt 
wat zij in ieder geval aan geestelijke bagage 
moesten bezitten. Op zes plaatsen in zijn brieven 
vinden we namelijk de uitdrukking “ik wil niet, dat 
u onbekend is…”. Hier gebruikt hij de stijlfiguur 
van de litotes. Dat wil zeggen dat hij door het 
tegenovergestelde te ontkennen, iets juist krachtig 
naar voren brengt. Als hij dus zegt: “Ik wil niet dat 
u onbekend is”, bedoelt hij eigenlijk: “Ik wil dat u 
heel goed weet”. Het is daarom de moeite waard 
deze plaatsen na te lopen en zo te zien welke 
onderwerpen door ons minimaal dienen te worden 
beheerst.

1. “Maar ik wil niet dat u onbekend is, broeders, 
dat ik mij dikwijls voorgenomen heb tot u te 
komen … om ook onder u enige vrucht te hebben, 
evenals onder de overige volken” (Rom. 1:13).

Paulus beschrijft hier hoeveel moeite hij zich getroost 
heeft, hoewel tot dusver zonder succes, om ook aan 
de Romeinen het evangelie te verkondigen. Blijkens 
1:7 waren zij reeds geliefden van God, geroepen 
heiligen. Kennelijk is het de bedoeling van de 
apostel de gelovigen te doordringen van het belang 
van de blijde boodschap die zijzelf reeds hadden 
aangenomen. Daarom vinden we in Romeinen 1-8 
een grondige leerstellige uiteenzetting over het 
evangelie, Gods kracht tot behoud.

2. “Want ik wil niet, broeders, dat u deze 
verborgenheid onbekend is … dat er voor een 
deel over Israël verharding is gekomen, totdat 
de volheid van de volken is ingegaan; en zó zal 
heel Israël behouden worden” (Rom. 11:25).

Hoewel velen tegenwoordig niet van de toekomst 
van Israël willen weten, rekent Paulus met deze 
gedachte af; hij wil juist dat ons deze verborgenheid 
niet onbekend is dat er voor een deel over Israël 
verharding gekomen is, totdat de volheid van de 
volken is ingegaan; en zo zal heel Israël behouden 
worden. Zo (Gr. houtoos) slaat op de tijd én op de 
wijze (nl. op grond van genade, evenals de volken). 
Vergelijk voor dit gebruik van ‘zo’ 1 Korintiërs 11:28; 
14:25 en 1 Tessalonicenzen 4:17.

3. “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, 
allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen 
dezelfde geestelijke drank dronken” (1 Kor. 
10:1).

Paulus schrijft hier over de betekenis van het 
oudtestamentische Israël. De geschiedenis van 
dit volk is voor christenen van enorm belang. In 
vs. 1-4 wijst hij op de geestelijke betekenis van 
hun geschiedenis (vgl. ook Gal. 4:24: “Deze dingen 
hebben een zinnebeeldige betekenis”). Tevens zijn 
hun wederwaardigheden ons tot voorbeeld, zie vers 
6 en 11.

4. “Wat nu de geestelijke uitingen betreft, 
broeders, wil ik niet dat u onwetend bent” (1 Kor. 
12:1).

Paulus wil ook dat zijn lezers op de hoogte zijn met 
de geestelijke uitingen, en daarom wijdt hij een heel 
hoofdstuk aan dit onderwerp. Hij behandelt daarin 
de vele genadegaven, bedieningen en werkingen 
van de éne Geest, en bespreekt daarbij de waarheid 
van de eenheid van het lichaam van Christus (zie 
vs. 12).

5. “Want wij willen niet, broeders, dat u onbekend 
bent met onze verdrukking die [ons] in Asia is 
overkomen” (2 Kor. 1:8).

Gods Woord is volmaakt evenwichtig. Paulus 
wenste dan ook dat de gelovigen niet alleen op 
de hoogte waren met allerlei leerstellige zaken, 
hoe belangrijk ook, maar ook dat zij wisten wat er 
gaande was op het zendingsveld en er ook voor 
zouden bidden (vs. 11).

6. “Maar wij willen niet dat u onwetend bent, 
broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat 
u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die 
geen hoop hebben” (1 Tess. 4:13).

Ten slotte wenst Paulus dat ons oog gericht is op 
de wederkomst van de Here Jezus Christus. Wat 
geweldig is het op deze aarde God te dienen en 
Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten (1:10). Wat 
zal het daarom een buitengewoon moment zijn als 
Hij de gemeente aan Zijn hart kan drukken, en wij 
voor altijd bij de Heer zullen zijn. Met deze woorden 
mogen we elkaar vertroosten én vermanen (het Gr. 
parakaleoo kan beide betekenissen hebben).
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“Maar ik wil niet dat u onbekend is, broeders”.

Gerard Kramer
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De geschiedenis van het tienstammenrijk verloopt 
tragisch. De ene na de andere koning wordt 
vermoord, en de moordenaar wordt de nieuwe 
koning. Allen zondigen en doen Israël zondigen. 
Maar het wordt steeds erger. Basa hoort door de 
profeet Jehu Gods oordeel ten aanzien van hem. 
Hij had de HERE gekrenkt, zoals Jerobeam. Hij wordt 
ook geoordeeld vanwege de moord op Jerobeam 
(vs. 7). God had wel bepaald dat het huis van 
Jerobeam uitgeroeid moest worden, en daarvoor 
zelfs Basa verhoogd uit het stof om vorst te zijn (vs. 
3). De motieven waarmee Basa dat doet, kloppen 
echter niet. Hij doet het voor zichzelf en niet omdat 
de HERE het had gezegd.

Basa sterft een natuurlijke dood. Het lijkt wel een 
uitzondering dat hij niet wordt vermoord. Ela, zijn 
zoon, wordt koning. Hij is een losbol die de macht 
gebruikt om feest te vieren. Zimri, een knecht, ziet 
zijn kans schoon en roeit het huis van Basa uit. Hij 
voltrekt hiermee het door God uitgesproken vonnis. 
Maar hij handelt met dezelfde motieven als destijds 
Basa. Zimri krijgt geen lang koningschap. Slechts 
zeven dagen heeft hij aan de macht geroken, dan 
is ook zijn einde daar. Het leger grijpt nu de macht 
en maakt Omri tot koning. Het beleg tegen de 
Filistijnen wordt opgegeven om Zimri de macht te 
ontnemen. Er ontstaat een burgeroorlog, in plaats 
van een gemeenschappelijk optrekken tegen de 
vijand. Zimri wordt zo in het nauw gebracht dat hij 
zelfmoord pleegt. Hij verbrandt zichzelf.

Omri regeert aanvankelijk nog niet over heel Israël. 
Er is een deel van Israël dat Tibni volgt. Uit de 
tweestrijd komt Omri als de sterkste tevoorschijn. 
Hij bouwt de stad Samaria en vestigt zich daar. Met 
Omri breekt een periode aan die naar een nog groter 
dieptepunt voert. Van hem staat geschreven dat hij 
het erger maakt dan allen die vóór hem geweest zijn 
(vs. 25). Na de dood van Omri wordt zijn zoon Achab 
koning. De met Omri ingezette koers ontwikkelt zich 
snel in verkeerde richting. Achab is nog slechter 
dan zijn vader. Hij voert het volk naar een absoluut 
dieptepunt in zijn geschiedenis. De zonde van 
Jerobeam verbleekt bij wat deze man waagt in te 
voeren onder het volk van God. Hij trouwt met de 
regelrechte afgodendienares Izebel. Die vrouw 
staat er garant voor dat vanaf dat ogenblik Baäl 
de officiële god van Israël wordt. Achab bouwt een 
huis en een altaar voor Baäl. Wat een afschuwelijke 
belediging voor de God van Israël. Dit is erger dan 
alles wat er voordien is gebeurd (vs. 30,33).

De regering van Achab – misschien beter: die 
van Izebel – over Israël wordt mogelijk gemaakt 
doordat de koning en ook het volk Gods Woord 
aan de kant hebben geschoven. Het laatste vers 
van dit hoofdstuk maakt dat duidelijk. Een Beteliet 
is zo vermetel de eeuwenoude uitspraak van God 
te trotseren en Jericho te herbouwen. De mens 
mag dan wel vergeten zijn wat God heeft gezegd 
(Joz. 6:26), God doet dat niet. Hij doet wat Hij heeft 
gezegd. Als deze man Jericho heeft gegrondvest, 
sterft zijn oudste zoon. Er gaat geen lampje bij hem 
branden. Noest werkt hij verder aan de uitvoering 
van de vloek. Als hij klaar is, sterft ook zijn jongste 
zoon. Maar nog steeds is er geen herinnering aan 
wat God eens heeft gezegd. De vijf koningen van 
dit hoofdstuk laten dus een neergaande lijn zien. 
De oorzaak is het vergeten van God en van wat Hij 
heeft gezegd.

Lees nu nog een keer 1 Koningen 15:33-16:34

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, dat ik Uw woord in herinnering 
mag houden en niets mag vergeten van wat U zegt. 
Alles wat U zegt is tot zegen.’ 

De stèle van Mesa 
is een gedenksteen 
van koning Mesa 
van Moab, die 
herinnert aan zijn 
strijd tegen Achab, 
de zoon van Omri. 
De stèle is gemaakt 
in 830 voor Chr., 
maar memoreert 
feiten van enkele 
decennia eerder. 
Het is een grote 
plaat van basalt, 
die in drie stukken 
werd gevonden, en 
nu wordt bewaard 
in het Louvre. Op 
de steen staat o.a.: 
“Wat Omri betreft, 
koning van Israël, 

hij vernederde Moab vele jaren... En zijn zoon volgde 
hem op en ook hij zei: ‘Ik zal Moab vernederen’. Zo 
sprak hij in mijn tijd, maar ik overwon hem en zijn huis, 
terwijl Israël onderging voor immer”. In Assyrische 
inscripties wordt Israël nog lang na zijn dood het land 
van Omri genoemd.

basa, ela, zimri, omri en 
achab – koningen Van israël

1 Koningen 15:33 - 16:34

“En Omri deed wat kwaad is in de ogen des Heren, 
ja hij maakte het erger dan allen die voor hem geweest waren” (1 Kon. 16:25).

Ger de Koning
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Vraag

Wat is de betekenis van de uitdrukking ‘het 
vermengde volk’ in Exodus 12:38 en Numeri 11:4 
(SV)? Waaruit bestond deze groep mensen en waar 
kwamen ze vandaan?

Antwoord 

De NBG-vertaling omschrijft hen in Exodus 12 als 
een ‘menigte van allerlei slag’. Letterlijk staat er 
‘mengvolk’, en deze uitdrukking komt nog enkele 
keren voor in de Schrift (behalve in Num. 11:4 ook 
in Neh. 13:3, Jer. 50:37 en Ezech. 30:5). In de 
profetische passages gaat het om tegenstanders 
van Israël, resp. de troepen van de Chaldeeën 
en de bondgenoten van Egypte. Maar de andere 
keren heeft de term steeds betrekking op een groep 
personen te midden van Israël zélf. 

Bij de uittocht bestond het ‘mengvolk’ uit 
Egyptenaren en vreemdelingen die samen met 
de Israëlieten naar Kanaän trokken. Dit wordt 
bevestigd door Leviticus 24:10 e.v., waar wij lezen 
over een zoon die geboren was uit de relatie tussen 
een Egyptenaar en een Israëlitische vrouw. Deze 
jongeman lasterde de Naam en werd daarop ter 
dood gebracht. Zijn moeder behoorde tot de stam 
Dan, die vaker in verband wordt gebracht met 
afgodendienst (Richt. 18:30-31).

In Numeri 11 zien wij dat het vermengde volk de 
Israëlieten ertoe bracht om terug te verlangen 
naar de vleespotten van Egypte. De NBG-vertaling 
spreekt hier over ‘het samenraapsel’ dat zich onder 
hen bevond, en dat met ‘gulzig begeren’ vervuld 
werd. Voor het manna, het voedsel dat God hun 
elke dag gaf vanuit de hemel, hadden ze geen 
waardering meer. Later lezen we dat ze walgden 
van die ‘flauwe spijs’ (Num. 21:5). Dit geeft de term 
‘mengvolk’ een negatief karakter: het spreekt van 
ongelovigen, naambelijders onder het volk van God, 
en hun vleselijke begeerten. Het samengaan van 
ongelovigen en gelovigen is altijd in strijd met Gods 
gedachten (2 Kor. 6:14-18). 

In Nehemia 13 gaat het om een veel latere fase in 
de geschiedenis van Israël en heeft de uitdrukking 
betrekking op de vermenging met Ammonieten en 
Moabieten. Het overblijfsel van Gods volk, dat uit de 
ballingschap was teruggekeerd naar Sion, las in de 
wet van Mozes dat een Ammoniet of Moabiet niet 
in de gemeente van God mocht komen (zie Deut.  
23:3-6). Daarop toonden zij direct hun 

gehoorzaamheid aan Gods Woord en ‘zonderden 
zij alwie van gemengde afkomst waren, van Israël 
af’ (Neh. 13:3). Het is opmerkelijk dat het volk zelf 
actie ondernam en dat de leiders van het volk niet 
genoemd worden. De beide genoemde volken 
werden uitgesloten vanwege hun weigering brood 
en water te verstrekken aan de Israëlieten in 
het Overjordaanse, en omdat zij Bileam hadden 
ingehuurd om Israël te vervloeken. God had 
echter de vloek veranderd in een zegen! Zowel in 
Deuteronomium 23 als in Nehemia 13 wordt hieraan 
herinnerd. Als God vóór ons is, wie zal dan tegen 
ons zijn? (Rom. 8:31).

Deze verwijdering van het ‘mengvolk’ betekende in 
ieder geval uitsluiting van de tempeldienst. Of dit 
ook uitsluiting uit het volk en wegzending inhield 
zoals in Ezra 10:3, staat niet vermeld. Het was 
gehoorzaamheid aan een goddelijk gebod ten 
aanzien van de Ammonieten en Moabieten, geen 
etnische zuivering. In andere gevallen was het wel 
toegestaan zich bij Gods volk te voegen en de HERE, 
de God van Israël, te zoeken en te dienen, zoals Ezra 
6:21 laat zien. Maar wij kunnen hier wel het grote 
verschil opmerken tussen de oude en de nieuwe 
bedeling, tussen de wet en de genadetijd waarin 
wij nu leven. Een christen mag zijn ongelovige 
partner niet verstoten en eventuele kinderen niet 
wegzenden, juist omdat zij zich op het terrein van 
het christendom en van de genade bevinden (1 Kor. 
7:12-14). De genade wordt nu aan allen zonder enig 
onderscheid aangeboden.

reply

Het vermengde volk

“En veel vermengd volk trok ook met hen op, en schapen en runderen, 
zeer veel vee” (Ex. 12:38 SV).

Hugo Bouter
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Van de werkVloer

Een persoonlijk getuigenis

“Werp uw brood uit op het water, 
want u zult het vinden na vele dagen” (Pred. 11:1).

Jan van Buren
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Dat deze belofte uit het Woord van God nog steeds 
actueel is, heeft de Heer mij deze zomer op een 
bijzondere manier opnieuw laten zien. Als gelovigen 
worden wij ertoe opgeroepen het Woord van God 
door te geven. Meestal zie je niet direct vrucht, 
soms pas na jaren of zelfs nooit. Door mijn werk 
eerst als schipper op de binnenvaart en daarna 
als civiel inspecteur bij Rijkswaterstaat, heb ik vele 
jaren een relatie gehad met het water. De laatste 
35 jaar had ik hierdoor contact met allerlei mensen 
die hun brood op het water verdienen. En daardoor 
kon ik regelmatig geestelijk brood op het water 
werpen. God laat soms dingen gebeuren die je aan 
het denken zetten. Gods weg is in de zee en Zijn 
pad in grote wateren (Ps. 77:20). Dat wil zeggen: 
we kunnen de weg die God gaat met mensen niet 
altijd naspeuren. 

Onderstaande gebeurtenissen hebben mij 
bijzondere lessen geleerd. Zoals enerzijds Gods 
reddende hand en Zijn liefde voor mensen, het 
geduld en de manier waarop hij hun leven leidt. En 
anderzijds de verantwoordelijkheid van gelovigen 
om van hun Redder te getuigen en daarbij niet 
naar direct resultaat te kijken. Het duurt soms jaren 
voor het gezaaide Woord tevoorschijn komt. In het 
verhaal van mijn redding uit het water staat centraal 
wat o.a. de verantwoordelijkheid van de mens is 
om gered te kunnen worden. In het verhaal van de 
redding uit de luchtbel van het schip staat het werk 
van de Redder centraal.

Tijdens ons verblijf op een camping in Lunteren 
kwam ik in gesprek met een medekampeerder. 
Tijdens het gesprek herkenden we elkaar plotseling 
als oud-collega‘s. Tot negen jaar geleden was Nico 
machinist op een meetvaartuig van Rijkswaterstaat. 
Zijn collega en schipper was mijn broeder en vriend 
Wim. Ik keek Nico met verbazing aan en zei: ‘Wat 
een wonder dat je nog leeft!’ Ja, beaamde hij. ‘En 
zal ik je eens vertellen wat zo bijzonder is aan deze 
ontmoeting: twee weken geleden heb ik de brief die 
je toen aan mij schreef opnieuw gelezen’.

Wat was er destijds met Nico gebeurd? Op een 
morgen in de winter van 2001 was het meetvaartuig 
de haven van Vlissingen uitgevaren. Het was nog 
donker en er stond vanwege de wind een ruwe zee. 
De temperatuur van het zeewater was 6 graden 

Celsius. Nico verrichtte aan dek werkzaamheden, 
gleed uit en viel overboord. Zijn collega/schipper 
zag dit in een flits gebeuren en kreeg hem in de 
bundel van het zoeklicht, voordat hij in de golven 
verdween. Dit was op zich een wonder van God. 
Samen met een derde collega konden zij Nico 
met bovenmenselijke inspanning aan boord hijsen. 
Vervolgens is hij met onderkoelingsverschijnselen 
door het koude zeewater opgenomen in het 
ziekenhuis. Nico was gered!

Hoewel mijn oud-collega Nico als keurig kerkganger 
door het leven ging, kende hij de Here Jezus niet 
als zijn Redder. Mijn vriend en broeder had al vele 
malen met hem over dit onderwerp gesproken, maar 
tot op dat moment had hij geen gehoor gegeven 
aan Gods roepstem. Het gebeuren had Nico zo 
aangegrepen, dat hij zijn werk niet kon hervatten. 
Enkele weken daarna vroeg mijn vriend Wim mij 
een brief aan Nico te schrijven naar aanleiding van 
dit ongeval. Aan dit verzoek heb ik gehoor gegeven. 
Op mijn schrijven kreeg ik echter geen reactie. 

En toen kwam na negen jaar deze onverwachte 
ontmoeting. Ik begreep dat God mij hierdoor een 
speciale gelegenheid gaf om het evangelie uit te 
leggen aan Nico en zijn vrouw. De daaropvolgende 
dagen zagen we elkaar niet meer. De laatste avond 
van ons verblijf op de camping heb ik aangeklopt 
aan de deur van de caravan om afscheid van Nico 
te nemen. Ik vroeg of hij en zijn vrouw het goed 
vonden als ik vertelde waaraan ik sinds onze 
ontmoeting steeds moest denken. Vervolgens heb 
ik hun de volgende twee gebeurtenissen verteld.

Ik begon met te zeggen dat ik na onze onverwachte 
ontmoeting ’s nachts slecht had geslapen. Dit kwam 
doordat ik de verdrinking van Nico als het ware voor 
mijn ogen zag gebeuren en dit bij mij herinneringen 
opriep aan een soortgelijke gebeurtenis. In 1976 
ben ik namelijk op de Oosterschelde door een 
misstap overboord gevallen. Ik had kaplaarzen aan 
en werkkleding. In mijn ene hand had ik een zware 
voorhamer van ca. 5 kg en in de andere hand een 
schop. Men zegt wel eens: in nood houdt men zich 
vast aan de laatste strohalm. Dit deed ik ook. Door 
mijn gereedschap vast te houden zonk ik echter 
snel naar de diepte, totdat ik mij realiseerde dat ik 
dit moest loslaten. Vervolgens kwam ik trappelend 
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boven water. Het schip lag op dat moment voor 
anker en er was een stroomsnelheid van ca. 4 km 
per uur. De tijd dat ik naast het schip kon zwemmen 
was dus heel kort. Het schip lag echter zo hoog op 
het water, dat ik de railing niet kon grijpen. Normaal 
was mijn matroos op dat moment niet aan dek. Toen 
echter wel. Hij snelde toe en bukte diep. Ik stak mijn 
hand uit en hij greep de uitgestoken hand en trok 
mij aan dek. 

Dit voorval heeft God mede gebruikt om mij door 
de Here Jezus te laten redden, namelijk door Zijn 
uitgestoken hand vast te grijpen. Ik vertelde Nico 
dat ik hierdoor drie belangrijke lessen had geleerd:

1. Om gered te worden moet je dingen in je leven 
loslaten. Alleen met lege handen voor God kun 
je behouden worden; 

2. Je kunt jezelf door eigen inspanningen en 
zelfwerkzaamheid niet redden; 

3. Je moet de uitgestoken hand van je 
neerbuigende Redder vastgrijpen.

Het andere verhaal laat de kant van de Redder 
zien. Deze geschiedenis gaat over een ongeval 
met de sleephopperzuiger ‘Spauwer’. Dit schip en 
de bemanning kenden wij beiden. Halverwege de 
jaren negentig was dit schip op zee voor de kust 
van Oostende aan het zand zuigen, het laden. De 
schipper van dit schip, Gerard den Herder uit Y., 
kende ik vrij goed. Hij was een serieuze man van 
ongeveer 30 jaar en wist ook dat hij door de Here 
Jezus was gered. Enkele jaren ervoor had ik diverse 
malen met hem over de Here Jezus gesproken en 
audiocassettes van Bijbellezingen in Terneuzen 
gegeven. 

Enkele uren voor het ongeval had hij, zo vertelde 
zijn broer later, nog geruime tijd in zijn Bijbel gelezen. 
Het laatste contact had hij via de scheepsradio 
met zijn broer Daan, die op dat moment met zijn 
schip ‘de Saeftinge’ de haven van Oostende 
binnenliep. Hij meldde: mijn schip is bijna geladen. 
Daarna wensten de beide schippers en broers 
elkaar welterusten! Het was rond middernacht. Het 
was goed weer en er stond geen zeegang. Twee 
bemanningsleden lagen reeds te slapen. Het derde 
bemanningslid kreeg opdracht om beneden in het 
schip, in de machinekamer, een pomp aan te zetten. 
Enkele minuten later haalde de schipper vanuit het 
stuurhuis de zuigbuis boven water.

Op dat moment ging het fout. De zuigbuis bleef 
vermoedelijk achter een kabel op de zeebodem 
vastzitten. Hierdoor maakte het schip slagzij en 
kiepte vervolgens ondersteboven. De lading viel 
eruit, zodat het schip niet zonk maar met de kiel 
naar boven op het water bleef drijven. De schipper 
in de stuurhut, die de meeste kans op redding had, 
viel met het hoofd waarschijnlijk ergens tegenaan 
en is bewusteloos verdronken. De twee mannen 
in het verblijf onder de stuurhut rolden uit hun bed. 
Ze begrepen wat er gebeurd was en dachten: we 
komen er niet meer uit en moeten in de luchtbel zien 
te komen. Dat was in de machinekamer, want onder 
was nu boven. Ze realiseerden zich dat ze daar niet 
‘zomaar’ uit waren. Op hun vlucht daarheen hadden 
ze de tegenwoordigheid van geest om vanuit het 
kombuis wat eten en drinken en ook zogenaamde 
overlevingspakken mee te nemen.

In de machinekamer aangekomen was het voor 
hen nu bidden en afwachten. De volgende morgen 
kreeg de broer die inmiddels zijn lading lag te 
lossen in Oostende het schokkende bericht, dat het 
schip van zijn broer, de ‘Spauwer’, met de kiel naar 
boven voor de kust dreef. Onmiddellijk is hij erheen 
gevaren. Inmiddels was daar ook een mijnenveger 
van de Belgische marine gearriveerd met duikers 
aan boord.

Terwijl de redders over de kiel van het schip liepen 
hoorden zij geklop. Daan den Herder maakte 
een schets van het schip. Vervolgens daalde 
een duiker af in het water, om vanuit de stuurhut 
via het bemanningsverblijf in de luchtbel in de 
machinekamer te komen. Dit was een hachelijke 
onderneming. Met gevaar van eigen leven daalde 
hij af en bereikte hij de bemanningsleden in de 
luchtbel. Daar aangekomen legde hij uit hoe hij 
hen kon redden. Zij moesten hun pak uittrekken 
omdat dit hen zou hinderen door de lucht in dit 
pak. Vervolgens werden zij op zijn reserve luchtset 
aangesloten. Daarna zwom hij met hen aan hem 
vastgekoppeld, één voor één, vanuit de luchtbel 
naar de vrijheid. Nadat zij waren gered, kwamen zij 
veilig aan in de haven van Zeebrugge. Het was een 
knap staaltje van de Belgische marine. Bij aankomst 
stond de pers gereed om een verslag te maken. De 
volgende dag stond er een foto in de krant met de 
drenkelingen op het voordek van de mijnenveger. 
Zij waren gekleed in een witte overall van de marine.
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De belangrijke les van dit verhaal, zo legde ik Nico en 
zijn vrouw uit, is het werk van de Here Jezus als onze 
Redder. Ons leven en de ruimte waarin wij ons bevinden, 
is heel beperkt. Gezondheid, voedsel en onderdak, dit 
alles is tijdelijk. De dag komt dat de voorraad op is en 
dan volgt de dood. Evenals de drenkelingen verkeren alle 
mensen (geestelijk) in nood. Om kenbaar te maken aan 
de Redder dat je in nood verkeert, moet je kloppen, een 
noodsignaal uitzenden. Hij hoort dan waar je je bevindt, 
zoals de drenkelingen dit ook deden. De duiker daalde 
vanuit de veilige mijnenveger af in het wrak, met gevaar 
voor zijn eigen leven, om anderen te redden. De Here 
Jezus verliet daarentegen de hemel en gaf Zijn leven over 
in de dood om mensen te kunnen redden. Wanneer de 
Redder bij ons komt, moeten wij zoals de drenkelingen ons 
overlevingspak uittrekken. Dit doe je door te erkennen dat 
al onze gerechtigheden voor God zijn als een bezoedeld 
kleed (Jes. 64:6). Vervolgens moet je jezelf helemaal aan 
de Redder overgeven. Als je door Hem bent gered, dan 
kun je er zeker van zijn dat je aankomt in de veilige haven, 
in de hemel. Niet met een door de zonde bevlekt kleed, 
maar in het witte kleed dat de Here Jezus je geeft.

Na dit verhaal verteld te hebben gaf ik Nico en zijn vrouw 
het traktaat met de uitgestoken en vastgegrepen hand. 
Dit traktaat hebben wij als evangelisatieboodschap en 
uitnodiging voor lezingen de afgelopen weken in onze 
omgeving verspreid. Het bijzondere van dit traktaat, in 
verband met dit verhaal, zijn de twee handen. Aan mijn 
nicht in Canada, die grafisch ontwerpster is, had ik 
gevraagd een voorkant te maken die de vraag visualiseert: 
Kent u iemand zoals Hij? Zoals u kunt zien, kwam zij met 
de foto van een uitgestoken hand die vastgegrepen wordt. 
Een veelzeggende foto! De Heiland hing tweeduizend 
jaar geleden aan het kruis. Zijn handen werden daarbij 
doorboord. Als de opgestane Heer wil Hij nu degenen die 
Hij gered heeft aan Zijn hand leiden, vasthouden en in het 
hemels Vaderland brengen.

Nico en zijn vrouw waren beiden erg onder de indruk. 
Het is mijn grote wens dat wij ook van hen en van vele 
anderen mogen horen dat zij de uitgestoken hand van de 
Redder, onze Here Jezus Christus, hebben vastgepakt. 
Zoals Nico en ik jaren geleden de hand van onze aardse 
redders hebben vastgegrepen!
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