
Dit is de eerste Rechtstreeks die wordt 
uitgebracht in het nieuwe jaar, Anno Domini 
(‘in het jaar van onze Heer’) 2013. Als 
dit een papieren tijdschrift was, zou het 
misschien het eerste drukwerk zijn dat u dit 
jaar in handen krijgt. U zou het dan kunnen 
vastpakken, eraan kunnen ruiken en het op 
uw gemak doorbladeren, op zoek naar een 
mooi artikel om uw lectuur te beginnen. Maar 
zo is het niet gegaan. Rechtstreeks is en 
blijft digitaal, en daardoor blijft het een gratis 
tijdschrift - al kunt u natuurlijk altijd besluiten 
het zelf te printen.

Ook de samenstelling van de redactie is niet 
gewijzigd. Kijkt u altijd even op de laatste 
pagina of het rijtje namen nog hetzelfde is? 
We hopen en bidden dat wij als redactieleden 
gezondheid en kracht zullen ontvangen om, 
in broederlijke samenwerking, ook in 2013 
het blad Rechtstreeks te laten verschijnen.

In dit nummer treft u een gevarieerde 
hoeveelheid artikelen aan. Het artikel van 
J.N. Darby over de ontmoedigde profeet Elia 
gaat niet alleen over een fase in het leven 
van een profeet die lang geleden hier op 
aarde rondliep. Maar het houdt ons heldere 
lessen voor, die ons in het leven van hier en 
nu van pas kunnen komen.

Hugo Bouter beschrijft in zijn artikel ‘Blijf 
aan Mij denken’ hoe Jozef met deze door 
hem uitgesproken woorden een type van 
de Heer Jezus is. Jozef vroeg de schenker 
aan hem te blijven denken als het hem goed 
ging. Datzelfde heeft de Heer Jezus eigenlijk 
aan ons gevraagd, toen Hij de discipelen - 
en via hen ook ons - vroeg Hem te blijven 
gedenken bij de tekenen van brood en 
wijn. Welke aspecten daarmee nog meer in 
verband kunnen worden gebracht, kunt u in 
het artikel zelf lezen.

In de studie over het paleis- en 
tempelcomplex van Salomo worden 
enkele interessante bouwkundige kwesties 
behandeld, die niet alleen van belang zijn 

voor archeologisch geïnteresseerde lezers. 
De tempel is een beeld van de Gemeente van 
de levende God; en wie zich dat realiseert, 
beseft dat een dergelijke illustratie van grote 
waarde is voor onszelf, omdat wij in deze tijd 
de levende stenen van die Gemeente zijn.

In de vervolgserie over het boek Openbaring 
van T.B. Baines treft u een artikel aan over 
de brieven aan de zeven gemeenten in 
Openbaring 2 en 3, en deze keer speciaal 
over die aan de gemeente in Efeze. 
Indringend onderwijs, dat we ter harte 
moeten blijven nemen.

De WoordStudie door ondergetekende gaat 
deze keer over woorden als ‘nut’ en ‘nuttig 
zijn’. Over de vraag wanneer iets of iemand 
nuttig is. En ook over twee mensen van 
vroeger die dat al met hun naam te kennen 
gaven.

In het artikel van Ger de Koning over Joas 
en de tempeldienst leren we dat ook voor 
vandaag geldt dat niet alles wat de Gemeente 
in de loop der jaren is kwijtgeraakt, weer 
terugkomt. Het is mogelijk om als plaatselijke 
gemeente in praktijk te brengen wat God 
met de gemeente heeft bedoeld, zonder 
dat we de illusie moeten koesteren dat een 
volledig herstel van de praktijk van de eerste 
gemeente haalbaar is.

In het artikel ‘Een tafel voor de ogen van 
mijn vijanden’ geeft Piet van Houten een 
toepassing van deze tekst waarop u vast 
nooit zelf zou zijn gekomen. Het artikel ‘De 
opname van de gemeente’ is van de hand 
van de in 2012 ontslapen broeder Jaap 
Fijnvandraat. Hij geeft hierin niet alleen 
glashelder onderwijs, maar eindigt zijn artikel 
ook met de terechte vraag wat het onderwijs 
over dit onderwerp ons doet. Onze broeder 
noemt de belofte van de opname een 
fantastische belofte. Met u hoop en bid ik dat 
die belofte in 2013 wordt waargemaakt! 
Namens de redactie, Gerard Kramer
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We zien voortdurend hoe moeilijk het voor de mens is 
om te blijven op het niveau van de goedheid van God. 
Elia stond alleen tegenover de vijandschap van Israël, 
en hij verloor Gods genade uit het oog.

We kunnen op een gegeven ogenblik in ons leven 
achterom kijken en de trouw van God opmerken. 
Maar wat betreft de toekomst moet men dag na dag 
voortgaan, terwijl de ene dag de volgende verbergt. Van 
ver ziet men wel dat God er is, maar de weg vervolgen 
en dan telkens zien dat Hij aanwezig is, is iets anders. 
Voor Elia had God schijnbaar de aarde verlaten. Het 
kwade overwon, en het ontbrak de profeet aan geloof. 
Hij meende dat zijn opdracht vruchteloos was, hij dacht 
alleen aan zichzelf en vluchtte.

De weg van het geloof is altijd moeilijk, en dat te meer 
als men in de publieke belangstelling staat. Behalve de 
tegenstand van de wereld heeft men ook te maken met 
het gebrek aan geloof bij Gods kinderen. Dit te moeten 
verdragen is nog moeilijker. Het zwakke geloof van 
anderen ontneemt de moed bij hen die in de voorste 
linies staan. Zolang Jonatan het volk vooruit was, had 
hij geen last van de gevolgen van het ongeloof van Saul. 
Op de weg van het geloof ontmoeten we niet alleen 
ons eigen ongeloof, maar ook dat van anderen. En dat 
betekent extra moeite. Paulus zei: “allen hebben mij 
verlaten” (2 Tim. 4:16). Zij hadden niet het geloof om op 
het niveau te blijven van Paulus. Paulus had dus niet de 
steun van het geloof van de anderen, toen hij voor Nero 
stond.

Elia was later aanwezig bij de verheerlijking op de berg. 
Mozes en Elia hadden op dezelfde manier gefaald. 
Beiden hadden zich niet kunnen verheffen tot de hoogte 
van de genade, die allen ondersteunt die beproefd 
worden en die ook medelijden toont. Maar dat kunnen 
wij mensen niet. De genade stelt zelfs in staat om niet 
verbitterd te raken. Mozes was verbitterd geraakt door 
het volk. “Weerspannigen”, zei hij boos (Num. 20:10). 
Hij sprak met onbezonnen lippen. Bij zulke voorbeelden 
zouden we kunnen zeggen dat het nutteloos is dat God 
ons zegent, wanneer ons hart niet dicht in Zijn nabijheid 
is. Men blijft vreemd aan Gods genade. Door één woord 
liet Mozes de aarde zijn mond opendoen en kort daarna, 
toen er gebrek aan water was, faalde zijn geloof.

Zo was het ook met Elia gesteld in deze fase van zijn 
leven. Hij had op een opmerkelijke wijze het antwoord 
van God gezien op zijn geloof. Omdat hij had gebeden, 
was er drie en een half jaar geen regen op de aardbodem 
geweest. Daarna had hij door het geloof de priesters van 
Baäl verslagen. Door die schitterende overwinning was 

er een aangrijpend getuigenis gegeven van de macht van 
de ware God en van het feit dat die macht met Elia was. 
Men had kunnen denken: ‘Elia staat sterk, de HERE heeft 
Zich vóór hem verklaard’. Maar nee, een overwinning 
door het geloof confronteert ons met de boosheid van 
Satan en al de gevolgen daarvan. Als wij alleen op God 
rekenen en niet op de voorafgaande overwinning, gaan 
wij van kracht tot kracht. Telkens als de vijand een aanval 
uitvoert, geeft dat aanleiding tot een nieuwe overwinning. 
Maar wat ons van de overwinning kan beroven, is er juist 
één behaald te hebben. Wij verheffen onszelf, en dan 
worden wij verslagen.

Dit overkwam Elia en hij zag geen uitweg meer: “Neem 
nu Here, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn 
vaderen” (vs. 4). Het is een ernstige les voor ons, 
opdat wij leren op de weg van het geloof dichtbij God 
te blijven, in het besef van onze eigen zwakheid. Satan 
is er altijd om ons te verzoeken. Hoe beslissender de 
omstandigheden zijn, des te meer zien wij ons, evenals 
Jozua, tegenover vijanden geplaatst. Als wij op God 
rekenen, blijven wij kalm. Maar als de omstandigheden 
boven onze macht gaan en wij de nabijheid van de 
Heer missen, raken wij verbitterd tegenover hen die ons 
kwaad doen. Dat heeft Mozes gedaan tegenover Israël, 
het volk van God. In zekere zin had hij gelijk, maar hij 
leefde niet dicht genoeg bij God om de reikwijdte en de 
kracht van Zijn genade te begrijpen. 

Elia meende dat hij alleen was overgebleven; maar 
toch had God nog zevenduizend getrouwen bewaard. 
Zouden er in de dagen van Jezus nog zevenduizend 
mensen geweest kunnen zijn die God dienden, zonder 
dat Hij hen had gevonden? Nee, Zijn genade nam nota 
van allen, zelfs van de meest verborgene onder hen. 
Zijn liefde ontmoette hen en vond allen die oren hadden 
om te horen. Als het geloof actief is, zullen wij hen altijd 
ontdekken; maar als het geloof ontbreekt, blijven zij 
verborgen en vinden wij hen niet.

In plaats van zich bewust te zijn van de kracht, de 
genade en de trouw van God, was Elia zich bewust van 
zijn eigen trouw tegenover het heersende ongeloof. 
Hij kon alleen maar dit zeggen: ‘Ik heb alles gedaan 
en ze willen mij doden’. Elia was niet sterk genoeg om 
zichzelf te bewaren in het bewustzijn van de genade 
van God. Hoe meer men zich op die manier laat gaan, 
des te eerder is men geneigd te zeggen: ‘Ik zou liever 
willen sterven’. Het is in feite de wens om de strijd van 
het geloof te vermijden. Want om te kunnen zeggen: “te 
sterven is winst voor mij”, moet men ook kunnen zeggen: 
“te leven is voor mij Christus”. Het leven dat Christus 

Elia, de ontmoedigde profeet
1 Koningen 19:1-18
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geniet in de hemel, is het leven dat Christus hier op 
aarde ondersteunt.

Aan de andere kant verloor Elia ook het besef van de 
plaats waarin God hem kon zegenen. Er is een plek 
die God ons heeft gegeven en die wij moeten innemen. 
Als Paulus opgehouden was met zijn apostelschap, 
dan zou hij iemand zijn geweest die gefaald had in zijn 
roeping. Hij zou hooguit een geleerde geweest zijn. 
Dat overkwam Barnabas. Buiten de plek die God ons 
heeft gegeven, zijn wij slechts een bron van ellende 
voor onszelf en ook voor anderen. Toch was het een 
prachtig getuigenis dat Elia had afgelegd te midden van 
het schuldige Israël. In deze hele geschiedenis wordt 
weinig gezegd van de koningen van Juda. God had in 
Zijn goedheid een lamp voor David bewaard. Maar de 
geschiedenis van Israël getuigde van de afval van het 
volk van God. Door toedoen van Elia had God een 
bijzonder getuigenis te midden van het kwaad opgericht. 
Het was een uniek getuigenis, dat helemaal afhing van 
God en dat door Hem werd bevestigd door de wonderen 
die het vergezelden. 

In 1 Koningen 19 bracht God Elia terug naar de plaats 
waar de wet was gegeven. Omdat zijn geloof faalde, 
moest hij teruggaan naar de berg Horeb. Zijn getuigenis 
te midden van het kwaad moest worden beëindigd, het 
was voorbij. Zo eindigde het getuigenis van Jezus niet 
door de boosheid van de wereld, maar door het ongeloof 
van de discipelen: “O ongelovig en verdraaid geslacht, 
hoe lang zal Ik nog bij u zijn? Hoe lang zal Ik u nog 
verdragen?” (Matt. 17:17).

Elia, die zijn plaats en opdracht totaal vergat, keerde 
zich helemaal tegen Israël. Hij zei: “(...) de Israëlieten 
hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald 
en uw profeten met het zwaard gedood” (vs. 10). Het 
was een droevig getuigenis. De vraag van de HERE: ‘Wat 
doe je hier, Elia?’ legde het hart van de profeet bloot. 
Als men het hart van mensen openbaart (in plaats van 
het hart van God, zoals Elia had moeten doen), ziet men 
daar altijd ongeloof en zonde. Elia dacht aan zichzelf, en 
het ongelukkige eigen ik kwam aan het licht. Elia pleitte 
tegen Israël en niet voor Israël. Hij sprak over het volk 
tegenover zijn God met een verbitterd hart. Hij uitte al 
zijn ontevredenheid over het volk van God. Maar dat is 
niet de kracht van het geloof. Het geloof stelt aan het 
volk de hulp van God voor; en het stelt niet aan God de 
boosheid van het volk voor.

Maar laten wij eens kijken naar het getuigenis van Gods 
tegenwoordigheid. Elia zou tevreden zijn geweest als de 
kracht van God tussenbeide was gekomen en het volk 
had vernietigd. Maar dat zou de rechtvaardiging van zijn 
ongeloof geweest zijn. Hij zou gewenst hebben dat de 
HERE in de aardbeving was geweest, als die Israël trof; 
in het vuur, als dat Israël had verteerd; in de stormwind, 

als die Israël had weggevaagd. Maar God is aanwezig 
in het zachte, stille suizen van de wind; dat is voor 
degenen die oren hebben om te horen. Natuurlijk kan 
God door de vreselijke dingen die op aarde gebeuren, 
de aandacht van de mensen trekken. Maar Hij is niet 
in die dingen, op die manier laat Hij Zichzelf niet zien. 
Hij spreekt zacht tot hen die Zijn stem kunnen horen. 
Elia werd erdoor geraakt, maar zonder tot zichzelf in te 
keren. Hij herhaalde wat hij over zichzelf en over het volk 
had gezegd. Toen stelde de Meester zijn dienst terzijde. 
Hij wilde grote dingen doen en het kwaad werkelijk 
straffen, maar niet meer door Elia. Het getuigenis van 
Elia te midden van het kwaad was voorbij. Nu had de 
profeet de droeve plicht de werktuigen van Gods toorn 
te roepen: Hazaël, die Israël moest tuchtigen; en Jehu, 
en ten slotte een andere profeet. God begon met Elisa 
een ander getuigenis, nog groter dan dat van Elia; want 
dat was terzijdegesteld.

Toch vergiste Elia zich met betrekking tot Israël. God 
kan het oordeel uitoefenen, als Hij dat nodig vindt. De 
profeet leerde hier dat God Zijn oordelen over Israël 
zou uitvoeren, omdat zijn geloof niet kon doorgaan om 
getuigenis af te leggen te midden van het kwaad. Dit moet 
een bedroevende openbaring voor Elia zijn geweest! 
Maar God zei als het ware ook tegen Elia: ‘Als jij in Israël 
alleen jezelf en je arme hart hebt kunnen vinden, dan 
heb Ik nog wel zevenduizend andere getrouwen!’ Hoe 
verootmoedigend moet dat voor Elia zijn geweest, die 
zojuist had gezegd: ‘Ik alleen ben overgebleven’. En 
omdat Elia wel een zeer bijzondere dienstknecht van 
God was, was dat heel verootmoedigend voor hem.

Zo zien wij in de geschiedenis van Elia heel duidelijk 
het gevolg van het gebrek aan geloof bij onszelf. Als 
men zegt: ‘Ik kan niet meer’, betekent dit dat men de 
rijkdom van Gods genade en goedheid uit het oog heeft 
verloren. Kan God soms niet meer? Gelukkig blijft Hij 
Wie Hij is. Toen de discipelen hun zwakke kant lieten 
zien, zei Jezus tot de vader van een zieke jongen: 
“Breng uw zoon hier”. En toen Mozes de staf van Aäron 
niet nam om het water te laten stromen, zoals God hem 
had gezegd, gaf de HERE toch water. Zijn genade faalt 
nooit. Wij moeten echter heel dicht bij Hem blijven, om 
elke omstandigheid het hoofd te kunnen bieden door 
deze kostbare toezegging: “Mijn genade is u genoeg”. 
De overwinningen die wij hebben behaald zijn niet 
toereikend, maar wel het gevoel van zwakheid. Want 
dan steunen wij op God en op Zijn genade. Zodra wij 
niet meer staan in de afhankelijkheid van de Heer, kan 
de satan ons altijd omverwerpen.

Ik wens dat God ons het bewustzijn van Zijn vrede zal 
geven, die alle verstand te boven gaat. Dat Hij ons mag 
verbergen in het verborgene van Zijn aanschijn voor 
de samenscholing der mensen (Ps. 31:21). Die zegen 
is niet te vinden op de berg Horeb. Het is noodzakelijk 
in alle moeilijkheden door het geloof op God te zien. 
Als God aan mijn kant is en ik Hem met mijn ogen zie, 
wat zou de wereld mij dan kunnen doen? Ik kan alleen 
maar medelijden hebben met die wereld en een vuriger 
getuigenis afleggen. Ik wil aan deze arme mensen de 
goedheid en de kracht voorstellen van God, die hen 
verdraagt en die hen tot Zich trekt. Ik hoop dat de 
Heer ons zal bewaren in het besef van Zijn kracht en 
goedheid, en op het niveau van Zijn genade.

Natuurlijk kan God door de vreselijke dingen die 
op aarde gebeuren, de aandacht van de mensen 
trekken. Maar Hij is niet in die dingen, op die 
manier laat Hij Zichzelf niet zien. 
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Het is nuttig een ogenblik stil te staan bij de wens die 
Jozef in de gevangenis heeft uitgesproken tegenover 
een van de hovelingen van Farao, nl. de overste van 
de schenkers. Jozef vroeg hem, nadat hij een gunstige 
uitlegging van zijn droom had gegeven, of hij in de 
toekomst aan hem wilde blijven denken en hem niet 
wilde vergeten. Eigenlijk gaat het om drie belangrijke 
punten: 

1. ‘Maar blijf aan mij denken, wanneer het u goed zal 
gaan’;

2. ‘(...) toon mij toch uw dankbaarheid door van mij 
gewag te maken bij Farao’ (Gen. 40:14).

3. ‘Ik gedenk heden mijn zonden’ (Gen. 41:9 SV).

Zoals bekend is Jozef een heel mooi beeld van de Heer 
Jezus, zowel in zijn vernedering als in zijn verhoging. 
Christus’ verwerping door Zijn eigen volksgenoten, door 
‘de Zijnen’ (Joh. 1:11), vinden wij in type in de aanslag 
die de broers van Jozef tegen hem smeedden om hem 
te doden (Gen. 37). Jozef werd door zijn broers in de 
put geworpen, en dit is een beeld van de dood, de ‘kuil 
van het verderf’ (Ps. 40:3; 69:3). Zijn verwerping door de 
volken wordt geïllustreerd door de vernedering van Jozef 
in het kerkerhol van Farao (Gen. 39). Gelukkig is hij daar 
niet gebleven, maar werd hij op Gods tijd verhoogd en 
verheerlijkt als de Safenat-Paneach, de ‘redder van de 
wereld’ (Gen. 41:45; vgl. Joh. 4:42; 1 Joh. 4:14). Hoe 
staan wij tegenover onze Redder, de Heiland van de 
wereld, die alles voor ons heeft volbracht opdat het ons 
‘goed zou gaan’ en een heerlijke toekomst voor ons zou 
worden weggelegd?

Het gaat ons goed dankzij Zijn lijden en sterven, dankzij 
Zijn diepe vernedering, het feit dat Hij is neergedaald 
in dood en graf. Wij zijn door Zijn volbrachte werk 
verlost van onze zonden, en van het oordeel van God 
dat ons had moeten treffen, de eeuwige straf. Wij zijn 
bevrijd van de macht van de zonde en de slavernij van 
de dood. Zijn wij werkelijk dankbaar ten opzichte van 
onze Heer en Heiland en tonen wij die dankbaarheid 
ook door een nieuwe gehoorzaamheid in onze handel 
en wandel? Blijven wij aan Hem denken en handelen 
wij in overeenstemming met Zijn verzoek in de laatste 
nacht van Zijn leven hier op aarde: ‘Doet dit tot Mijn 
gedachtenis’ (1 Kor. 11:23-26).

Als wij willen voldoen aan de wens van de Heiland om 
Hem niet te vergeten en aan Hem te blijven denken, 
zullen wij ook rekening houden met het tweede verzoek, 
d.i. Zijn naam te vermelden en Hem te eren en groot 
te maken. Jozef verzocht de schenker om van hem 

gewag te maken bij Farao. Zo mogen wij als gelovigen 
over Christus spreken en Hem verheerlijken tegenover 
onze God en Vader. Wij spreken met de Vader in onze 
liederen en gebeden over de heerlijkheid van de Zoon, 
over de volmaaktheid van Zijn Persoon en van Zijn werk. 
Dat is ook een bewijs van dankbaarheid voor het grote 
heil dat ons ten deel gevallen is.

Ten slotte is er nog het derde en laatste punt waaraan 
in verband met het ‘blijven denken’ of het ‘gedenken’ 
ook aandacht moet worden geschonken. De schenker 
zei namelijk een paar jaar later tegen Farao: ‘Ik gedenk 
heden mijn zonden’ (Gen. 41:9 SV). In feite is dit het 
beginpunt van ons leven als christen. Dat begint immers 
met belijdenis van zonde en schuld, met de erkenning 
dat wij niet kunnen bestaan in Gods licht en dat wij als 
onreine zondaars Zijn rechtvaardig oordeel hebben 
verdiend. Maar het is van belang dat de schenker zijn 
zonden in herinnering moest brengen, hoewel hij al 
enkele jaren uit het kerkerhol was bevrijd. De ernst van 
de zonde vermindert niet en ze kan ons ook na onze 
verlossing heel duidelijk voor ogen komen te staan. 
Vaak is dat heilzaam voor ons. Bij David was het ook zo, 
want hij bad de HERE om de zonden van zijn jeugd niet 
te gedenken:

‘Gedenk Uw barmhartigheid, Here,
en Uw gunstbewijzen,

want die zijn van eeuwigheid;
gedenk niet de zonden van mijn jeugd, 

noch mijn overtredingen,
gedenk mijner naar Uw goedertierenheid,

om Uwer goedheid wil, Here’.

Psalm 25:6-7

Blijf aan Mij denken

“Maar blijf aan mij denken, wanneer het u goed zal gaan” (Gen. 40:14).

Hugo Bouter
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De bouw van het paleis van Salomo

In 1 Koningen 7 lezen wij eerst de beschrijving van het 
paleisterrein van koning Salomo, waar hij verschillende 
bouwwerken liet maken. Het terrein was een afzonderlijk 
te verdedigen vestingwerk, te vergelijken met een citadel. 
Na de beschrijving van de verschillende bouwwerken 
wordt er uitgebreid aandacht gegeven aan de inventaris 
van de tempel. In twaalf verzen wordt verteld over de 
gebouwen in de citadel, daarna volgen 39 verzen over 
het materieel in en bij de tempel. Dit laat zien dat de 
tempel van Salomo veel meer aandacht krijgt dan zijn 
andere bouwwerken, hoewel de bouw van Salomo’s 
paleiscomplex aanzienlijk meer tijd kostte dan de tempel. 
De tempel van Salomo werd in 6,5 jaar gebouwd, de 
overige werken in het complex namen 13 jaar in beslag. 

Hoofdstuk 7 vers 1 moeten we waarschijnlijk lezen als 
een inleiding op de gebouwen die in dit hoofdstuk worden 
genoemd. Deze gebouwen waren: (1) het paleis dat 
‘Woud van de Libanon’ werd genoemd, (2) de zuilenhal, 
(3) de troonzaal of rechtszaal, (4) het woonhuis van 
Salomo, en (5) het huis voor de Egyptische prinses. 
Samen vormden deze gebouwen het paleiscomplex, 
de citadel op de noordwestelijke Ofelheuvel. Hoe deze 
gebouwen precies hebben gelegen, is onzeker. Op 
de Ofelheuvel was oorspronkelijk de oude burcht van 
de Jebusieten gebouwd, die later de berg Sion werd. 
De restanten van de burcht zijn de bouwresten van 
het oudste gedeelte van Jeruzalem, dat door koning 
David werd veroverd op de Jebusieten (2 Sam. 5). Het 
is merkwaardig dat de plaats van deze burcht buiten 
de zuidelijke muren van het huidige Jeruzalem ligt. Het 
was immers de stad van David, die ook wel Sion wordt 
genoemd. Het behoorde tot het Jeruzalem van het Oude 
en Nieuwe Testament. 

1 Koningen 7 begint met de vermelding dat Salomo 
13 jaar deed over de bouw van zijn eigen paleis. Het 
paleis kreeg de naam ‘Woud van Libanon’. Het was 45 
meter lang, 22,5 meter breed en 13,5 meter hoog. De 
grote cederhouten dakbalken rustten op vier rijen van 
cederhouten pilaren. Salomo’s paleis zal een centrum 
zijn geweest voor landsbestuur, rechtspraak en militaire 
aangelegenheden, zoals paleizen in andere hoofdsteden 
dat ook waren (Mari, Nineve, Babylon en Susan). Het 
meest waarschijnlijk is dat Chiram van Tyrus de aannemer 
was. Het is moeilijk om vanuit de Hebreeuwse grondtekst 
vat te krijgen op de beschrijving van het gebouw in de 
verzen 2 t/m 5. In de weergave van diverse Nederlandse 
vertalingen moesten keuzes worden gemaakt, omdat 
er veel onduidelijkheden in de tekst zijn. De volgende 

reconstructie is mogelijk: er waren vier parallelle 
rijen cederhouten pilaren, daarop rustten de grote 
cederhouten dakbalken. De buitenste rijen vormden de 
basis voor de buitenmuren, zodat er binnen drie gangen 
waren van ongeveer 7,5 meter tussen elke rij pilaren. Eén 
rij bestond uit 15 pilaren, dus om de 3,5 meter stond er 
een pilaar. Er stonden zoveel cederhouten pilaren, dat de 
naam ‘Woud van de Libanon’ niet verwonderlijk was. Voor 
de verlichting waren in de buitenste betimmering om de 
twee à drie meter aan weerszijden ramen gemaakt. De 
raamopeningen aan weerszijden waren vlak tegenover 
elkaar aangebracht, wat een samenspel van lichtstralen 
tussen de cederhouten pilaren gaf. 

Na de beschrijving van het paleis ‘Woud van de Libanon’ 
wordt de rest van de citadel beschreven. Salomo liet 
ook een hal met pilaren bouwen, die even lang was als 
de breedte van zijn paleis. Deze zuilenhal had zelf ook 
een voorkant met zuilen, waarop een balkon rustte. Een 
ander bouwwerk was de troonzaal, waar de koning recht 
sprak. Deze rechtszaal was van de vloer tot het plafond 
toe betimmerd met cederhout. Meer achter in de hof, 
voorbij de troonzaal en gebouwd in dezelfde stijl, lag 
Salomo’s eigen woonhuis. Er zijn geen details bekend 
over Salomo’s eigen huis. Ten slotte wordt vermeld dat 
Salomo een huis liet bouwen voor zijn Egyptische vrouw. 

Volgens 1 Koningen 7:8 waren de persoonlijke 
vertrekken van Salomo verbonden met de rechtszaal 
en waren ze ook vergelijkbaar in bouw. Hij ontwierp 
soortgelijke verblijven van dezelfde afmetingen in het 
paleiscomplex voor de dochter van de farao, met wie 
hij getrouwd was. De bouwstijl van Salomo’s citadel, 
met een rechtszaal voorzien van een zuilengalerij die 
toegang gaf tot de koninklijke residentie, is ook gevonden 
in de citadel Chatussas in Turkije, en in Hamat in Syrië. 
De architectuur van de citadel past dan ook goed in de 
context van de tijd van Salomo. 

In 1 Koningen 7:9-12 lezen wij over de grote en kostbare 
stenen die bij de bouw werden gebruikt. Dit is een beeld 
van de levende stenen waarmee God nu Zijn huis bouwt, 
de Gemeente van de levende God (1 Petr. 2:5). De 
stenen waren zorgvuldig op maat afgewerkt. De stenen 
werden overal gebruikt, zowel binnen als buiten, in het 
fundament en in de muren van alle gebouwen van de 
citadel. Het gaat om grote bouwstenen van wel 3 tot 4 
meter lang. Met deze stenen werden muren opgetrokken 
met cederhouten balken erbovenop. De buitenmuren 
van de citadel werden op dezelfde manier gebouwd 
als de muur van de binnenhof van de tempel en het 
toegangsportaal van het paleis.

Het paleiS- en teMpelcOMplex 
Van SalOMO 

1 Koningen 7 en 8

Thru The Bible/Trans World Radio, 
bewerking Hugo Bouter
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De boodschappen voor de zeven 
gemeenten (Openb. 2 en 3)

Dat ‘wat is’ (1:19) omvat de toestand van de zeven 
gemeenten in Klein-Azië, zoals getoond wordt in de 
volgende boodschappen of brieven; waarschijnlijk 
geven zij echter een kort profetisch overzicht van de 
hele geschiedenis van de gemeente op aarde. Terwijl 
in de brief van Paulus aan de Efeziërs de gemeente 
wordt gezien als het lichaam van Christus, dat 
natuurlijk nooit kan vallen onder het oordeel, zien wij 
haar in het boek Openbaring als een belijdend geheel 
dat verantwoordelijk is jegens Christus en dat wordt 
beoordeeld in overeenstemming met haar trouw. In deze 
brieven wordt het oordeel aangekondigd, maar nog 
niet uitgevoerd. De gemeenten worden aangespoord 
te luisteren naar de roepstem van de Geest, en de 
overwinnaars vormen de trouwe gelovigen te midden 
van de falende kerk. 

De gedachte van het profetisch karakter van deze 
brieven wordt ondersteund door het symbolische aantal 
zeven, en door de opmerkelijke overeenstemming met 
de historische feiten. Waarom juist zeven gemeenten? 
Het getal zeven wordt doorlopend gebruikt in dit boek 
om een complete cyclus aan te geven. Welnu, is het 
niet goed mogelijk en ligt het niet voor hand, dat de 
Heer door middel van deze zeven gemeenten een 
schets wilde geven van de verschillende fasen van het 
christendom gedurende haar bestaan op aarde? Om 
zich te richten tot een bepaald aantal gemeenten, elk 
overeenkomstig de eigen omstandigheden, was de keus 
van een symbolisch getal niet noodzakelijk geweest. 
Maar als behalve dit onmiddellijke doel, de boodschap 
een profetische strekking heeft, is de keus van het getal 
zeven in volmaakte harmonie met het symbolische 
karakter van het boek Openbaring. De parallel tussen 
de situaties die in deze brieven worden beschreven en 
de verschillende fasen van de geschiedenis van de kerk 
van de vroegste tot de laatste tijd, zal duidelijker voor 
onze aandacht komen als we kijken naar de details van 
de zeven brieven. 

De boodschap voor Efeze (Openb. 2:1-7)

‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt 
Hij die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, die in 
het midden van de zeven gouden kandelaars wandelt’ 
(vs. 1). 

De sterren duiden de engelen of de symbolische 
vertegenwoordigers van de zeven gemeenten aan, de 
personen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs 

en voor het bestuur, zoals de sterren die licht geven en 
die de loop van de tijd aangeven. De gave en het gezag 
voor deze doeleinden behoren uitsluitend aan Christus 
toe. Mensen kunnen regels maken voor het bestuur van 
de gemeente of voor de wijding van leraars en herders, 
maar dit is in werkelijkheid een zich onrechtmatig toe-
eigenen – misschien wel onwetend – van de autoriteit 
van Christus. Hij houdt de sterren in Zijn rechterhand en 
Hij wandelt zonder onderscheid te maken te midden van 
de zeven gemeenten, of gouden kandelaars. 

‘(...) dat u de bozen niet kunt verdragen; en u hebt op 
de proef gesteld hen die zeggen dat zij apostelen zijn 
en het niet zijn, en hebt hen leugenaars bevonden; en 
u hebt volharding en hebt verdragen ter wille van Mijn 
naam en u bent niet moe geworden’ (vs. 2-3). 

Wat houdt de Heer ervan Zijn volk te prijzen waar dit 
maar mogelijk is! Zoals de apostel de gelovigen elders 
ook vermaant: ‘Overigens, broeders, al wat waar, al 
wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat 
beminnelijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en 
als er enige lof is, bedenkt dat’ (Fil. 4:8). Zo heeft onze 
gezegende Heer er allereerst behagen in te zien welke 
goede dingen Zijn ogen kunnen ontdekken, zelfs in Zijn 
rechterlijke dienst. En uiterlijk was hier veel goeds. Er 
waren niet alleen werken, arbeid en geduld, maar er 
werd grote ijver met het oog op de heiligheid, oordeel 
van onwaarheid en ernstige zorg voor de naam van 
de Heer tentoongespreid in geduldige en onvermoeide 
volharding. 

Toch was er een gebrek. In zijn brief aan de 
Tessalonicenzen spreekt Paulus van hun ‘werk van het 
geloof, en uw arbeid van de liefde, en uw volharding 
van de hoop op onze Heer Jezus Christus’ (1 Tess. 
1:3). Te Efeze is er werk, maar er wordt niet gezegd 
dat het een werk van het geloof is; er is arbeid, maar 
er wordt niet gesproken over de arbeid van de liefde; 
en er is geduld, maar het wordt niet de volharding van 
de hoop genoemd. Christus was altijd voor de aandacht 
van de Tessalonicenzen, hun geloof, hoop en liefde 
waren helemaal op Hem gericht. Iets hiervan was nog 
overgebleven te Efeze, maar het was aan het afnemen. 
Men kan bezig zijn met werken, zelfs daar waar de kracht 
die ons aanspoort grotendeels voorbij is. Een gemeente 
kan grote uiterlijke geloofsijver en activiteit aan de dag 
leggen, gezond zijn in de leer en in de tucht, zelfs nadat 
de eerste liefde in feite verdwenen is. Zo kon het helaas 
gebeuren in deze bevoorrechte gemeente te Efeze, dat 
het verval dat door Paulus was voorzegd, reeds was 
ingetreden (vgl. Hand. 20:29).
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Ooit kreeg ik de suggestie iets te schrijven over het 
woord ‘nuttig’. Het resultaat van mijn studie, die u hierbij 
aantreft, vindt u misschien eerder nuttig dan opbouwend. 
Of is dat een valse tegenstelling? Wat is ‘nuttig’? Het 
begrip ‘nuttig’ kunnen we omschrijven met nuances 
als ‘bruikbaar’, ‘voordelig’, ‘weldadig’, ‘heilzaam’, 
‘dienstbaar’, ‘profijt brengend’. Evenals het Nederlands 
heeft ook het Grieks namelijk nogal wat van zulke 
synoniemen, d.w.z. woorden die ongeveer hetzelfde 
betekenen.

‘Nuttig zijn’ in het algemeen: Gr. sumferoo

De letterlijke betekenis van dit in het Nieuwe Testament 
frequent gebruikte werkwoord voor ‘nuttig zijn’, is 
‘bijeenbrengen’. In die letterlijke betekenis komt het 
slechts eenmaal voor, namelijk in Handelingen 19:19 
(‘Ook velen van hen die toverkunsten hadden bedreven, 
brachten hun boeken bijeen’). Vanuit ‘bijeenbrengen’ 
ontwikkelde zich de betekenis ‘baten’, ‘nuttig zijn’, 
‘bijdragen’. Deze laatste vertaling toont aan hoe ook 
in het Nederlands het verband tussen de letterlijke en 
de figuurlijke betekenis van Gr. sumferoo zichtbaar 
is gebleven. Zo komen we vaak de onpersoonlijke 
uitdrukking ‘het is nuttig dat’ tegen. Zie plaatsen als 
Matteüs 5:29-30 (‘want het is nuttig voor u, dat één van 
uw leden vergaat ...’); 18:6 (‘het zou nuttig voor hem zijn 
dat een molensteen om zijn hals werd gehangen en hij 
in de diepte van de zee zou zinken’); Johannes 11:50 (‘U 
weet niets, en u bedenkt niet, dat het nuttiger voor ons 
is dat één mens sterft voor het volk en niet de hele natie 
verloren gaat’); 16:7 (‘Maar Ik zeg u de waarheid: het 
is nuttig voor u dat Ik wegga’); 18:14 (‘Kajafas nu was 
degene die de Joden had aangeraden, dat het nuttig 
was dat één mens voor het volk stierf’); 1 Korintiërs 
6:12 (‘Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig; 
alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten 
overheersen’); 10:23 (‘Alles is geoorloofd, maar niet 
alles is nuttig; alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt 
op’); 12:7 (‘Maar aan ieder wordt de openbaring van de 
Geest gegeven tot wat nuttig is’); 2 Korintiërs 8:10 (‘En ik 
geef in deze [mijn] mening; want dit is nuttig voor u, die 
niet alleen met het doen, maar ook met het willen een 
jaar geleden bent begonnen’); 12:1 (‘Er moet geroemd 
worden; het is wel niet nuttig <voor mij>, maar ik zal 
komen tot gezichten en openbaringen van [de] Heer’).

Eigennamen: Onesimus en Onesiforus

Je zult maar ‘nuttig’/’bruikbaar’ of ‘nut-brengend’ 
heten, zoals resp. Onesimus en Onesiforus! Dit zijn 
typisch voorbeelden van slavennamen. Niet alle slaven 

gedroegen zich in overeenstemming met hun naam. 
In het geval van de in moeilijkheden geraakte slaaf 
Onesimus (afgeleid van Gr. oninasthai, ‘voordeel 
hebben’; zie Fmon:20) maakt Paulus in Filemon:11 
daarom een aardige woordspeling met diens naam, 
namelijk door over hem te schrijven als ‘Onesimus, die 
u vroeger van geen nut (Gr. a-chrèstos) was, maar nu 
<én> voor u én mij zeer nuttig (Gr. eu-chrèstos) is’ (zie 
ook Kol. 4:9). In de Gr. woorden voor ‘van geen nut’ en 
‘zeer nuttig’ zit een grondwoord dat ook in 2 Timoteüs 
2:14 voorkomt. Daar lezen wij dat Timoteüs zijn lezers in 
herinnering moet brengen ‘geen woordenstrijd te voeren, 
die tot niets dient dan tot ondergang van de hoorders’. 
De woorden ‘die tot niets dient’ betekenen letterlijk: 
‘tot niets nuttig’, waarin ‘nuttig’ de weergave is van Gr. 
chrèsimos ‘(afgeleid van chraomai, dat ‘gebruiken’ 
betekent; dus zoiets als ‘bruikbaar’).

Van Onesiforus weten we slechts wat Paulus over hem 
vertelt in 2 Timoteüs 1:16; 4:19. Uit het feit dat beide 
keren alleen sprake is van het ‘huis’ van Onesiforus, kan 
worden geconcludeerd dat hij inmiddels overleden was 
(omdat zijn ‘huis’, en niet hijzelf barmhartigheid c.q. de 
groeten moet ontvangen).

Nut als hulp of winst

Een speciale groep woorden gaat terug op de notie van 
‘hulp’ of ‘baat’. Het zelfstandig naamwoord is Gr. ofeleia, 
dat voorkomt in Romeinen 3:1 (‘Wat is het nut van de 
besnijdenis?’) en Judas:16 (‘zij bewonderen personen 
ter wille van voordeel’). Het bijbehorend werkwoord is 
Gr. ofeleoo, dat o.a. voorkomt in Matteüs 15:5 (‘[Het 
is] een gave, wat u ook van mij ten nutte zou kunnen 
komen’); 16:26 (‘Want wat zal het een mens baten als 
hij de hele wereld wint, maar zijn ziel erbij inboet?’); 
Johannes 6:63 (‘De Geest is het die levend maakt; het 
vlees heeft geen enkel nut’); vgl. ook 1 Korintiërs 13:3; 
Galaten 5:2. Het verwante bijvoeglijk naamwoord (Gr. 
ofelimos) komt voor in 1 Timoteüs 4:8; 2 Timoteüs 3:16 
en Titus 3:8.

Volledigheidshalve wijs ik nog op Gr. lusitelei, dat alleen 
voorkomt in Lucas 17:2 (‘het zou hem meer baten als 
een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee 
geworpen was’). Dit woord is afgeleid van Gr. lusitelès, 
dat letterlijk betekent ‘de kosten opheffend’, vandaar 
‘batig’, batend’, ‘nuttig’. Vgl. echter de hierboven vermelde 
parallelplaats Matteüs 18:6; ook het nieuwtestamentisch 
Grieks werkt dus, zoals al opgemerkt, met synoniemen. 
De oorspronkelijke betekenis van deze woorden was 
enigszins verschillend, maar uiteindelijk konden ze 
door elkaar worden gebruikt.
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Op zevenjarige leeftijd wordt Joas koning, dus nog heel 
jong. Je bent dan afhankelijk van goede leiding; en die 
had Joas in de persoon van de priester Jojada, die hem 
onderwees in de dingen van de Here. Neem daarbij 
dat Joas zijn eerste levensjaren in de tempel heeft 
doorgebracht, en het hoeft geen wonder te heten dat de 
tempel Joas erg aan het hart ging. Toch is nog niet alles 
zoals God het wil. Er blijven wel de hoogten over, waar 
het volk nog steeds offert. Maar ondanks dat gaat Joas 
aan de slag met de tempel, om die te verbeteren. De 
tempel was door de ontrouw van koning en volk in de 
jaren daarvoor verwaarloosd.

In de tijd waarin wij leven, de tijd van het Nieuwe 
Testament, is de gemeente van de levende God het 
huis van God, de pilaar en grondslag van de waarheid 
(1 Tim. 3:15). Door de ontrouw van de mens heeft het 
verval ook daarin zijn werk gedaan. Wie tot bekering is 
gekomen en priesterlijk onderwijs heeft gekregen, zal de 
gemeente ter harte gaan, omdat die het huis van God 
is waarin Hij woont. Het woord van de Heer Jezus is 
helaas ook voor het nieuwtestamentische huis van God 
in vervulling gegaan: men heeft er een ‘rovershol’ van 
gemaakt. Want mensen beroven God van Zijn eer, door 
zichzelf de gemeente toe te eigenen en er te werk te 
gaan naar eigen goeddunken. Maar wie onderwijs gehad 
heeft van een echte ‘priester’, een gelovige die leeft in 
Gods tegenwoordigheid en weet hoe Hij gediend wil 
worden in Zijn huis, verlangt ernaar dat Gods huis in zijn 
oorspronkelijke vorm wordt hersteld.

Joas vraagt om bijdragen voor de tempeldienst. Hij 
vraagt om het hoofdgeld, waarop ieder geschat is (vs. 
4). Hij vraagt daarenboven om vrijwillige bijdragen, wat 
ieder ook maar wil geven (zie Ex. 30:11-16 en Lev. 27). 
Zo mogen wij ook ons leven laten ‘schatten’ door de Heer 
Jezus. Hij heeft Zijn leven voor ons overgehad en ons 
zo tot Zijn eigendom gemaakt. Dat betekent dat wij nu 
van Hem zijn. Wij kunnen Hem ons leven geven vanuit 
dat bewustzijn. Maar wij kunnen nog meer doen. Wij 
kunnen ook gaan leven in het besef dat Hij recht heeft 
op alles wat we hebben en wat we zijn. Dit laatste is wel 
genoemd ‘de weg van de tweede mijl’, naar aanleiding 
van Matteüs 5:41. Het gaan van één mijl is een plicht, 
het gaan van de tweede een zaak van vrijwilligheid, 
geen noodzaak. Er zijn dingen die de Heer sowieso van 
ons mag verwachten; er zijn ook dingen waar Hij blij mee 
is als we die doen zonder uitdrukkelijk bevel van Hem.

Een goed begin mag dan het halve werk zijn, de andere 
helft moet wel volgen. Zo ook bij het herstel van de 
tempel. Hoe vaak zijn we al ergens enthousiast aan 

begonnen, terwijl na verloop van de tijd de ijver begon te 
tanen? Het kan zelfs zover komen dat we ermee tevreden 
zijn niet te hoeven meewerken aan het herstel van Gods 
huis (vs. 8). Toch zijn er altijd mensen die hun bijdrage 
willen leveren aan het herstel. Zij kunnen hun bijdrage 
kwijt, en die stelt werkers in staat hun werk te doen. Zo 
kunnen gelovigen elkaar bemoedigen om door te gaan 
en ervoor te zorgen dat Gods huis beantwoordt aan 
Zijn wensen. Niet alles wordt in de oorspronkelijke staat 
hersteld. Gouden en zilveren voorwerpen ontbreken 
(vs. 13). Ook voor vandaag geldt dat niet alles wat de 
gemeente in de loop der jaren is kwijtgeraakt, weer 
terugkomt. Het is mogelijk om als plaatselijke gemeente 
in praktijk te brengen wat God met de gemeente heeft 
bedoeld, zonder dat we de illusie moeten koesteren 
dat een volledig herstel van de praktijk van de eerste 
gemeente haalbaar is.

Lees nu nog een keer 2 Koningen 12.

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen je 
heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. Je kunt 
bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf aanvullen: 
‘Heer, dank U dat het mogelijk is om als plaatselijke 
gemeente een woonplaats voor U te zijn. Help mij 
te letten op en te handelen naar Uw voorwaarden 
daarvoor’.
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“‘Toen nam de priester Jojada een kist (...) en plaatste die naast het altaar; 
(...) en daarin deden de priesters, de dorpelwachters, al het geld dat in het 

huis des Heren gebracht werd” (2 Kon. 12:9).
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Terugkijkend op mijn ervaringen als evangelist, komt me 
weer psalm 23 in gedachten. Direct aan het begin zeg ik 
al dat wat nu volgt een wat ongewone toepassing hiervan 
is. 

Hoe kom ik hiertoe? 

Lang geleden kwam iemand naar de kraam. “Meneer, ik 
zal u eens wat zeggen: Daar staan Jehovagetuigen, daar 
staan Mormonen, daar Adventisten op de hoek, bij de 
tramhalte, aan de overkant. Weet u wat ze doen, meneer? 
Ze kijken wie bij de Bijbelkraam stilstaat. Dan wandelen 
ze mee en knopen een gesprek aan.” 

Ik vraag hem hoe hij dat 
weet. “Dat zal ik u ver tellen, 
meneer. Ik ben een poosje 
bij het Wacht torengenoot-
schap geweest. Eén van de 
eerste dingen die ze je daar 
leren, is zoekende mensen 
ontdekken.” 

Ik wil nog doorpraten en 
vraag: “Wat gelooft uzelf?” 

Hij antwoordt: “Nu helemaal 
niks meer, ik heb er mijn buik vol van. Maar ik wilde u toch 
even waarschuwen.”

”Jullie met je Bijbeltjes”

De voorganger van de Branham-sekte loopt kwaad 
weg: ”Jullie hebben alleen Bijbeltjes, maar wij hebben 
de Geschriften!” Daarmee bedoelt hij de nagelaten 
woorden van William Branham, een leraar van de 
heiligingsbeweging en de ‘late regen’.

“Zesduizend gulden”

Een leraar die zich in Irak inzet voor de PKK, de 
Communistische Arbeiders Partij, vreest voor zijn leven en 
vlucht naar Nederland. In het AZC bieden de Mormonen 
hem zesduizend gulden voor het vertalen van één klein 
boekje. 

Hij vraagt bij de Bijbelkraam wat Mormonen zijn en of hij 
op hun aanbod kan ingaan. We raken aan de praat. Al 
snel begint hij zich te schamen dat hij altijd zonder God 
heeft geleefd. Hij gaat de Bijbel lezen en komt daarna 
vaak terug, Ineens zegt hij dat hij niet meer langskomt. 

Er zijn verschillen tussen wat hij gelooft en wat wij 
geloven. Het Wachttoren genootschap heeft hem geleerd 
dat wij wel in God geloven, maar op sommige punten 
anders dan de Bijbel. ‘Kleine verschillen’, zegt hij,  

‘maar voor mij toch wel belangrijk.’ Deze oprechte, 
beleefde en leergierige man is helaas door andere vissers 
gevangen.

Soms was de 
vijandschap heel 

openlijk 

Een Arabisch evangelie 
inkijken, tergend langzaam 
in stukken scheuren, op 
straat gooien, honend 
toekijken als we het 
oprapen. Van dichtbij ge-
fotografeerd worden: “Vanavond staat u in alle Arabische 
kranten. U staat hier niet lang meer.” 

“Die kraam is van ons”

De Jehovagetuigen zeggen tegen Turken: “Die kraam 
is van ons, al zegt de meneer van de kraam het niet 
openlijk.” Wat moet je terugzeggen? Als God en de 
zondaar elkaar willen ontmoeten, moet er de wil zijn om 
mensen te zoeken, maar ook de bereidheid zich te laten 
vinden.

Een pastoor wordt boos

Waarom? We hebben de Alfacursus niet op onze 
boeken tafel, en de RKK erkent de Anglicaanse Kerk! 
De ervaringsgerichte Alfacursus is dé opstap naar 
oecumenische eenheid! Als ik hem erop wijs dat we 
de Bijbel aanbieden in alle hier voorkomende talen, 
antwoordt hij: “Met te geloven dat u gered wordt door te 
aanvaarden wat er geschreven staat, bent u er niet, u 
moet zelf ook wat doen. Het is zondige trots als u meent 
dat u niets voor uw redding hoeft te doen.”

Ik vertel lang niet alles. Alleen dit nog: Evenals de 
avondmaalstafel niet onze tafel is, is ook de boekentafel 
niet onze tafel. Dat gaf en geeft steeds weer vrede en rust, 
en steeds ook moed om door te gaan. Nu gaan anderen 
in geloof hiermee door. Evangeliseren is mooi werk, maar 
het heeft ook zijn moeilijke kanten.

“Gij hebt goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om 
dat te doen” (Jer. 1:12).

“Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, zal niet ledig tot 
Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en 

dat volbrengen waartoe Ik het zend” (Jes. 55:11). 

“Mijn huis moet vol worden” (Luc. 14:23). 

Matteüs 12:48 zegt dat 
de goede vissen moeten 
worden ingezameld. Er 
zijn ook roofvissen. En 
een broeder die jarenlang 
meehielp, zei altijd: “Waar 
wij het net uitwerpen, stuurt 
de Heer de vissen”.

De Heer Jezus heeft dit 
alles voorzegd: “Zie, Ik 
zend u als schapen midden 
onder wolven; wees dan 
voorzichtig als slangen en 
argeloos als duiven”  
(Matt. 10:16).

R
ep

ly
P.J.  van Houten

een tafel VOOr de Ogen 
Van Mijn Vijanden

“Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen” 
(Ps. 23:5).
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Voordat wij over het tijdstip van de opname spreken, 
willen we het toch eerst hebben over die gebeurtenis als 
feit op zichzelf. Er zijn een tweetal bijbelgedeelten die in 
niet mis te verstane bewoordingen hierover spreken. 

Ten eerste is dat Johannes 14:2-3. De woorden van de 
Heer Jezus luiden daar: ‘In het huis van mijn Vader zijn 
vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u gezegd 
hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik 
ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en 
zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben’.

Hier staat zwart op wit dat de Heer de Zijnen tot Zich 
zal nemen. Dat is dus een opnemen van de aarde de 
terugkerende Heer tegemoet. De samenhang maakt 
duidelijk dat de bedoeling van deze opname is: de 
gelovigen in het Vaderhuis te brengen.

Het tweede gedeelte is 1 Tessalonicenzen 4:16-17: ‘Want 
de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem 
van een aartsengel en met de bazuin Gods nederdalen 
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 we altijd met de Heer 
zijn’.

Ook dit gedeelte spreekt ondubbelzinnig over een 
opneming van de aarde. De opname van de Gemeente 
is dus een feit, daar is geen twijfel aan. 

Niet in de belijdenisgeschriften 

De opname is een feit, maar er is nog een ander feit, 
namelijk dat men met dit gegeven eigenlijk geen raad 
wist. Het valt op dat in het oudste belijdenisgeschrift 
dat we kennen, de apostolische geloofsbelijdenis ofwel 
de twaalf artikelen des geloofs, geen plaats voor de 
opname is ingeruimd. Over de wederkomst van Jezus 
Christus wordt daar gezegd, dat Hij zal wederkeren ‘om 
te oordelen de levenden en de doden’. Over de prachtige 
belofte van de Heer die Hij aan Zijn discipelen gaf vlak 
voordat Hij zou sterven, wordt in dit geschrift met geen 
woord gerept; en in de latere belijdenisgeschriften wordt 
aan de toekomst van de Gemeente maar heel weinig 
aandacht besteed. Niet onterecht heeft iemand dan ook 
eens aan een brochure over de opname de titel gegeven: 
‘De hoop die verloren is gegaan’. 

Opname bij het sterven?

Een ander feit is, dat men de beide genoemde 
Schriftgedeelten en vooral Johannes 14 ging toepassen 
op het sterven. Aan een sterfbed werd en wordt heel vaak 

Johannes 14:1-3 gelezen en in menige rouwadvertentie 
worden deze woorden vermeld. Nu is dat natuurlijk niet 
verboden en men mag er troost uit putten, maar laat men 
wel beseffen dat deze tekst (evenals 1 Tess. 4:16-17) 
niet zegt dat de christenen via de dood de Heer tegemoet 
gaan in de lucht en zo in het Vaderhuis gebracht worden. 
Deze gedeelten spreken over de persoonlijke terugkeer 
van Jezus Christus, en over wat er dan gebeurt met de 
gelovigen.

Bij de dood komen er engelen om de overleden gelovige 
naar het paradijs te brengen (zie Luc. 6:23), maar bij 
de opname komt de Heer Zelf om de Zijnen tot Zich te 
nemen (zie 1 Tess. 4:16). De Bijbel zegt ook duidelijk 
dat de gelovigen niet allen via de dood deze aarde 
zullen verlaten. Het Woord van God luidt: ‘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 laatste bazuin, want de 
bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk 
worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. Want 
dit onvergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen 
en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen’ (1 Kor. 15:51-
53). Als de Heer terugkomt, zullen er dus nog levende 
gelovigen op aarde zijn en zij zullen in een mum van tijd 
veranderd worden.

Wat voor lichaam krijgen wij?

De vraag kan opkomen wat voor lichaam wij dan wel 
zullen ontvangen. Ook hierover laat de Schrift ons niet 
in onzekerheid, want Filippenzen 3:20-21 zegt er dit 
van: ‘Want ons burgerschap is 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’. Let wel, wij verwachten 
Jezus Christus als Heiland en niet als Rechter; en als Hij 
terugkomt, verandert Hij ons lichaam en wel zo dat het 
gelijkvormig wordt aan Zijn eigen verheerlijkte lichaam.

Laat uw hart niet ontroerd worden 

De belofte van de Heer in Johannes 14 wordt ingeleid 
met de woorden: ‘Laat uw hart niet ontroerd worden.’ 
Er moet een reden voor geweest zijn dat de Heer Zijn 
discipelen deze waarschuwing gaf. Die reden laat zich 
afleiden uit de woorden die volgen: ‘U gelooft in God, 
gelooft ook in Mij’. De Heiland zou de discipelen verlaten. 
Hij had verklaard dat Hij nog slechts een korte tijd bij 
hen zou zijn en gezegd dat ze Hem zouden zoeken,  

de OpnaMe Van de geMeente

Een bijbelstudie over de wederkomst van Christus

J.G. Fijnvandraat
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maar dat ze niet konden komen op de plaats waar Hij 
heenging. Het grote gevaar was nu dat ze geschokt 
zouden kunnen worden in hun geloof. 

Zoiets was onder het volk Israël al eens eerder gebeurd, 
namelijk toen Mozes de berg opgeklommen was en 
maar niet terugkwam (zie Ex. 32:1). Het volk sprak 
toen woorden die van ongeloof getuigden: ‘Deze Mozes 
(…) wij weten niet wat er van hem geworden is’, en ze 
vervielen zelfs tot afgoderij. 

De uitspraak die de Heer aan Zijn waarschuwing 
toevoegt: ‘U gelooft in God, gelooft ook in Mij’, moet 
uiteraard met Zijn heengaan in verband worden gebracht. 
De discipelen zouden Hem niet meer zien. Hun geloof 
in Hem zou aan het wankelen gebracht kunnen worden, 
maar dat was helemaal niet nodig. Ze geloofden immers 
in God, die ze niet zagen! Welnu, zo moesten ze ook 
in de Heer geloven, hoewel ze Hem niet meer zagen 
doordat Hij naar de hemel was gegaan. 

In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen

Vervolgens onthult de Heer wat Hij zal gaan doen. Hij 
zegt dat niet meteen, maar verklaart eerst dat er in het 
huis van Zijn Vader vele woningen zijn. Het feit dat hun 
Meester spreekt over het ‘huis van Mijn Vader’, moet de 
discipelen (en ook ons) toch wel aanspreken! Wat een 
intieme verhouding is er tussen de Zoon en de Vader. En 
hoe geweldig dat de Meester met hen zo vertrouwelijk 
spreekt over het huis, dat voor Hem het huis van Zijn 
Vader is. Dringt dat wel tot hen door? 

Uiteraard moeten de woorden van de Heiland hun 
nieuwsgierigheid prikkelen, want wat hebben zij met 
die woningen te maken? Een tipje van de sluier wordt 
al opgelicht door de mededeling dat er in het huis 
van de Vader vele woningen zijn. Er is dus niet alleen 
een woning voor de Meester Zelf, maar er zijn ook 
woningen voor anderen. Het huis van de Vader is geen 
eengezinswoning, maar een appartementengebouw! Met 
grote stelligheid onderstreept de Heer Zijn woorden. De 
discipelen behoeven er geen moment aan te twijfelen; 
als het niet zo was, zou Hij het gezegd hebben.

Ik ga heen om u plaats te bereiden 

De discipelen hadden al wel kunnen concluderen dat de 
Heer hun dit zo stellig verzekert, vanwege het feit dat er 
ook plaats voor hen in dat huis van de Vader zou zijn. En 
mochten ze dit nog niet hebben begrepen, dan hielpen 
de daaropvolgende woorden hen wel uit de droom: ‘Ik ga 
heen om u plaats te bereiden.’ Het huis van Zijn Vader 
zou ook het het huis van hun Vader zijn. Geweldig is dat, 
en wij mogen zeggen dat dit het huis is van Hem die wij 
‘Abba, Vader’ mogen noemen. 

Maar als er zoveel woningen in dat huis zijn, waarom 
moet de Heer dan plaats bereiden? Of de discipelen 
dat ook gedacht hebben, weet ik niet, maar sommigen 
denken dat zodra er mensen tot bekering komen, er dan 
in het Vaderhuis woningen bijgemaakt worden. Dat kan 
echter niet de bedoeling zijn, want er zijn vele woningen. 
De toegang tot de woningen was echter voor ons niet 
klaar, en in die zin was er voor ons nog geen plaats. 

De Heer doelt met het plaats bereiden op het feit dat 
Hij door Zijn dood op het kruis, Zijn opstanding en 
hemelvaart de toegang tot het Vaderhuis zou ontsluiten.  

Hij zou de eerste Mens zijn die het Vaderhuis zou 
binnengaan. Zo zou het Vaderhuis opengesteld worden 
voor mensen, voor aardbewoners. Als er één Mens het 
Vaderhuis kan binnengaan, dan kunnen er meer mensen 
die heilige vertrekken betreden. Maar dan moet er wel 
wat met die mensen gebeurd zijn: ze moeten verlost 
zijn van hun zonden! Op het kruis is daaraan in principe 
voldaan, maar wil een zondaar deelhebben aan de 
verlossing, dan moet hij zich bekeren en geloven in Jezus 
Christus. De discipelen hebben dat later goed begrepen 
en ook aan de mensen verkondigd. De woorden ‘Ik ga 
heen om u plaats te bereiden’ houden dus heel wat in!

…kom Ik weer

We hebben al gezien dat de Heer de Zijnen niet via 
de dood in het huis van de Vader brengt. Hij vervolgt 
Zijn belofte namelijk met de woorden, dat als Hij 
heengegaan is en voor de Zijnen plaats bereid heeft, 
Hij zal terugkomen. Nee, Hij stuurt geen engel om ons 
thuis te halen, Hij komt Zelf. Hoogst persoonlijk haalt 
Hij de Zijnen thuis. Dat ligt verankerd in de volgende 
twee uitspraken. Ten eerste in de verzekering dat Hij de 
Zijnen tot Zich neemt. Hij komt niet bij hen op de aarde, 
maar Hij neemt de Zijnen tot Zich in de hemel. We zagen 
al dat we dat de ‘opname’ noemen. 

De tweede uitdrukking geeft het doel aan van de opname: 
‘opdat ook u zult zijn waar Ik ben’. Hij zou naar de Vader 
gaan, en in feite was dat niet vreemd voor hen. De Heer 
zei immers dat ze wisten waar Hij heenging, en dat ze 
de weg ernaartoe ook kenden. Op de ontkennende 
opmerking van Tomas dat ze niet wisten waar de 
Heer heenging – hij had dus slecht geluisterd – en de 
twijfelachtige vraag hoe ze dan de weg konden weten, 
gaf de Heer het zo bekende maar weinig begrepen 
antwoord dat Hijzelf de weg, de waarheid en het leven 
is. De weg naar het Vaderhuis voert over Golgota en is 
begrepen in Christus’ Persoon en werk. Wat een unieke 
verklaring sluit deze unieke belofte af!

Kunnen wij zomaar opgenomen worden?

Natuurlijk roepen de woorden van de Heer verschillende 
vragen op. Zo kan de vraag opkomen of wij dan 
zomaar met ons aardse lichaam het Vaderhuis kunnen 
binnengaan. We voelen wel dat dit onmogelijk is, 
maar het wordt ook uitdrukkelijk gezegd in 1 Korintiërs 
15:50 met de woorden: ‘Vlees en bloed kunnen Gods 
Koninkrijk niet beërven.’ In het volgende vers wordt dan 
onthuld dat wij niet allen zullen ontslapen, maar dat wij 
in een ondeelbaar ogenblik veranderd zullen worden. 
Die verandering houdt in dat ons vergankelijk lichaam 
onvergankelijkheid zal aandoen en dat het sterfelijke 
onsterflijkheid zal aandoen. 

In Filippenzen 3:20-21 wordt dit nader omschreven met 
de woorden: ‘Want ons burgerschap is 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.’ Let wel, 
wij verwachten Jezus Christus als Heiland en niet als 
Rechter; en als Hij terugkomt, verandert Hij ons lichaam 
en wel zo dat het gelijkvormig wordt aan Zijn eigen 
verheerlijkte lichaam.
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Een andere vraag kan luiden wat er dan 
met de doden gebeurt die in Christus 
ontslapen zijn? Met dat probleem 
worstelden de gelovigen in Tessalonika. De 
Heer laat ze daarover niet in onzekerheid 
en onthult door de apostel Paulus, dat de 
doden in Christus niet zullen achterblijven. 
Ze zullen namelijk opstaan, en dan samen 
met de levenden (die veranderd zijn) de 

Heer tegemoet gaan in de lucht.

Wanneer vindt de opname plaats?

Er zou ook een vraag gesteld kunnen worden naar het 
tijdstip van de opname. Ik wil daarop niet uitvoerig ingaan, 
maar volstaan met het antwoord dat de Schrift zelf geeft. 
Dit luidt tot viermaal toe: ‘Ik kom spoedig.’ We lezen dat in 
Openbaring 3:11; 22:7,12,20. Laten we die teksten voor 
onszelf in hun verband lezen en overdenken.

Wat doet het ons? 

Ik wil dit artikel besluiten met een vraag aan u en ook 
aan mijzelf: Wat doen ons de uitspraken die hiervoor 
zijn weergegeven? Laten wij alle vragen over het hoe en 
het wanneer eens even laten rusten, en laten wij deze 
bijbelgedeelten nu eens diep tot ons laten doordringen. 

Doet het ons wat dat de Heer aan Zijn discipelen en via 
hen ook aan ons zo’n machtige belofte heeft gegeven, dat 
wij straks in het Vaderhuis zullen zijn. Bij onze Vader thuis, 
stel je voor! En dat de Heer hoogst persoonlijk komt om ons 
daar te brengen, doet ons dat wat? Begint er van binnen 
iets te trillen? Eerlijk gezegd moet ik erkennen dat mij dat 
lang niet altijd zo voor de geest staat. 

Toen ik aan dit artikel begon, heb ik dat dan ook aan de Heer 
beleden en Hem gebeden of Hij toch Zijn geweldige belofte 
groter voor mij wilde maken. Bidden is prachtig, maar ik ben 
daar zelf bij betrokken. Wil ik ook werkelijk ‘meehelpen’ dat 
dit gebed verhoord wordt? Vele van onze gebeden kunnen 
wij namelijk zelf verhoren, of tenminste aan de verhoring 
ervan meewerken. Zullen wij de Heer danken voor deze 
fantastische belofte, die Hij door de apostel Paulus zo mooi 
verder heeft toegelicht?

Bron: http://www.jaapfijnvandraat.nl/
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‘China voor Christus’ is de titel van een boek 
dat ik net heb gelezen. In dit boek geeft de 
auteur, Tony Lambert, een actueel beeld 
van het Chinese christendom. Het is een 
boeiend boek, dat me heeft aangesproken. 
Wat indruk op me heeft gemaakt, is de 
liefde voor Gods Woord van onze Chinese 
broeders en zusters, en het sprankelende 
christelijke leven dat zij leiden. Hoe komt het 
dat daar zo’n enorm getuigenis van uitgaat? 
Hoe komt het dat dit getuigenis zo krachtig 
is, dat velen daardoor tot geloof in de Heer 
Jezus komen en eeuwig leven krijgen? 
Er staan in dit boek enkele verklaringen, 
misschien beter gezegd: voorwaarden. 
Als we die nagaan, zal de ontnuchterende 
conclusie zijn dat die verklaringen of 
voorwaarden heel gewoon ook binnen ons 
bereik liggen!

Door de genade en de leiding van de Heer 
mocht ik eind vorig jaar enkele dagen in het 
noordoosten van China zijn om een aantal 
bijbelstudies te geven. Het trof me tijdens 
het lezen van genoemd boek, dat er zoveel 
herkenning was van wat ik in die dagen zelf 
mocht zien en ervaren. Een thema wil ik 
graag met u delen. Waarom? Omdat God, 
die in China werkt, ook hier wil werken. Dat 
zal niet op dezelfde schaal zijn als daar, 
maar toch wel gebeuren in het leven van 
gelovigen die óók die ervaringen met Hem 
willen opdoen.

Een belangrijke verklaring voor het 
sprankelende, groeiende en aantrekkelijke 
geestelijke leven in China is, zo 
schrijft Lambert, dat de gelovigen daar 
onvoorwaardelijk buigen voor de autoriteit 
van Gods Woord. Overal is honger naar 
het Woord. Christenen reizen vele uren en 
honderden kilometers om Gods Woord te 
horen, zoals ik ook zelf mocht meemaken. 
Lambert: ‘Het centraal stellen van de Bijbel 
is in het Westen verdwenen, niet alleen 
in de liberale denominaties, maar ook bij

sommige evangelische en charismatische 
gemeenten waar de prediking wel erg 
goedkoop overkomt. Men richt zich daar 
niet meer op de rots van Gods openbaring 
in Christus, maar op het drijfzand van 
religieuze emoties en ervaringen (...). De 
belangrijkste les die wij kunnen leren van 
de Chinese opwekking is dat de kerk in 
het Westen moet horen dat er nooit een 
opwekking bij ons zal plaatsvinden zonder 
een volledige terugkeer naar de Bijbel als 
maatstaf voor het geloof en het dagelijks 
leven.’

Daarna noemt Lambert nog als 
verklaring voor de Chinese opwekking: 
gehoorzaamheid, gebed, berouw, ernst en 
het kruis van Christus. Het zijn allemaal 
belangrijke aspecten. Ik wil er één uitlichten, 
en dat is ‘ernst’. Hij schrijft daarover dat 
de overheersende stemming, vooral in de 
huisgemeenten, er een is van heiligheid en 
ontzag voor de almachtige God, en dat er 
een rustige sfeer is. Dit in tegenstelling tot 
de amicale manier waarop in veel westerse 
kerken met God wordt omgegaan. Die 
manier staat lichtjaren verwijderd van de 
heiligheid van de Geest, die uit de Chinese 
opwekking blijkt, waarvan de kern een diepe 
toewijding aan Christus is. Ik wil graag 
afsluiten met de wens dat deze nieuwe 
editie van Rechtstreeks ons ontzag voor en 
onze honger naar God Woord groter zal 
maken en een impuls zal zijn om met meer 
ernst en toewijding aan Christus te leven. 
Namens de redactie, Ger de Koning
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Het ontwerp van de tempel was door directe openbaring 
van Godswege aan David gegeven, zoals het ontwerp 
van de tabernakel aan Mozes was gegeven op de berg 
Sinai. Het was geen werk van architecten. De tabernakel 
was echter het zinnebeeld en de schaduw van de 
hemelse dingen (Hebr. 8:5). Toen was er nog geen 
tempel. In verband hiermee zou ik de voorrechten naar 
voren willen brengen die wij als leden van de Gemeente 
van God bezitten. In de eerste plaats moeten wij de 
volgende twee zaken onderscheiden:

•	 de regering van God;
•	 en de genade van God.

Onder de regering van God wordt de mens gezegend als 
hij goed doet en gestraft als hij kwaad doet. Dit bestuur 
wordt heden op een verborgen manier uitgeoefend. 
Spoedig zal er een volledige, complete en directe 
openbaring van Gods regering zijn en van de gezegende 
gevolgen daarvan, als de satan gebonden zal zijn en 
de hele aarde zal worden gezegend. Welnu, het is juist  
2 Kronieken 3, dat profetisch de tempel voorstelt als het 
centrum van deze regering.

Het gebeurt vaak dat men het christendom aanwendt als 
middel om de zegeningen te verkrijgen die voortvloeien 
uit Gods rechtvaardige regering. Maar het christendom 
heeft een heel ander doel, namelijk om ons te laten 
genieten van de tegenwoordigheid van God in de hemel 
en ons met Christus het genot te geven van de dingen 
waarvan Hij geniet in de tegenwoordigheid van Zijn 
Vader. Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. 
Hij is de Erfgenaam van alle dingen. Maar hoewel Zijn 
heerlijkheid zal worden geopenbaard op de dag dat 
God openlijk alles aan Hem zal onderwerpen, is Zijn 
blijdschap in de dingen van Zijn Vader nog groter en 
verhevener. 

En het deel van Christus is ook dat van de Gemeente, 
de bruid van het Lam. Wij zullen met Hem heersen. 
Wij zullen Zijn heerlijkheid delen, als Hij namens God 
de Vader zal regeren. Maar hoe groot dit ook is, het is 
niet te vergelijken met de vreugde bij Hem te zijn. Wij 
zullen altijd met de Heer zijn. Onze gemeenschap is met 
de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. De Vader 
heeft ons lief, zoals Hij de Heer Jezus liefheeft. Wij zijn 
in Hem, en Hij is in ons. Wij zijn in het licht, zoals Hij in 
het licht is. Natuurlijk bezitten wij deze zegeningen nu 
in hoop, in de Geest. Wij zijn nog niet daadwerkelijk in 
Zijn tegenwoordigheid, maar wij zullen het eens zijn. 
En nu al zien wij Zijn heerlijkheid met onbedekt gezicht, 
namelijk door het geloof (2 Kor. 3:18). Het met Christus 
heersen zal méér zijn dan het als onderdaan genieten 

van Zijn zegenrijke heerschappij, zoals dit geldt voor 
allen die straks op aarde worden gezegend. Maar het 
is veel kostbaarder zich in de tegenwoordigheid van 
God de Vader te mogen bevinden in de hemel, waar 
Christus nu is. Daarvan mogen wij reeds genieten. Dit 
toekomstige geluk kan door het geloof nu al worden 
verwerkelijkt. 

Een thema in dit hoofdstuk houdt daarmee verband, 
en dit helpt ons om te begrijpen wat het karakter van 
de christelijke positie is. Als beeld en type van de Heer 
Jezus heeft Salomo, de zoon van David, ook grote 
betekenis. Hebreeën 1 past dat wat God tegen David 
zegt over Salomo, toe op de Heer Jezus. De regering 
van Salomo staat in contrast met wat voorafgegaan 
is. Het is een voorafschaduwing van de regering van 
Christus. De tempel verschilt dan ook van de eraan 
voorafgaande tabernakel, toen de beide cherubs naar 
het verzoendeksel op de ark keken, omdat het werk van 
de verzoening nog niet volbracht was. Niet alleen was 
er een voorhangsel en was God verborgen, maar de ark 
was de ark van het verbond, de troon van God met het 
oog op de vervulling van de beloften.

In de tempel, zoals 2 Kronieken 3 het ons voorstelt, keken 
de cherubs niet naar het verbond, maar naar buiten (vs. 
13b). Omdat alles in type volbracht was, ging het om 
de trouw van God aan het verbond met het oog op de 
vervulling van de beloften. Maar alle beelden waren van 
toepassing op de zegen hier op aarde. Zo zal onder de 
regering van Christus alles zegen hier beneden zijn. De 
twee zuilen laten de vastheid van Zijn heerschappij zien. 
De betekenis van de beide namen is: ‘Hij zal bevestigen’ 
en ‘In Hem is kracht’. Een zuil (pilaar) in de tempel van 
God getuigt van die onwankelbare kracht. Daarin heeft 
Salomo gefaald, maar Christus zal niet falen. 

Het is zo mooi aan de regering van Christus te denken. 
Ellende, vloek, angst, onderdrukking, oorlog, scheuring, 
dat alles zal dan voorbij zijn. Het hart dat vervuld is met 
de liefde van Christus, ervaart een gevoel van schaamte 
en pijn als het de vruchten van de zonde en de gevolgen 
van de macht van de satan ziet. Niet alleen in heidense 
landen, maar ook in landen die in naam christelijk 
zijn. Wat een troost en rust is het dan te weten dat de 
vloek spoedig geheel weggenomen zal zijn. Dat zal het 
resultaat zijn van de regering van Christus. Toen Hij 
op aarde was, dreef Hij boze geesten uit en genas de 
zieken; het kwaad vluchtte weg van voor Zijn aangezicht. 
Maar als Hij zal regeren, zal het kwaad de kop niet 
kunnen opsteken. Ja, wat een troost is dat voor ons in 
de huidige wereld!

Binnen het voorhangsel
2 Kronieken 3

J.N. Darby
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Maar in 2 Kronieken 3:14 merken we nog een ander 
beginsel op. Het voorhangsel is nog aanwezig in de 
tempel. Zij die in het Vrederijk op aarde leven, zullen 
weten dat de zegen van God tot hen komt door Christus, 
maar het voorhangsel maakt nog scheiding. Wat het 
christendom kenmerkt, is dat het voorhangsel van boven 
naar beneden gescheurd is. Maar zij die op aarde leven 
gedurende de regering van Christus, zullen niet de 
hemelse zegeningen genieten die wij hebben. God zal 
in zekere zin nog verborgen zijn. Wij echter, die nu het 
lijden ondergaan en de strijd tegen het vlees kennen, zijn 
gelukkiger dan zij het zullen zijn. Ons deel is hoger dan 
dat van hen die zullen leven op een aarde waar de satan 
niet meer werkzaam is en waar de vloek is weggenomen. 
Zij zullen genieten van de gevolgen van het werk van 
Christus, maar wij als christenen zijn met Christus Zelf 
gezet in de hemel, waaraan alle zegen ontspringt. 

Dat is een groot verschil. In het boek Openbaring is 
er geen voorhangsel, geen bedekking meer. Aan de 
andere kant kan men opmerken dat het voorhangsel 
in 1 Koningen niet wordt vermeld. Dit wijst op een 
volmaakt geopenbaarde God. Wij zijn als christenen in 
het licht, zoals God in het licht is, terwijl daarvan buiten 
het voorhangsel nog geen sprake kan zijn. In Hem is 
geen duisternis. Wij moeten dus in volmaaktheid voor 
Zijn aangezicht zijn gesteld, want anders zouden wij 
ons daar niet kunnen bevinden. Dat is een compleet 
andere positie dan die was toebedeeld aan de Israëliet, 
die niet in de tegenwoordigheid van God kon naderen. 
De Israëliet stond buiten het voorhangsel. Wanneer 
de tegenwoordigheid van God zich slechts even 
manifesteerde en de wolk de tempel vervulde, konden 
de priesters hun dienst niet voortzetten. Als we het zo 
mogen zeggen: zij bevonden zich nooit in de directe 

tegenwoordigheid van God. Maar wat heeft Christus 
tot stand gebracht? Het voorhangsel is nu gescheurd. 
Wij hebben volle vrijheid om het heiligdom binnen te 
gaan. De priesters hadden deze vrijheid niet, hoewel 
zij gezegend konden worden buiten het voorhangsel. 
Maar het werk van Christus, dat God volledig heeft 
geopenbaard in Zijn gerechtigheid en heiligheid, is nu 
volbracht. Het voorhangsel is gescheurd en alle zonden 
die op mij waren, zijn weggenomen. Alles is volbracht 
in Gods oog. De volmaaktheid van Gods wijsheid in 
het werk van Christus is gebleken door een daad, die 
ervan getuigt dat de zonde die op ons was voorgoed 
is weggenomen. Wij verkeren in de tegenwoordigheid 
van God, zonder voorhangsel en zonder zonde. Als 
de christen niet zonder zonde voor God was, zou zijn 
toestand erger zijn dan die van de Israëliet, want God 
bleef toen verborgen. De Israëliet zag niet wat er 
achter het voorhangsel was, niet wat de zonden betrof 
en ook niet wat de dood betrof. Hij kon overigens echt 
godvrezend zijn, maar God bleef voor hem verborgen.

Dat er een werk in ons noodzakelijk is om ons te 
laten begrijpen dat in onszelf geen goed woont, doet 
niets af van de onmetelijke zegen dat God met ons 
gemeenschap heeft zonder voorhangsel. Christus heeft 
onze zonden gedragen, de straf erover was op Hem. 
God heeft Hem geslagen in onze plaats en Hij heeft het 
voorhangsel gescheurd. Hij is niet meer verborgen. Het 
praktische gevolg ervan is dat wij vrijmoedig tot God 
kunnen naderen en gemeenschap met Hem kunnen 
hebben. Christus, die het werk volmaakt volbracht heeft, 
is in de tegenwoordigheid van God als ‘de Eerstgeborene 
onder vele broeders’ (Rom. 8:29). De plaats die Hij voor 
ons heeft bereid, is Zijn eigen plaats: “In het huis van 
mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou 
Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats 
te bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb 
bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u 
zult zijn waar Ik ben” (Joh. 14:1-3). Tot op welke hoogte 
genieten wij van deze dingen? Natuurlijk, wij zullen er 
pas ten volle van genieten als wij in de hemel zijn. Maar 
de Heilige Geest is naar de aarde gezonden, opdat wij 
zouden begrijpen dat de plaats van de Heer ook de 
onze is!

“Daar wij dus, broeders, vrijmoedigheid hebben 
om in te gaan in het heiligdom door het bloed van 
Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij 
ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen, dat 
is zijn vlees” (Hebr. 10:19, 20).
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‘Daarom, mijn geliefde broeders, 
weest standvastig, onbeweeglijk’.

1 Korintiërs 15:58

‘Staat vast in het geloof’.
1 Korintiërs 16:13

‘Staat zo vast in de Heer, geliefden!’
Filippenzen 4:1

Schouder aan schouder staan

Het gaat in dit stukje om enkele lessen naar aanleiding 
van de pilaren van de voorhof en de planken in de 
tabernakel zelf. Gods tent in de woestijn is een beeld van 
de Gemeente als het huis van God vandaag de dag. De 
tabernakel stond stevig vast in het zand van de woestijn, 
zodat het gebouw bestand was tegen zandstormen e.d. 
Het huis van God in het Nieuwe Testament moet ook 
kunnen standhouden tegen stormen, anders zou het 
worden heen en weer bewogen door elke wind van leer 
(Ef. 4:14). Daarom moeten wij als gelovigen bevestigd 
worden in het geloof en vaststaan in verzoeking en 
beproeving, in de stormen die op ons afkomen en in de 
geestelijke strijd die ermee gepaard gaat. Behalve op de 
hierboven geciteerde schriftplaatsen, zou ik ook kunnen 
wijzen op Galaten 5:1; Efeziërs 6:10-18; Kolossenzen 
4:12; 2 Tessalonicenzen 2:15; 1 Petrus 5:12. Het gaat 
daar achtereenvolgens om het vaststaan of standhouden 
in de christelijke vrijheid, in de geestelijke strijd, in de 
kennis van Gods wil, in de gehoorzaamheid aan de 
apostolische inzettingen, en in de genade van God.

Vooral bij de planken van de tabernakel zien wij de 
les dat de gelovigen schouder aan schouder staan 
in de dienst aan God, en daarin vast met elkaar zijn 
verbonden. Binnenin het heiligdom sprak alles van 
goddelijke heerlijkheid. Alle voorwerpen daar, inclusief 
de planken en de dwarsbalken, waren overtrokken 
met goud. Dat gold ook voor de vier pilaren waaraan 
het voorhangsel hing. De planken waren met elkaar 
verbonden door middel van vijf dwarsbalken. Het Nieuwe 
Testament spreekt o.a. over de band van de vrede die 
ons samenbindt, en van de liefde als de goddelijke band 
van de volmaaktheid (Ef. 4:3; Kol. 3:14). 

De planken stonden stevig vast. Iedere plank stond 
op twee zilveren voetstukken van een talent zwaar  
(ca. 30 kg.). Er moet sprake zijn van een goed evenwicht 
in ons geloofsleven. Alle voetstukken, zowel van de 
planken als van de vier pilaren binnenin het heiligdom 
zelf, waren van zilver. Ze werden gemaakt van het 
zoengeld dat de strijdbare Israëlieten moesten betalen, 

een halve sikkel voor ieder die tot de getelden ging 
behoren (Ex. 30:11-16; 38:25-28). Het zilver spreekt 
van de kostbare losprijs die voor ons is betaald, en van 
de onwankelbare grondslag van de verzoening waarop 
wij mogen staan door het geloof (1 Kor. 6:20; 1 Petr.  
1:18-19).

De les van het koper en het zilver in de voorhof

De pilaren van de voorhof hadden echter allemaal 
koperen voetstukken, vermoedelijk ook van een 
talent zwaar. Koper spreekt van geestelijke kracht, 
opstandingskracht, kracht die de beproeving van het 
vuur doorstaat (Num. 16:36-40; 2 Kor. 1:8-10; 4:7-14; 
13:3-4; Openb. 1:15). Alle pilaren waren even groot, 
de een was niet langer dan de ander. Dit toont ons dat 
de ene gelovige in principe niet belangrijker is dan de 
ander. Maar in de praktijk zijn er wel verschillen in het 
functioneren. Zo is er in Galaten 2:9 sprake van drie 
broeders, die steunpilaren waren in de Gemeente. 
Iedere overwinnaar krijgt echter van de Heer de belofte, 
dat Hij hem of haar zal maken tot een pilaar of zuil in 
de tempel van Zijn God (Openb. 3:12). Onze trouw en 
standvastigheid hier op aarde zal straks door de Heer 
worden beloond, want dan zullen wij voorgoed een 
plaats hebben in Zijn hemelse huis.

De gordijnen van de voorhof, die van fijn linnen waren 
gemaakt, spreken symbolisch van de heiligheid van 
Gods huis en van de scheiding van het kwaad, en 
daarom ook van het getuigenis dat wij naar buiten toe 
hiervan mogen en moeten afleggen. De buitenstaander 
die dichtbij de omheining kwam, zag echter ook het 
zilver glanzen bovenop de pilaren, alsook het zilver 
van de haken en de dwarsstangen die de pilaren met 
elkaar verbonden. Dit spreekt van de heerlijke bediening 
van de verzoening, die van Gods Gemeente uitgaat  
(2 Kor. 5:11-21). De brede toegangspoort van veelkleurig 
weefwerk spreekt van Christus als de Deur, de unieke 
Weg tot God (Joh. 10:7; 14:6). 

Het overtrek van zilver bovenop de pilaren van de 
voorhof, vormde een soort kapje waaraan de haken 
met de dwarsstangen waren bevestigd (Ex. 38:17). Dit 
spreekt nieuwtestamentisch gezien nog van iets anders. 
Namelijk van ‘de helm van het heil’, de behoudenis 
die nu reeds ons deel is als gelovigen, maar ook het 
volle heil dat wij verwachten bij de wederkomst van 
Christus (zie Ef. 6:17; 1 Tess. 5:8-10). Zo hebben deze 
beelden en schaduwen van de hemelse dingen ons als 
christenen nog steeds veel te zeggen. Ze roepen ons 
op tot standvastigheid in onze christelijke wandel 
en in ons getuigenis.

VaStStaan in de Heer

De les van de pilaren, de planken en de voetstukken in de tabernakel

Hugo Bouter
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Het interieur van de tempel

Koning Salomo liet daarna een zekere Chiram uit Tyrus 
komen (1 Kon. 7:13-14). Deze had een Joodse moeder 
uit de stam Naftali, en hij was de zoon van een voorname 
koperslager uit Tyrus. Zo kwam hij voor koning Salomo 
werken. Omdat hij uit een familie van koperbewerkers 
stamde, was hij een vakman en kunstenaar van de 
eerste orde. Hij wordt net zo beschreven als Besaleël, 
die voor de tabernakel werkte (Ex. 31 en 35). Hij kreeg 
van Salomo de opdracht het benodigde koperwerk 
te maken, en hij was dus degene die al de prachtige 
voorwerpen voor de tempel vervaardigde.  

In de verzen 15 t/m 22 lezen wij dat als eerste werk van 
Chiram twee zuilen werden vervaardigd van ruim 8 meter 
hoog, met een omtrek van 5,4 meter. Bovenop elke zuil 
kwam een van koper gegoten kapiteel van 2,25 meter 
te staan. De kapitelen op beide zuilen werden versierd 
met zeven koperen netten of gevlochten koperen 
slingers. Een verdere versiering op beide kapitelen 
bestond uit twee rijen koperen granaatappels en twee 
meter lange afbeeldingen van lelies. De zuilen stonden 
opgesteld voor de voorhal van het heiligdom en hadden 
ook namen. De rechterzuil heette Jachin (dat betekent: 
‘Hij zal grondvesten’), en de linker heette Boaz (dat 
betekent: ‘in Hem is kracht’). De zuilen verwijzen door de 
naamgeving naar Gods bevestiging van Davids dynastie. 
Boaz was Davids voorvader, en door zijn optreden in de 
geschiedenis van Ruth werd David indertijd geboren 
(Ruth 4). Zo spreken de zuilen over de kracht en de 
stabiliteit van het koninkrijk van David en Salomo, maar 
tevens over de afhankelijkheid van de HERE. Om de 
tempel van de HERE binnen te gaan, moest men langs 
deze zuilen. De zuilen waren waarschijnlijk bedoeld als 
markering van de toegangsweg tot de tempel. Het is 
goed mogelijk dat de namen in de zuilen gegrift stonden. 
Een andere uitleg is dat ‘Jachin’ en ‘Boaz’ de eerste 
woorden waren van een langere tekst, een zin of een 
gebed dat op de zuilen stond. 

De zuilen Jachin en Boaz vormden een belangrijke 
plaats voor de koning. Bij een speciale gebeurtenis ging 
de koning bij deze zuilen staan (zie 2 Kon. 11 en 23). In 
psalm 96 zien we de kracht van de HERE, die door de 
beide zuilen wordt gesymboliseerd: Gods grootheid en 
macht gaan voor Hem uit, en Zijn kracht en eer omringen 
Hem (Ps. 96:6). Deze woorden tonen de nietigheid van 
de mens tegenover de HERE. Hij is geheel anders, en niet 
te vergelijken met een mens. Maar wij mensen mogen 
Hem aanbidden. 

Gereinigd en geheiligd door het offer van Christus 
mogen wij nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon 
van de genade. Een mens mag bidden tot de HERE – 
wat een voorrecht! Maar een zondig mens kan niet 
verontreinigd door de zonde voor God verschijnen of 
met Hem spreken. De Here Jezus leerde Zijn leerlingen 
bidden: ‘Onze Vader die in de hemelen bent, moge Uw 
naam worden geheiligd, Uw koninkrijk komen, Uw wil 
gebeuren, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef 
ons vandaag ons toereikend brood. En vergeef ons 
onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars hebben 
vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos 
ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de 
kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen’ (Matt. 
6:9-13). 

Als een mens zichzelf ziet in het licht van de grootheid 
en de heiligheid van God, dan wordt hij klein en roept hij 
met Jesaja uit: ‘Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een 
man, onrein van lippen – en mijn ogen hebben de Koning, 
de Here der heerscharen, gezien’ (Jes. 6:5). Voor Jesaja 
is het niet bij deze uitroep gebleven. Een hemelse 
boodschapper mocht hem Gods genade en ontferming 
verkondigen en zeggen: ‘Nu is uw ongerechtigheid 
geweken en uw zonde verzoend’ (vs. 7). Lezer, die 
mogelijkheid is er ook voor u! Een vertwijfelde cipier 
vroeg in Handelingen 16 aan de boodschappers van 
het evangelie: ‘Heren, wat moet ik doen om behouden 
te worden?’ En het antwoord was en is vandaag nog 
steeds: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden 
worden, u en uw huis’. De predikers verkondigden hem 
en zijn huisgenoten de blijde boodschap van het heil in 
Christus.   

In 1 Koningen 7:23-26 vinden wij vervolgens de 
beschrijving van de koperen zee. Chiram maakte een 
groot koperen bassin van 2,25 meter hoog en 4,5 
meter doorsnede van rand tot rand, met een totale 
omtrek van 13,5 meter. Het was dus een reusachtig 
koperen waterbassin van ruim 2 meter hoogte en een 
omtrek van meer dan 13 meter; het stond bekend als 
‘het koperen wasvat’ of ‘de koperen zee’. Het water 
diende voor de reiniging van de priesters met het oog 
op de tempeldienst (vgl. 2 Kron. 4:6 en Ex. 30:17-21). 
Het bassin rustte op twaalf afbeeldingen van stieren, die 
per drie stuks naar de vier windrichtingen waren gericht. 
Het waterbekken was een handbreedte dik en had een 
bekervormige rand. De inhoud was ongeveer 44.000 
liter. In de tabernakel was er slechts één koperen 
wasvat. 

D
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De boodschap voor Efeze (vervolg)
De Heer gaat echter verder en zegt: ‘Maar Ik heb tegen 
u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten’ (Openb. 2:4). 
Tegenover de buitenwereld leek alles misschien in orde en 
werd er geen achteruitgang verwacht. Maar Hij die nieren 
en harten doorzocht, zag de aanwezigheid van de kiem van 
het kwaad. Wat is het voor onze liefhebbende Bruidegom 
om te zien dat de liefde van ons hart verkilt, zelfs al is ons 
gedrag uiterlijk nog correct? Kan perfect gedrag of ijver in 
het vervullen van onze plicht, het hart dat verlangt naar 
liefde bevredigen? Kan de liefde van Christus tevreden zijn 
met uiterlijke activiteit in christelijk werk of een orthodox 
geloof, terwijl het hart niet gloeit van genegenheid voor 
Hem? Liefde verwacht liefde. Eerbied en ijver kan de 
afwezigheid van liefde niet goedmaken. Er was hierdoor 
een diepe wond toegebracht aan de Heiland, wiens liefde 
zo koel werd beantwoord.

Daarom waarschuwt Hij hen voor de gevolgen van hun 
afnemende gevoelens van wederliefde voor Hem: ‘Bedenk 
dan waarvan u afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste 
werken. Maar zo niet, Ik kom tot u en zal uw kandelaar van 
zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert’ (vs. 5). Dit mag 
een strenge eis voor zo’n overtreding lijken, maar de Heer 
ziet de ultieme gevolgen. Hoe groot Zijn lankmoedigheid 
ook is, het oordeel staat vast, tenzij er berouw komt. De 
enige veilige plaats voor ons is bij Christus. Een gemeente 
die wel werken heeft maar in haar gevoelens is verkild, 
kan een tijd lang ontkomen aan schandelijk kwaad, maar 
ze heeft haar zekerheid verloren. Haar enige redmiddel is 
berouw en terugkeer naar de eerste werken (vs. 5). Als zij 
geen berouw heeft, is haar val – hoewel mogelijk vertraagd 
– zeker. Haar kandelaar zal worden weggenomen; zij zal 
ophouden draagster van het haar toevertrouwde licht te 
zijn. God zal haar openlijk verloochenen, daar zij ongeschikt 
is om door Hem te worden gebruikt. 

Als wij vanuit historisch oogpunt naar deze boodschap 
kijken, is het geconstateerde gebrek en de daaropvolgende 
waarschuwing heel ernstig. Reeds tijdens het leven van 
Paulus werd het verdwijnen van de eerste liefde zichtbaar: 
‘Allen die in Asia zijn hebben zich van mij afgewend’  
(2 Tim. 1:15). ‘Bij mijn eerste verdediging is niemand bij 
mij geweest, maar allen hebben mij verlaten’ (2 Tim. 4:16). 
Dat zijn de droevige uitspraken van de apostel in één van 
zijn laatste brieven. En na zijn dood was de achteruitgang 
snel en algemeen, zoals hij de oudsten te Efeze ook 
had gewaarschuwd. De brieven van Johannes bewijzen 
dat ernstig kwaad zich toen al had vertoond, zowel 
praktisch als leerstellig. De eerste neerwaartse stap in de 
geschiedenis van de gemeente was al genomen toen het 
boek Openbaring werd geschreven. Met de afzonderlijke 
gemeenten was de achteruitgang hetzelfde. Het begon 
overal met het verlaten van de eerste liefde. 

De wereld, het vlees, en andere dingen kwamen tussen 
Christus en de eerste liefde in te staan; en het gevolg 
werd spoedig waargenomen door de Rechter die de 
harten onderzocht. De waarschuwing werd nog ernstiger. 
De gemeente werd opgeroepen zich te bekeren en weer 
de eerste werken te doen. Helaas, we weten dat ze zich 
doof heeft gehouden voor deze oproep en dat ze als een 
belijdend geheel verder achteruit is gegaan. Het einde zal 
dan ook precies zijn zoals hier is voorzegd. De gemeente 
zal geoordeeld worden, haar kandelaar verwijderd, zijzelf 
zal verworpen worden als een instrument dat Gods licht 
verspreidt in de wereld. 

We keren terug naar de gemeente te Efeze: ‘Maar dit hebt 
u, dat u de werken van de Nicolaïeten haat, die ook Ik haat’ 
(vs. 6). De Heer waardeert alles in het leven van Zijn volk 
dat Hem werkelijk kan behagen. De Nicolaïeten worden ook 
vermeld in de brief aan Pergamus en vergeleken met hen 
die aan de leer van Bileam vasthielden, ‘die Balak leerde 
de zonen van Israël een strik te spannen om afgodenoffers 
te eten en te hoereren’ (vs. 14). Dit toonde het karakter van 
hun daden. Bileam gaf Balak de raad, toen hij de kinderen 
van Israël niet kon vervloeken, om hen te verleiden tot 
afgoderij en de afgezonderde plaats waartoe zij geroepen 
waren te doen opgeven. Dit was de algemene strekking van 
de leer van de Nicolaïeten (wat de speciale vorm ervan ook 
mocht zijn). Het waren meer hun daden dan hun leringen, 
die werden veroordeeld door de gelovigen te Efeze; en 
daarin erkent de Heer hun trouw. 

Dan volgt de belofte: ‘Wie overwint, die zal Ik te eten geven 
van de boom van het leven die in het paradijs van God is’ 
(vs. 7). De mens heeft zijn eigen paradijs verloren en hij 
werd verdreven uit de nabijheid van de boom des levens, 
opdat hij niet zou eten en voor eeuwig zou leven (Gen. 
3:22). Toch probeert hij altijd weer voor zichzelf een paradijs 
te maken, terwijl hij vergeet dat de wereld onder het oordeel 
ligt. Het was deze wereldsgezindheid die de gevoelens 
van de Efeziërs jegens Christus deed verkoelen. Hoe 
probeerde Hij hen terug te roepen? Hij herinnerde hen aan 
hun hemelse deel. De wereld is niet hun rustplaats, want 
ze is verontreinigd. Maar er blijft wel een sabbatsrust voor 
het volk van God over (Hebr. 4:9). En waar is die? Waar 
kan de gelovige rust vinden, waar is het voorwerp van zijn 
liefde? Het is daar waar Christus zit aan Gods rechterhand 
(Kol. 3:1). Het ‘paradijs van God’ is de plaats waar Christus 
woont, de plaats van ware rust. Daar is de boom des levens 
voor de gelovige. In dit hemelse toneel, waar Jezus Zelf is 
binnengegaan, zal ook Zijn volk hun deel genieten. Hierop 
richt Hij de gevoelens van de gemeente. Helaas, hoe 
weinig respons heeft deze oproep gehad. Hoe spoedig is 
het besef van de hemelse roeping verloren gegaan en 
verruild voor wereldsgezindheid.

de Openbaring Van 
JezuS cHriStuS

T.B. Baines
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De woorden Nazaret, Nazarener, Nazoreeër en 
Nazireeër lijken erg op elkaar. Wat ze met elkaar te 
maken hebben, zal in deze WoordStudie blijken.

Nazaret 

Dit was de stad waar Jozef en Maria woonden, voordat 
ze getrouwd waren. In Lucas 1:26 is te lezen dat de 
engel Gabriël door God gezonden werd ‘naar een stad 
in Galilea, Nazaret genaamd, naar een maagd die 
ondertrouwd was met een man genaamd Jozef, uit het 
huis van David; en de naam van de maagd was Maria’ 
(zie ook Luc. 2:4, 39, 51). In Matteüs 2:23 zien wij dat 
het de stad is waar het gezin is gaan wonen na de 
vlucht naar Egypte: ‘En hij (Jozef) kwam en woonde in 
een stad, Nazaret geheten’. Vandaar dat de menigten 
in Matteüs 21:11 over de Heer Jezus zeiden: ‘Deze is 
de profeet, Jezus, van Nazaret in Galilea’. 

Marcus begint zijn verslag van de doop van Jezus in 
1:9 dan ook als volgt: ‘En het gebeurde in die dagen dat 
Jezus kwam van Nazaret in Galilea’. Zo stond Jezus 
bekend. Hij was ‘Jezus, de Zoon van Jozef, van Nazaret’ 
(Joh. 1:46), of kortweg ‘Jezus van Nazaret’ (Hand. 
10:38). Overigens werd ‘Nazaret’ soms geschreven als 
‘Nazara’ (zie Matt. 4:13 en Luc. 4:16).

Nazarener 

Iemand die in Nazaret woonde, werd een Nazarener 
genoemd, of een Nazoreeër. Beide woorden betekenen 
hetzelfde. Vergelijk de woorden: ‘Ook u was bij die 
Nazarener, bij Jezus’ (Marc. 14:67), met: ‘<Ook> 
deze was met Jezus de Nazoreeër’ (Matt. 26:71. 
De aanduiding ‘Jezus de Nazarener’ komt voor in 
Marcus 1:24 (‘Wat hebben wij met u te maken, Jezus, 
Nazarener?’); 10:47 (‘Toen hij had gehoord dat het 
Jezus de Nazarener was’); 16:6 (‘U zoekt Jezus de 
Nazarener, de gekruisigde’); Lucas 4:34 (‘Ach, wat 
hebben wij met u te maken, Jezus, Nazarener?’); 24:19 
(‘De dingen betreffende Jezus de Nazarener’).

Nazoreeër en Nazireeër

Een interessante plaats is Matteüs 2:23, waar staat: 
‘En hij (Jozef) kwam en woonde in een stad, Nazaret 
geheten, opdat vervuld werd wat gesproken is door 
de profeten dat Hij (Jezus) Nazoreeër zou worden 
genoemd’. Een moeilijk vers, want welke profeten 
zeggen dit? Diverse uitleggers zoeken de oplossing 
door ‘Nazoreeër’ te beschouwen als een zinspeling 

op het daarop lijkende Hebreeuwse woord nezer, 
dat ‘spruit’ betekent en in Jesaja 11:1 voorkomt. 
Anderen vinden dat de oplossing via de LXX (= de 
Septuaginta, de Griekse vertaling van het O.T.) moet 
worden gevonden, en zien in het woord ‘Nazoreeër’ 
een zinspeling op het Hebreeuwse woord ‘Nazireeër’. 
Dat wordt in de LXX in bijv. Richteren 13:5,7; 16:17 
weergegeven als ‘naziraios’ of ‘nazir’. Het woord 
‘Nazoreeër’ zou dan volgens deze uitleg via associatie 
de wijze typeren waarop de oudtestamentische profeten 
over de Messias als de aan God toegewijde spreken.

Weer anderen denken dat gerefereerd wordt aan 
de manier waarop de profeten de Messias als de 
Verachte presenteren (vgl. Jes. 53:3). ‘Nazoreeër’ 
moet dan worden beluisterd als ‘verachte’. In Nazaret 
was namelijk in de tijd van het Nieuwe Testament 
een Romeins legioen gevestigd, en de inwoners van 
Nazaret werden daarom vaak minachtend afgeschilderd 
als mensen die met de vijand heulden. Dat maakt ook 
de vraag van Natanaël: ‘Kan uit Nazaret iets goeds 
zijn?’ (Joh. 1:47), begrijpelijk. 

De aanduiding ‘Nazoreeër’ wordt bijna uitsluitend voor 
de Heer gebruikt, die aangeduid wordt als ‘Jezus de 
Nazoreeër’ in Lucas 18:37; Johannes 18:5,7; 19:19; 
Handelingen 2:22; 3:6; 4:10; 6:14; 22:8; 26:9. Soms 
werden Zijn volgelingen aangeduid als ‘de sekte 
der Nazoreeërs’ (Hand. 24:5).

Op de foto boven het artikel ziet men een recent straatbeeld 
in Nazaret. 

Op de andere foto ziet men in de verte Nazaret, dat gelegen 
was op een strategische plaats bij de vlakte van Meggiddo, 
een snijpunt van handelsroutes. Vandaar dat de Romeinen 
daar een legioen gelegerd hadden. De foto is genomen vanaf 
Tel Megiddo

OVer de betekeniS Van de 
wOOrden nazaret, nazarener, 

nazOreeër, nazireeër

Gerard Kramer
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Koning Joachaz

Na een uitstapje naar enkele gebeurtenissen in Juda, 
komen we weer op het terrein van Israëls geschiedenis. 
Joachaz, de zoon van Jehu, wordt koning. Zoals alle 
koningen van Israël die voor hem zijn geweest, volgt ook 
Joachaz de zonden na van Jerobeam, de eerste koning 
van Israël. Ook hij sleept het hele volk in die zonde met 
zich mee. God moet dat oordelen, en Hij gebruikt Hazaël 
en diens zoon Benhadad als Zijn tuchtroede.

Dan komt er iets moois. Joachaz zoekt de gunst van de 
Here. Dat is al mooi, maar nog mooier is het antwoord 
van de Here. Hij hoort naar Joachaz, hoewel deze daarna 
op dezelfde manier verder gaat als vóór zijn gebed. De 
reden voor de verhoring is het erbarmen van God met 
Zijn volk: “Hij zag de onderdrukking van Israël, dat de 
koning van Aram hen onderdrukte.” Een prachtig woord, 
dat aangeeft hoe God betrokken is bij wat Zijn volk 
heeft te lijden, ook al heeft Israël dat lijden aan zichzelf 
te danken. God geeft een niet met name genoemde 
verlosser, die Israël vanonder de overheersing uithaalt. 

Heeft God zo ook niet met ons gehandeld, toen wij in 
de macht van de zonde waren en erdoor overheerst 
werden? Hij liet ons de Heer Jezus als Verlosser kennen, 
nadat wij in onze nood Zijn gunst had gezocht. Dat geldt 
nog steeds voor ieder mens. De gunst van de Heer 
zoeken wij nooit tevergeefs.

Koning Joas

Na zijn dood wordt Joachaz opgevolgd door zijn zoon 
Joas. Zijn zestienjarige regering wordt in enkele trekken 
beschreven: hij ging voort in de zonden van Jerobeam. 
Dan wordt er nog een bijzondere gebeurtenis uit het 
leven van Joas uitgelicht, die het dubbelhartige karakter 
van Joas toont. Aan de ene kant heeft hij bewondering 
voor Elisa, maar aan de andere kant ontbreekt hem het 
geloof in de God van Elisa. Tevens wordt dit het laatste 
optreden van Elisa. Dat optreden heeft, evenals zijn 
hele leven, genade als hoofdkenmerk. Elisa is ziek. Hij 
zal niet beter worden. Joas bezoekt hem. Het grijpt hem 
aan dat Elisa niet beter zal worden. Hij spreekt Elisa aan 
met dezelfde woorden die Elisa eens voor Elia gebruikte 
(vs. 14). Joas is zich bewust dat de werkelijke kracht van 
Israël in deze man aanwezig is, door diens omgang met 
God. Nu wil Elisa hem leren dat zijn God ook de God van 
Joas wil zijn. 

Elisa’s laatste optreden

Daartoe gebruikt de profeet bepaalde handelingen. Eerst 
moet Joas een pijl afschieten. Die pijl moet door het naar 
het oosten geopende raam. Het oosten is in de Bijbel de 
richting van waaruit de hoop gloort. Daar gaat de zon 
op, die de nieuwe dag doet aanbreken. In opdracht van 
Elisa schiet Joas zijn pijl. 

Elisa verklaart die handeling als een symbool van de 
overwinning van de HERE op Aram. Zal Joas in deze 
beeldspraak doordringen? Ziet hij de overwinning in de 
geest voor zich? Elisa gebiedt hem de pijlen te nemen 
en daarmee op de grond te slaan. Hij slaat slechts drie 
keer, waarop Elisa boos op hem wordt. Het geloof van 
Joas schiet tekort, hij heeft geen begrip van wat Elisa 
bezielde. Dat is hem kwalijk te nemen, omdat hij niet op 
God, maar alleen op Elisa vertrouwde.

Daarna sterft Elisa. Maar zelfs in zijn dood blijft hij de 
profeet van het leven. Een opmerkelijke gebeurtenis: 
een dode wordt in het graf van Elisa geworpen en deze 
dode wordt levend. Het doet denken aan de Heer Jezus. 
Wie inziet dat hij alleen door de dood van de Heer Jezus 
gered kan worden, wordt door het geloof in Hem gered 
van de eeuwige dood.

Lees nu nog een keer 2 Koningen 13.

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen je 
heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. Je kunt 
bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf aanvullen: 
‘Heer, dank U dat mensen nooit tevergeefs Uw gunst 
zoeken. Dank U dat het ‘raam naar het oosten’ 
openstaat en dat dit de overwinning is die de wereld 
overwonnen heeft: ons geloof’ (1 Joh. 5:5).

JOacHaz en JOaS, kOningen Van 
iSraël; eliSa’S laatSte Optreden

‘Maar Joachaz zocht de gunst van de Here, en de Here hoorde 
naar hem, want Hij had gezien hoe zwaar de koning van Aram 

Israël verdrukte’ (2 Kon. 13:4).

Ger de Koning
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Vraag 

Wanneer verspreidt iemand een kwaad gerucht, en wat 
doe je dan precies niet goed? Iemand denkt bijvoorbeeld 
te moeten helpen in een bepaalde situatie en informeert 
anderen over fouten die zijn begaan, opdat dingen uit de 
weg kunnen worden geruimd. Heeft zo iemand zich dan 
schuldig gemaakt aan het verbreiden van een kwaad 
gerucht? Maar dat was toch niet zijn bedoeling?

Antwoord

Wij moeten onderscheid maken tussen een kwaad 
gerucht overbrengen en het verspreiden van laster, het 
geven van een valse getuigenis over onze naaste. Dat 
laatste is een zonde tegen het negende gebod (Ex. 
20:16). Exodus 23:1 zegt dan ook: ‘U zult geen vals 
gerucht verbreiden’. In de vijf boeken van Mozes komt 
de uitdrukking ‘kwaad gerucht’ slechts tweemaal voor, en 
het is leerzaam om deze beide gevallen te vergelijken:

(1) Jozef bracht kwaad gerucht aangaande zijn broers 
over aan vader Jakob. Dat waren dingen die hij uit 
eigen waarneming wist door de omgang met zijn broers 

tijdens het schapen hoeden, en die hij met goede 
motieven doorgaf aan vader Jakob (Gen. 37:2). Wij 
zullen hierbij wel aan ernstige zaken moeten denken, 
zoals geweldsmisdrijven of immoreel gedrag, zoals we 
die helaas vaker vinden in het leven van de broers. De 
Schrift spreekt hierover open en eerlijk, ongetwijfeld 
ter waarschuwing. Voorbeelden hiervan vinden we in 
Genesis 34:25-31; 35:22; 37:18vv; 38:11vv. Wat Jozef 
deed was zeker geen vals gerucht verbreiden, maar het 
uiten van oprechte zorg.

(2) In het boek Numeri komt de uitdrukking ‘kwaad 
gerucht’ nog een keer voor. De tien verspieders 
verspreidden uit ongeloof een kwaad gerucht aangaande 
het Beloofde Land, zodat het volk weigerde om op te 
trekken (Num. 13:32  en 14:36-37). Dat droeg wel het 
karakter van laster, omdat zij Gods beloften aan de 
aartsvaders om hun nakomelingen in het land Kanaän 
te brengen in een kwaad daglicht stelden. Zij trokken 
Gods betrouwbare en onfeilbare woord in twijfel en 
gaven zodoende een vals beeld van de God van 
Israël, en dat is altijd verwerpelijk.

In het evangelie van Lucas lezen we van de Heer Jezus 
dat Hij:

1. bidt na Zijn doop door Johannes (3:21);

2. bidt in de eenzaamheid van de woestijn (5:16);

3. bidt op de berg met het oog op de roeping van de 
twaalf (6:12);

4. het voedsel zegent voor de vijfduizend (9:16);

5. bidt in aanwezigheid van de discipelen (9:18);

6. bidt bij de verheerlijking op de berg (9:28-29);

7. de Vader prijst vanwege Diens wijsheid (10:21);

8. Zijn discipelen leert bidden (11:1-13);

9. dankt bij het pascha en de instelling van het 
avondmaal (22:14-20);

10. voorbede doet voor Petrus (22:31-32);

11. de Vader vraagt in Getsemane (22:39-46);

12. bidt voor Zijn vijanden op het kruis van Golgota 
(23:34);

13. Zijn geest overgeeft in de handen van de Vader 
(23:46);

14. dankt na Zijn opstanding voor de maaltijd bij de 
Emmaüsgangers (24:30).

Hugo Bouter

OVer Het VerSpreiden 
Van kwaad gerucHt

‘En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen 
aan hun vader over’ (Gen. 37:2).
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Heer, leer OnS bidden

Gebeden van de Heer Jezus in het evangelie naar Lucas
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Situatieschets

Een oude man in de gevangenis, een slaaf die in het 
krijt staat bij zijn meester, en de meester van die slaaf: 
Paulus, Onesimus en Filemon zijn de hoofdpersonen 
in de korte brief van Paulus aan Filemon. De Heilige 
Geest heeft het briefje een plaats gegeven in de Bijbel. 
Daarmee heeft Hij beslist Zijn bedoelingen gehad. En 
zoals alles wat in de Bijbel staat, is het tot opvoeding van 
de gelovigen (vgl. 2 Tim. 3:16). Paulus, een gevangene 
van Christus Jezus, bereidt het hart van Filemon. Op 
eenzelfde manier dienen wij ons eigen hart te bereiden 
om de goede bijbelse gezindheid tegenover onze 
broeders en zusters in het geloof te hebben.

Op de een of andere manier is Onesimus bij Paulus 
terechtgekomen, terwijl deze in de gevangenis was. Vaak 
wordt ervan uitgegaan dat Onesimus was weggelopen 
van zijn meester Filemon. Dat hoeft echter niet het 
geval te zijn. Het kan ook zo zijn dat Onesimus door 
Filemon naar Paulus was toegestuurd om hem namens 
Filemon (en/of de gemeente in zijn huis te Kolosse) 
een liefdedaad te bewijzen in diens gevangenschap. 
Een andere mogelijkheid is dat hij is meegereisd met 
Epafras, om deze bij te staan (vgl. Kol. 1:7-8; 4:12). Hoe 
het ook zij, de ontmoeting tussen Paulus en Onesimus 
had tot gevolg dat de laatste tot bekering kwam (Fm.: 
10). Omdat Onesimus de slaaf was van Filemon, 
stuurde Paulus hem nu naar Filemon terug. Maar Paulus 
liet Onesimus niet met lege handen terugkeren, maar 
gaf hem een brief mee. Onesimus reisde samen met 
Tychicus, en zij namen ook de brief van Paulus aan de 
gemeente in Kolosse mee (Kol. 4:7-9). Kennelijk was de 
brief aan de Kolossenzen bestemd voor de gemeenten 
in Kolosse en omgeving (vgl. Kol. 4:13; 15-16), terwijl de 
brief aan Filemon uitsluitend bestemd was voor het gezin 
van Filemon en de gemeente bij hen aan huis (Fm.:2).

Paulus bereidt het hart van Filemon

Tussen Filemon en zijn slaaf Onesimus was de relatie 
niet goed. Kennelijk was de situatie zo erg dat Onesimus 
van geen enkel nut was voor zijn meester (Fm.: 11). Dit in 
tegenstelling tot de betekenis van zijn naam, nl. ‘nuttig’. 
Er stond Onesimus bijgevolg geen warme ontvangst te 
wachten bij zijn terugkomst bij Filemon. Maar op een 
fijngevoelige manier gaat Paulus, door middel van een 
brief, het hart van Filemon voorbereiden op het weerzien 
met Onesimus.

Conform de gewoonte in die tijd begint Paulus de brief 
met zichzelf voor te stellen (vs. 1). Gewoonlijk stelt 
Paulus zich aan het begin van een brief voor als apostel 

of als slaaf van Jezus Christus. Maar in deze brief stelt hij 
zich voor als een gevangene, wat specifiek is voor deze 
brief. Hij noemt zich echter geen gevangene van Rome of 
van de keizer, maar – tot drie keer toe – een gevangene 
van Christus Jezus (vs. 1, 9, 23). Niet dat Christus 
Jezus hem gevangen houdt, maar hij is een gevangene 
omwille van het getuigenis van Christus Jezus. Paulus’ 
gevangenschap is het gevolg van zijn dienstbaarheid 
aan het evangelie (vs. 13). Het raakte Filemon beslist 
wel dat Paulus zich voorstelde als iemand die het aan 
de lijve ondervond wat het betekende te lijden voor zijn 
geloof (vgl. Gal. 6:17). Filemon daarentegen was op 
hetzelfde moment in vrijheid, hij was rijk (hij had slaven 
en een ruim huis), en hij leidde in tegenstelling tot Paulus 
een comfortabel leven.

Paulus stelt zich dus voor als iemand die te lijden heeft 
omwille van zijn geloof. Zoals de Heer Jezus verworpen 
werd door de wereld, had ook Paulus zijn deel in die 
verwerping te dragen. Op die manier onderstreept 
de apostel zijn positie in deze wereld. Hoewel niet 
elke gelovige evenveel te lijden heeft omwille van de 
naam van Jezus Christus, delen wij allen toch in deze 
verwerping door de wereld. Het delen van een positie 
bindt mensen dichter aan elkaar, des te meer als het 
om gemeenschappelijk lijden gaat. Die positie, als 
buitenbeentjes in de wereld, delen wij als gelovigen met 
elkaar.

De ene familie van Gods kinderen

Vervolgens stelt Paulus de co-auteur voor, nl. 
Timoteüs, die hij hier ‘de broeder’ noemt (vs. 1). Een 
van de medegeadresseerden, Apfia, zal hij zo dadelijk 
aanspreken als ‘de zuster’ (vs. 2). Verder in de brief 
noemt hij ook Filemon een broeder, net voor en net na 
zijn pleidooi voor Onesimus (vs. 7, 20). Maar evenzo 
wordt ook Onesimus als ‘broeder’ betiteld (vs. 16). 
Zorgvuldig voegt Paulus nog eraan toe: ‘vooral voor mij 
[nl. Paulus], hoeveel te meer dan voor u [nl. Filemon]’. 
Door deze aanspreektitels te gebruiken, onderstreept 
Paulus de nu ontstane broederrelatie tussen Filemon 
en Onesimus, zoals Filemon die ook met Paulus en 
met Timoteüs heeft, en met Apfia als de zuster. Allen 
behoren zij tot het huisgezin van God, en dat maakt hen 
tot broeders en zusters van elkaar. Zo plaatst hij Filemon 
en Onesimus op één lijn met elkaar in het huisgezin 
van God. Wat voor Filemon waar is, is evenzeer waar 
voor Onesimus. Gelovigen delen niet alleen eenzelfde 
positie in deze wereld, maar ook eenzelfde positie voor 
God. Door Filemon deze gezinssituatie voor ogen te 
schilderen, bewerkt Paulus zijn hart. Het zal ook iets met 

bereid Je Hart

Een studie naar aanleiding van de brief aan Filemon

Kris Tavernier
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ons hart doen, als we steeds bedacht zijn op de relatie 
die wij als broeders en zusters hebben met elkaar.

Een geliefde broeder

Wanneer Paulus Filemon noemt als de 
hoofdgeadresseerde, de eerstgenoemde van deze 
brief dan voegt Paulus eraan toe dat hij geliefd is (vs. 
1). Dat vond Filemon vast wel fijn. Het doet iets met je, 
het verwarmt je hart, als iemand zegt dat hij je liefheeft. 
Maar niet alleen Filemon is door Paulus geliefd, voor 
Onesimus geldt precies hetzelfde (vs. 16). Zo worden 
Filemon en Onesimus in hun relatie tot Paulus op één 
lijn met elkaar geplaatst, beiden waren door hem geliefd. 
Voor Paulus was Onesimus, evenzeer als Filemon, 
voortaan een geliefde broeder. Paulus verwacht dat 
Onesimus dat voor Filemon voortaan ook zal zijn, zo 
schrijft hij: ‘hoeveel te meer dan voor u’. Onesimus mag 
dan tot dusver zijn naam niet waar gemaakt hebben 
tegenover Filemon, Paulus verwacht dat hij het voortaan 
wel zal doen (vs. 11). En zo verwacht Paulus ook van 
Filemon, dat hij zijn naam voortaan waar zal maken 
tegenover Onesimus. De naam Filemon betekent 
immers ‘vriendelijk’ en is verwant met het Gr. woord voor 
‘kus’ (filema). Dat behoort ook het kenmerk te zijn van 
onze relaties onder elkaar als broeders en zusters.

Een medearbeider

Vervolgens betitelt Paulus Filemon niet alleen maar 
als ‘de geliefde’, maar ook als ‘onze medearbeider’  
(vs. 1). Filemon was geen passieve kerkganger, maar 
een actieve gelovige. Hij stelde zelfs zijn huis open 
als een plaats waar de gemeente kon samenkomen  
(vgl. vs. 3). Uit de brief kunnen we afleiden dat Filemon 
een dienstbaar gelovige was in de gemeente, een 
arbeider voor de Heer.

Filemon is niet de enige die zo’n arbeider wordt 
genoemd. Aan het einde van de brief somt Paulus een 
lijstje op van mensen, die hij ook zijn medearbeiders 
noemt. Het gaat om Marcus, Aristarchus, Demas en 
Lucas (vs. 24). Alle vier worden ze ook genoemd in de 
brief aan de Kolossenzen (Kol. 4:10, 14). Ze worden 
beschouwd als vooraanstaande dienstknechten met een 
goede reputatie. Met Marcus is het eerder wel misgegaan 
(Hand. 13:13; 15:37-39), maar dat is nu verleden tijd (vgl. 
Kol. 4:10). Voortaan is hij een waardevolle medearbeider 
(vgl. 2 Tim. 4:11). Van Aristarchus (Hand. 19:29; 20:4; 
27:2) en Lucas (zie de zgn. wij-gedeelten in Hand. 
16:10-17; 20:6-16, 21; 27:2vv., 28; 2 Tim. 4:11), weten 
wij dat zij Paulus gedeeltelijk hebben vergezeld op zijn 
reizen. Met Demas zou het later misgaan (2 Tim. 4:10), 
maar dat was hier nog niet het geval. Het waren allemaal 
vooraanstaande arbeiders. 

Niet alleen het werk dat een dienstknecht van God 
verzet, is echter belangrijk. Minstens even belangrijk 
is de houding, het gedrag en de gezindheid die hij aan 
de dag legt. Paulus stelt Filemon op één lijn met al 
deze arbeiders, van wie wij mogen veronderstellen dat 
‘Christus in hen gestalte heeft gekregen’ (Gal. 4:19), en 
dat zij ‘de gezindheid van Christus Jezus’ hadden (Fil. 
2:5). Voor de derde keer in dit briefje wordt Filemon op 
één lijn geplaatst met andere personen. Van Filemon 
verwacht Paulus nu hetzelfde, en dat dit tot uitdrukking 
zal komen in zijn houding tegenover Onesimus. Voor 
elke gelovige is het zaak die gezindheid en gesteldheid 

van het hart aan te kweken. Het is niet slechts voor 
uitgesproken arbeiders, maar voor allen die de Heer 
Jezus toebehoren en willen worden zoals Hij. Goede 
voorbeelden uit de Bijbel en uit onze omgeving moeten 
voor ons een aansporing zijn.

Genade en vrede

Vervolgens wenst Paulus, anticiperend op de ontmoeting 
die gaat komen, de geadresseerden ‘genade’ en 
‘vrede’ toe. Met deze genade bedoelt Paulus niet dat 
de geadresseerden nog geen deel hadden aan de 
reddende genade van God (zie bijv. Ef. 2:8). Zo bedoelt 
hij met de vrede evenmin dat zij nog geen vrede met 
God hadden (zie bijv. Rom. 5:1). Het gaat hier om 
genade en vrede in praktische zin, die gelovigen nodig 
hebben in allerlei situaties. In het bijzonder wanneer 
het om moeilijke situaties gaat, en des te meer bij een 
conflict zoals dat bij Filemon het geval was. Genade is 
een positieve gezindheid naar de ander toe. Filemon, 
die zelf Gods genade had ondervonden, kon zijn slaaf 
Onesimus in diezelfde gezindheid genadig tegemoet 
treden. Praktische vrede betekent dat Filemon echt rust 
zou vinden en tevreden zou zijn met de situatie; dat 
hij niet gedwongen zou berusten in de nieuwe situatie, 
maar zich juist erin zou verblijden.

Vanuit het menselijk gevoel is dat niet steeds 
vanzelfsprekend. Maar deze genade en deze vrede 
komen van God, die Paulus hier treffend ‘onze’ Vader 
noemt, en ook van de Heer Jezus Christus. Paulus noemt 
eerst Zijn naam ‘Jezus’, als de Mens die een voorbeeld 
heeft nagelaten; en niet zijn titel ‘Christus’ zoals in vers 
1. Die genade en vrede stellen ons in staat los te komen 
van ons eigen gevoel. Daarentegen voeden ze ons hart 
en stellen ze ons in staat op een goede bijbelse manier, 
zoals God het graag ziet, met elkaar om te gaan.

De reputatie van Filemon

Nadat Paulus praktische genade en vrede heeft 
toegewenst aan allen, richt hij zich verder speciaal 
tot Filemon. Paulus heeft goede berichten vernomen 
omtrent Filemon. Zijn reputatie werd gekenmerkt door 
‘liefde en geloof tot de Heer Jezus en jegens alle heiligen’ 
(vs. 5). Beide zaken, liefde en geloof, kenmerkten het 
hart van Filemon. Maar kennelijk uitte zich dat ook in zijn 
dagelijks leven, zijn handelen was in overeenstemming 
met de liefde en het geloof. Het kwam ook tot uitdrukking 
in zijn omgang met medegelovigen, en wel met ‘alle 
heiligen’, zo heeft Paulus het vernomen. Paulus 
verwacht dat deze instelling van Filemon voortaan ook 
vorm zal krijgen in zijn omgang met Onesimus.

De liefde en het geloof, met de uitwerking die ze hebben, 
zijn het gevolg van de nieuwe natuur in Filemon. Zo 
spreekt Paulus ook over ‘al het goede’, dat in hemzelf 
en in Timoteüs is (vs. 6). Dat hebben ze niet uit zichzelf, 
maar door het geloof; het geloof, zoals ook Filemon dat 
heeft en dat ook het goede bij hem voortbrengt (vgl. vs. 
14). Paulus bidt dat dit geloof zich bij Filemon werkzaam 
zal tonen (vs. 6). Meer concreet heeft dat geloof bij 
Filemon de uitwerking gehad, dat hij iemand was die 
de harten van de heiligen kon verkwikken (vs. 7). Zowel 
voor als aan het einde van zijn pleidooi voor Onesimus, 
wijst Paulus op deze bekwaamheid van Filemon  
(vs. 7, 20). Paulus wil graag door Filemon worden 
verkwikt, wat Filemon kan doen door de manier waarop hij 
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Onesimus zal ontvangen en behandelen. 
Maar wellicht heeft Paulus tussen de 
regels door ook het verkwikken van 
Onesimus zelf op het oog. Nu Onesimus 
christen geworden is, zal hij immers wel 
beseffen dat hij helemaal geen goede slaaf 
is geweest van Filemon. Alleen al daardoor 
staat hij bij Filemon in het krijt, en daar zal 
hij zich nu wel bewust van zijn – met een 

bezwaard gemoed als gevolg. Als wij onze 
harten toebereiden naar de wil van God, dan 

zullen ook wij in staat zijn anderen te verkwikken en zullen 
wijzelf ook verkwikt worden door anderen. Wat zou het toch 
mooi zijn als elke ontmoeting tussen gelovigen tot gevolg 
zou hebben, dat wij door elkaar verkwikt worden.

Een andere kijk op de situatie

Paulus wijst Filemon erop dat de hand van God wel eens 
achter het hele gebeuren zou kunnen steken (vs. 15). Hij 
spreekt zich daar niet stellig over uit, maar slechts met een 
voorzichtig: ‘misschien wel daarom’. Hoe dan ook, God 
had alvast iets goeds voortgebracht uit heel dit gebeuren. 
Onesimus is immers tot bekering gekomen. Een van de 
gevolgen daarvan is dat Filemon Onesimus terugkrijgt. 
Maar Paulus bedoelt daar niet mee dat Filemon blij kan 
zijn omdat hij zijn slaaf terugheeft. Nee, Filemon heeft 
Onesimus terug als een broeder in de Heer (vs. 16).

Het hele gebeuren wordt door Paulus in een ander daglicht 
gesteld, hij geeft een andere kijk erop. Hij nodigt Filemon uit 
met zijn geestelijke ogen naar de situatie en naar Onesimus 
te kijken. Dan ziet hij niet langer een slaaf, die bij hem in het 
krijt staat, maar een broeder die door hem geliefd behoort 
te zijn. Wij moeten leren om niet alleen met onze natuurlijke 
ogen te kijken, maar evenzeer met onze geestelijke ogen. 
Weliswaar moeten wij daar voorzichtig mee omgaan, als 
wij Gods handelen proberen te duiden, zodat wij niet in de 
fouten vervallen van de drie vrienden van Job. Maar hoe 
dan ook, een andere, namelijk een geestelijke kijk op de 
zaak en op elkaar zal ons gemoed ten goede beïnvloeden.

Paulus’ voorbeeld

Op zeven manieren heeft Paulus ingewerkt op het hart van 
Filemon om dat toe te bereiden. Als een soort apotheose 
van het geheel geeft hijzelf ten slotte het goede voorbeeld. 
Paulus is bereid om alle schuld aan Filemon zelf op zich te 
nemen (vs. 18-19). Zo handelt hij naar het voorbeeld van 
onze Heer Jezus Christus, die al onze schuld op Zich heeft 
genomen. De ernst is vanzelfsprekend niet vergelijkbaar. 
Daaraan zal Filemon ook wel gedacht hebben. Des te meer 
zouden wij bereid moeten zijn de schuld te vergeven die 
iemand misschien tegenover ons heeft. Want de schuld 
die iemand tegenover ons kan hebben, is veel minder 
dan de schuld die wijzelf tegenover de Heer hadden (vgl. 
Matt. 18:21-35). Heeft Filemon de rekening naar Paulus 
gestuurd? De vraag stellen is hem beantwoorden. Het 
voorbeeld van de Heer Jezus bereidt nog het meest 
van alles ons hart. Laten wij allemaal ons hart meer 
bereiden!
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Natuurlijke mensen kennen de weg van de 
vrede niet. Daarom staat er in de brief aan 
de Romeinen: ”de weg van de vrede hebben 
zij niet gekend” (Rom. 3:10-18). Maar onze 
God kon niet daarin berusten. Zacharia 
profeteerde bij de geboorte van Johannes 
de Doper: “En jij, kind, zult een profeet van 
de Allerhoogste worden genoemd, want 
jij zult voor het aangezicht van de Heer 
heengaan om zijn wegen te bereiden, om 
zijn volk kennis van de behoudenis te geven 
in de vergeving van hun zonden, door de 
innerlijke barmhartigheid van onze God, 
waarmee de Opgang uit de hoogte ons zal 
bezoeken, om te schijnen voor hen die in 
duisternis en schaduw van de dood zitten, 
om onze voeten te richten op de weg van 
de vrede” (Luc. 1:78-79). Als wij deze kennis 
van de behoudenis ter harte nemen, worden 
wij gerechtvaardigd uit geloof en ontvangen 
wij “vrede met God door onze Heer Jezus 
Christus” (Rom. 5:1). Paulus besluit de 
brief met deze bijzondere titel van God: “De 
God nu van de vrede zij met u allen!” (Rom. 
15:33). En dit is een machtige God: “De God 
nu van de vrede zal de satan spoedig onder 
uw voeten verpletteren” (Rom. 16:20).

Welnu, als wij bij Hem horen en wandelen 
op de weg van de vrede, dan wordt van ons 
verwacht dat wij waardig wandelen, terwijl wij 
in alle nederigheid en zachtmoedigheid met 
lankmoedigheid elkaar in liefde verdragen, 
en ons beijveren de eenheid van de Geest 
te bewaren in de band van de vrede: één 
lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen 
bent in één hoop van uw roeping; één Heer, 
één geloof, één doop; één God en Vader 
van allen, die is boven allen en door allen en 
in allen” (Ef. 4:1-6). 

Als we zodoende inschikkelijk zijn en weten 
dat de Heer nabij is, zijn we niet bezorgd. 
We kunnen alles bij God kwijt, en zo zal “de 
vrede van God, die alle verstand te boven 
gaat, uw harten en uw gedachten bewaren 
in Christus Jezus” (Fil. 4:7). Maar er zijn ook 

noodzakelijke vermaningen: “Wat u geleerd, 
ontvangen, gehoord en gezien hebt in mij, 
doet dat; en de God van de vrede zal met 
u zijn” (Fil. 4:9). Concluderend kunnen we 
zeggen: daar waar onkunde is over de weg 
van de vrede, geeft God die kennis. Waar 
onvrede was, kan God vrede geven. Daar 
waar de harten onrustig zouden moeten zijn, 
brengt de vrede van God rust. Daar waar de 
gedachten heen en weer geslingerd worden, 
brengt de God van de vrede evenwicht.

“Moge nu de Heer van de vrede Zelf u 
altijd op elke manier de vrede geven. De 
Heer zij met u allen” (2 Tess. 3:16). In alle 
omstandigheden kunnen wij bij Hem terecht, 
de Heer van de vrede. Hij Zelf zal vrede 
geven. Een voortdurende, permanente 
vrede wil Hij geven, onafhankelijk van de 
omstandigheden. Mensen kunnen elkaar 
gerust stellen, maar dat is geen blijvende 
vrede. Mensen zijn vaak machteloos, weten 
niet goed wat te doen of wat het beste is. 
Maar de Heer van de vrede weet precies 
hoe Hij een hart waarin onrust of onvrede 
heerst, vrede kan geven. 

“De God nu van de vrede, die uit de doden 
heeft teruggebracht de grote Herder van 
de schapen, onze Heer Jezus, door het 
bloed van het eeuwig verbond, moge u 
volmaken in al het goede tot het doen van 
zijn wil, terwijl Hij in ons doet wat voor Hem 
welbehaaglijk is door Jezus Christus. Hem 
zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. 
Amen” (Hebr. 13:20-21).

Het is geweldig om de weg van de vrede, 
de weg naar vrede met God te kennen en 
daardoor ook de vrede van God in onze 
harten te leren kennen. Maar we hebben 
ook de “Heer van de vrede” en de “God 
van de vrede” leren kennen! Met deze 
verkregen kennis van Hem kunnen we 
elke omstandigheid aan. Ik hoop dat dit 
nummer van Rechtstreeks daaraan een 
kleine bijdrage mag leveren. Namens 
de redactie, Jan Paul Spoor

Van de redactie
De weg van de vrede
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De Heilige Geest werkt in ons met dezelfde kracht, die 
Christus uit het graf riep om Hem te doen zitten aan 
Gods rechterhand in de hemelse gewesten (Ef. 1:19-20). 
De gelovige is niet alleen gezegend, hij is in Christus 
gezet in de hemelse gewesten en hij is daar gezegend 
met alle geestelijke zegening. Hij ziet niet alleen het 
bloed voor zich, waardoor hij kan naderen tot God, 
maar het voorhangsel is gescheurd. Wij hebben volle 
vrijmoedigheid om het heilige der heiligen te betreden. 
Want wij weten door de Heilige Geest en door het 
Woord, dat wij de toegang hebben om in te gaan in het 
heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe 
en levende weg die Hij ons heeft ingewijd door het 
voorhangsel heen, dat is Zijn vlees (Hebr. 10:20). 

Daardoor hebben wij het bewustzijn van Zijn volmaakte 
liefde voor ons. Christus heeft ons daar gebracht, en 
het gevolg is dat de zonde voor God is weggenomen. Ik 
moet strijden tegen de zonde, maar ik kan alleen voor 
God verschijnen op grond van de waarde van het bloed 
van Christus en langs de weg die nu is ingewijd door het 
gescheurde voorhangsel heen. Als God het bloed ziet, 
is het onmogelijk dat Hij de zonde ziet, want anders zou 
het bloed de zonde niet hebben afgewassen en zou er 
geen evangelie zijn. Het bloed van stieren en bokken, 
gestort buiten het voorhangsel, nam geen zonde weg. 
Maar Christus heeft ons tot in eeuwigheid volkomen 
gemaakt en ons geheiligd door de wil van God.

Zal iemand misschien zeggen dat dit ons de vrijheid 
geeft om het kwade te doen? Maar hoe zou het feit 
dat men zich in het licht bevindt, zoals God in het licht 
is, aanleiding kunnen geven om kwaad te bedrijven? 
Zou er enige vrijheid kunnen zijn om te zondigen in de 
tegenwoordigheid van God? Zeker niet. De vrijheid die 
ons is gegeven, is om te genieten van Gods nabijheid 
en van de zekerheid van Zijn volmaakte liefde. Hij heeft 
Zijn Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen 
overgegeven. Wij mogen het heiligdom binnengaan in 
de zekerheid dat God ons liefheeft. Dat is onze plaats, 
zowel in de hemel als voortaan ook voor ons hart. 
Waarvan zou ik anders binnen het voorhangsel kunnen 
genieten dan van de liefde van de Vader?

Deze liefde is bewezen door de gave van Jezus en door 
het feit dat Hij nu bij de Vader is. Als ik over de hemel 
spreek en over de tegenwoordigheid van de Mens in de 
hemel, kan ik daar binnengaan, want het voorhangsel is 
gescheurd door de dood van Christus. Het werk dat mij 
binnenbrengt, is volbracht; en ik betreed het heilige der 
heiligen. Dat is nu mijn plaats. Elke andere positie zou 
betekenen dat Christus het werk niet had volbracht en 

dat God niet volkomen was verheerlijkt. De volmaaktheid 
van het werk dat ons voor God plaatst zonder zonde en 
zonder voorhangsel, heeft ons gebracht in het licht. Er 
kan geen andere plaats zijn voor de christen, dit is het 
wezenlijke kenmerk van het christendom. Een trouwe 
gelovige in de dagen van het Oude Testament had de 
beloften, terwijl ik mij niet op de beloften baseer, maar 
op een volbracht werk. Wij verkeren niet in slavernij, 
maar wij zijn vrijgemaakt.

Toen Christus het werk had volbracht, is Hij als Mens in 
de tegenwoordigheid van de Vader binnengegaan. Dat is 
nu onze plaats in Christus. Wat de christen zou moeten 
kenmerken, is dat hij zich thans in de tegenwoordigheid 
van God bevindt zonder voorhangsel. Hij heeft de 
zekerheid aangenaam gemaakt te zijn in de Geliefde, 
werkelijk aangenaam te zijn voor God zoals Christus 
Zelf; hij is gerechtigheid van God in Christus geworden. 
De liefde van de Vader is op ons gericht, evenals op 
Zijn Zoon. Geroepen om te wandelen in Hem en onze 
vreugde in Hem te vinden, is onze heilige maatstaf 
als christenen de hemel zelf. De dingen waarvan wij 
genieten en die onze hulpbronnen zijn, zijn uitsluitend 
hemelse dingen. Wij zijn met Christus gestorven en 
opgewekt, gestorven voor de wet en voor de wereld. Wij 
zijn niet meer van deze wereld. Ons doel is te blijven in 
de liefde van God, in de heiligheid van God.

In de wereld hebben wij van alles te vrezen. Wij zijn 
bang voor onszelf, voor het vlees, voor de satan; en 
daaruit bestaat onze wijsheid. Maar voor God hebben 
wij geen enkele vrees. Wij zijn door God geliefd in 
Christus. Als van ons wordt verwacht volmaakt te zijn, 
zoals de hemelse Vader volmaakt is, gebeurt dit doordat 
wij de Vader kennen. Er staat niet: ‘Wees volmaakt voor 
uw Vader’, maar ‘zoals uw Vader’. Het gaat er voor 
de christen als een kind van God nu om Hem voor te 
stellen aan de wereld. Het karakter van God wordt in ons 
weerspiegeld, doordat wij ons in Zijn nabijheid bevinden 
en tot Zijn familie behoren. Het leven van Jezus moet 
openbaar worden in ons sterfelijk lichaam. God heeft 
ons liefgehad – hebt dan lief zoals Hij. God heeft ons 
vergeven – vergeeft dan zoals Hij. Doet wel aan hen die 
u kwaad doen. Dat zijn de vruchten die door de genade 
worden voortgebracht in de tegenwoordigheid van 
God. De vreugde en het geluk van de christen is in de 
tegenwoordigheid van God, in alle vrijheid. Deze plaats 
is zijn kracht en zijn motief om te handelen. Dit is het 
resultaat van het feit dat het voorhangsel is gescheurd, 
toen Jezus stierf.

Binnen het voorhangsel
2 Kronieken 3

J.N. Darby
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Als wij dat niet durven aannemen en zeggen dat wij 
onwaardig zijn, dan begrijpen wij niet wat de genade 
van God inhoudt. Die genade houdt geen verband met 
onze eigen waardigheid; wij zijn slechts de voorwerpen 
van Gods genade. Dat wat de plaats van de christen 
kenmerkt in deze wereld, is onze hemelse positie in 
Christus. Wat een vreugde de hemel binnen te mogen 
gaan, zoals Christus er is binnengegaan! 

Wat een voorrecht daar al te zijn in de tegenwoordigheid 
van God, zoals Hij daar Zelf is! Laten wij geloven dat 
God ons gelukkig wil maken in Zijn tegenwoordigheid in 
Christus! Christus is van ons, wij zijn van Christus en 
Christus is van God. Ik hoop dat God in al de Zijnen de 
behoefte zal werken om te genieten van de liefde van 
Christus, die ons door genade geschonken is.

• De eenheid van het lichaam: wat betekent dat?

• De eenheid van de Geest: wat betekent dat?

• Hoe bewaren wij de eenheid van de Geest?

Deze drie punten horen bij elkaar en houden verband 
met de passage in Efeziërs 4:1-6. De hoofdstukken 1 tot 
3 van deze brief beschrijven de gezegende positie van 
de gelovige en van de hele Gemeente, de hoofdstukken 
4 tot 6 behandelen vervolgens de praktijk. Hoofdstuk 4:1 
begint dan ook met de gemeenschappelijke wandel van 
de gelovigen, die in overeenstemming met onze hoge 
roeping dient te zijn. 

De Bijbel gebruikt allerlei beelden voor de Gemeente: ze 
wordt gezien als een kudde, een familie, een akker, een 
huis e.d. Maar een van de mooiste beelden is die van het 
lichaam: de Gemeente is door de Geest verenigd met 
Christus als haar Hoofd in de hemel, en wij zijn leden 
van Hem hier op aarde. Zo wordt Christus geopenbaard 

in Zijn lichaam, de Gemeente, en vertonen wij in deze 
wereld de nieuwe mens. Deze waarheid vinden wij met 
name in de brieven aan de Efeziërs en de Kolossenzen. 
De ‘eenheid van het lichaam’ wordt door de Heer Zelf 
bewaard, want Hij is immers het hemelse Hoofd van het 
lichaam. Maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid 
om persoonlijk en gemeenschappelijk vast te houden 
aan het verzorgend Hoofd, de Onderhouder van het 
lichaam (Kol. 2:19). 

Wij mogen deze eenheid van het lichaam van Christus 
praktisch tot uitdrukking brengen o.a. bij de broodbreking, 
de avondmaalsviering. Want wij, de velen, zijn één 
brood, één lichaam (1 Kor. 10:16-17). In 1 Korintiërs 
12 gaat het bij de beeldspraak van het lichaam niet om 
Christus als het hemelse Hoofd van de Gemeente, maar 
om onze onderlinge relaties als gelovigen. Het hoofd is 
daar gewoon een medelid van het lichaam (1 Kor. 12:21; 
vgl. Rom. 12:5).

De ‘eenheid van de Geest’ staat echter niet los van 
de eenheid van het lichaam. Het is de eenheid van de 
gelovigen zoals die: 

1. door de Geest is gevormd; 

2. en ook alleen door de kracht van de Geest praktisch 
gestalte kan krijgen. 

Wat zijn de condities om de eenheid van de Geest te 
kunnen bewaren in de band van de vrede? Er is veel 
nederigheid, zachtmoedigheid en geduld nodig om 
elkaar in liefde te verdragen, verschillend als we zijn. Die 
eigenschappen zijn kenmerken van de nieuwe mens en 
we kunnen ze praktisch leren van Christus Zelf (Matt. 
11:29). In dit verband worden wij ertoe opgeroepen de 
nodige ijver, of geestelijke inspanning te betonen bij 
het ‘bewaren’, het praktisch in stand houden van ‘de 
eenheid van de Geest’. Dat gebeurt in de ‘band’ van de 
vrede, d.i. een krachtige ‘samenbinding’ en harmonie 
die door onderlinge vredige gemeenschap gekenmerkt 
wordt. Denk hierbij aan de planken van de tabernakel in 
de woestijn, die door vijf dwarsbalken nauw aan elkaar 
verbonden waren.

De Gemeente is geboren op de Pinksterdag (Hand. 2). 
Het ene lichaam van Christus is in het leven geroepen 
door de Heilige Geest, die als een machtige wind 

de eenheid Van het lichaam 
en de eenheid Van de GeeSt

1 Korintiërs 12:12-13; Efeziërs 4:1-6

Hugo Bouter

“wij allen zijn door één Geest tot één lichaam 
gedoopt, (...) en ons allen is van één Geest te 
drinken gegeven”.



4

neerdaalde uit de hemel en het huis waar de gelovigen 
bijeen waren – ongeveer honderdtwintig personen – 
vervulde. Zij werden allen ‘ondergedompeld’ in de ene 
Geest, die over hen werd uitgestort. Later op die dag 
werden er nog drieduizend Joden toegevoegd, die 
eerst de waterdoop ondergingen en daarna de gave 
van de Heilige Geest ontvingen en zodoende ook deel 
kregen aan de doop met (of: in) de Geest (1 Kor. 12:13).  
En zo gaat dat nog steeds met ieder die het evangelie 
van de behoudenis aanneemt in geloof: zo iemand wordt 
verzegeld met de Heilige Geest van de belofte (Ef. 1:13). 
De doop met de Geest is geen apart werk van de Geest, 
geen tweede zegen (‘second blessing’). Waar in het 
geloof het bloed is aangebracht, volgt direct de zalving, 
de verzegeling, en ook de doop met de Geest (vgl. de 
reiniging van de melaatse in Lev. 14).

De eenheid van de Geest draagt zeven kenmerken, die 
gekoppeld zijn aan de drie goddelijke Personen – Vader, 
Zoon en Heilige Geest – die de dragende grond zijn van 
deze nieuwe geestelijke eenheid, de Gemeente. We 
zien dat in Efeziërs 4 resp. in de verzen 4, 5 en 6, in 
omgekeerde volgorde (de Geest staat hier voorop):

• er is één lichaam, één Geest, één hoop;

• er is één Heer, één geloof, één doop;

• er is één God en Vader, die is boven allen en door 
allen en in allen.

De eerste drie kenmerken beschrijven de innerlijke 
kant van deze eenheid: het is een eenheid in Christus, 
bewerkt door de kracht van de Geest, geen menselijke 
organisatie maar een geestelijk lichaam, met een 
hemelse hoop. De Gemeente is pas compleet als 
Christus komt om haar op te nemen in heerlijkheid. De 
tweede reeks van drie kenmerken tekent de uiterlijke 
eenheid, die van belijdenis en getuigenis op aarde. Door 
middel van de doop, die volgt op het geloof, voegen wij 
ons bij een verworpen Christus en erkennen wij Hem als 
onze Heer. Het zevende kenmerk is de suprematie, de 
oppermacht van God de Vader. Hij staat boven ons als 
kinderen van God, en Hij is werkzaam door ons heen, en 
Hij woont ook in ons allen door de kracht van Zijn Geest. 

Maar om welk ‘lichaam’ en om welke ‘eenheid’ gaat het 
dan in de praktijk van het samenkomen? Het lichaam 
van Christus is niet ‘ons’ lichaam, de eenheid van de 
Geest niet ‘onze’ eenheid. De eenheid wordt nogal eens 
versmald tot de eigen kring van gemeenschap, waarbij 
uit het oog wordt verloren dat het lichaam van Christus 
veel ruimer is en alle leden van Christus hier op aarde 
omvat. De eenheid van de Geest wordt dan ongemerkt 
ingeruild voor de eenheid van de eigen groep, en zo 
wordt er een menselijk lidmaatschap ingevoerd. Dat 
is niet het bewaren van de eenheid van de Geest.

Advertentie
DE GEEST & HET zuCHTEn van DE SCHEppinG

Gedachten naar aanleiding van enkele passages 
uit Romeinen 8

door: Hugo Bouter

Met de komst van Christus en de uitstorting van de 
Heilige Geest zijn de laatste dagen aangebroken (Hand. 
2:17; Hebr. 1:1). Door het werk van de Geest wordt 
de Gemeente gevormd en stuwt God de geschiedenis 
voort naar de voleinding. De Geest is aan de gelovigen 
geschonken als het onderpand van Gods grote toekomst 
(2 Kor. 1:22; 5:5; Ef. 1:14). De term ‘onderpand’ is 
afkomstig uit de economische wereld, de handelswereld. 
We zouden het ook kunnen omschrijven als een eerste 
‘aanbetaling’. De komst van de Geest is de waarborg 
en de garantie van de toekomstige heerlijkheid. De 
Geest die in ons woont, verbindt ons met die nieuwe, 
nog toekomstige wereld; terwijl het lichaam waarin wij 
wonen, ons verbindt met de schepping die nu nog zucht 
en uitziet naar de volle verlossing.

ISBN/EAN 978-90-57984-79-2. Geniete brochure, 
24 pagina’s. Prijs EUR 3,90

http://www.johannes-multimedia.nl/product_info.php/products_id/8138
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Het interieur van de tempel (vervolg)

Daarna volgt de beschrijving van de tien onderstellen 
van koper met wielen, die dienden als waterwagens voor 
de tien koperen wasvaten die erop werden geplaatst  
(1 Kon. 7:27-39). De waterwagens hadden dezelfde vorm 
en maten. Op elke waterwagen stond een waterbekken 
met een doorsnede van 1,8 meter; er kon 880 liter water 
in. Vijf van de wagens bevonden zich aan de linkerkant 
van de tempel en vijf aan de rechterkant, terwijl het grote 
waterbassin meer vooraan stond. Het water was voor 
uiterlijk gebruik, namelijk om de benodigdheden voor 
het brandoffer af te spoelen. Maar het staat ook symbool 
voor innerlijke reiniging en verfrissing. Het Woord van 
God is levend water voor een mens, en nodig om het 
hart te reinigen. Er zijn veel kerken die mooie diensten 
hebben, maar toch reinigen ze de gemeente niet en 
brengen ze de toehoorders niet in de nabijheid van God. 
Ze verfrissen de zielen niet en brengen geen vreugde 
in de harten. Het was het water in de wasvaten dat 
ceremoniële reinheid teweeg bracht, maar voor ons als 
christenen is er innerlijke reiniging en heiliging door het 
levende water van Woord en Geest (vgl. Ef. 5:26).

In 1 Koningen 7:40-41 lezen wij ten slotte dat Chiram de 
potten, scheppen en sprengbekkens maakte en zo het 
werk in de tempel voltooide, dat koning Salomo hem had 
opgedragen. Chiram maakte dus ook het gereedschap 
voor de offerdienst. In de verzen 41 t/m 46 wordt het 
koperwerk voor de tempel nog eens opgesomd. Het 
meeste offergereedschap was afkomstig uit de tijd van 
de tabernakel, maar werd opnieuw gemaakt voor de 
tempel. Alles was van gepolijst koper. Het werd gegoten 
op de vlakte bij de Jordaan tussen Sukkot en Saretan. 
Het behoeft geen uitleg dat er een enorme hoeveelheid 
koper is gebruikt voor alles wat Chiram heeft gemaakt; 

daarom lezen we in vers 47 dat het totale gewicht van 
de koperen voorwerpen niet bekend was. Het was 
eenvoudig teveel om te wegen. Niet alles zal te zwaar 
zijn geweest om te wegen, maar het aantal voorwerpen 
was eenvoudig teveel om ze allemaal te kunnen wegen.   

In 1 Koningen 7:48-49 gaat het vervolgens om de 
gebruiksvoorwerpen voor de tempel, die van louter 
goud waren gemaakt. Dat gold voor het reukofferaltaar, 
de tafels waarop de toonbroden lagen, de kandelaars 
waarvan er vijf links en vijf rechts vóór de achterzaal 
stonden, de bloemen, lampensnuiters, koppen, 
offerschalen, lepels, vuurpannen, wierookvaten, de 
scharnieren van de toegangsdeuren van het heilige 
der heiligen en de deuren van de hoofdingang van de 
tempel. Al deze voorwerpen waren gemaakt van puur 
goud. Vier gouden voorwerpen worden apart genoemd. 
Ten eerste het reukofferaltaar (vgl. Ex. 30). Het was 
al ter sprake gekomen in 1 Koningen 6:22, en was 
bestemd voor het reukwerk. Ten tweede de tafels voor 
de toonbroden (2 Kron. 4:8). Het toonbrood was een 
offer aan de God van Israël, die steeds weer zorgde 
voor voedsel. Wekelijks werden twaalf broden op deze 
tafel gelegd in de tabernakel (Lev. 24). In oude oosterse 
culturen bestond de gedachte dat men de godheid moest 
voeden door hem brood aan te bieden, maar de God van 
Israël heeft geen behoefte daaraan (Ps. 50:13). Het is 
omgekeerd, het brood werd door de priesters gegeten 
(1 Sam. 21). Priesters eten letterlijk van Gods tafel, en 
zijn Hem daarvoor dank verschuldigd. Ten derde waren 
er tien kandelaars, die vóór de achterzaal stonden. 
Deze waren versierd met bloemen. Bij de kandelaars of 
lampenstandaards hoorden ook de ontsteeklampen en 
de tangen. Al deze voorwerpen waren van zuiver goud. 
Verder liet Salomo schalen, messen, sprengbekkens, 
schotels en vuurpannen van zuiver goud maken, evenals 
de scharnieren van de binnendeuren in de tempel. 

Behalve deze voorwerpen voegde Salomo aan de 
tempelschat dingen toe die zijn vader David op de 
vijanden van Israël had buitgemaakt en had gewijd aan 
Jahweh (2 Sam. 8 en 1 Kon. 14 en 15). In 1 Koningen 
7:51 staat: ‘Toen de tempel ten slotte klaar was, vulde 
Salomo de schatkamer van de tempel met zilver, goud 
en alle andere voorwerpen die zijn vader David daarvoor 
had bestemd’. Met al deze voorwerpen was de tempel 
onlosmakelijk verbonden met de tabernakel in het boek 
Exodus. De uittocht uit Egypte en de bouw van de tempel 
worden in deze hoofdstukken ook chronologisch met 
elkaar verbonden (1 Kon. 6:1). De verlossing uit het 
diensthuis leidt tot het wonen van God bij Zijn volk.
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1 Koningen 7 en 8

Thru The Bible/Trans World Radio, 
bewerking Hugo Bouter
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De boodschap voor Smyrna

Openbaring 2:8-11

In de boodschap voor Efeze lazen we over het wegebben 
van de eerste liefde. In Smyrna zien we de boze opzet van 
de satan om door middel van vervolging de eerste frisheid 
te vernietigen. We zien hier een verdrukte gemeente. 
Wanneer we kijken naar de wijdere historische betekenis 
van de brieven, zien we hier de situatie waarin de gemeente 
zich de vijandschap van de heersende wereldmacht op de 
hals had gehaald. De Heer past Zichzelf genadig bij deze 
omstandigheden aan: ‘En schrijf aan de engel van de 
gemeente in Smyrna: Dit zegt de eerste en de laatste, die 
dood geweest is en [weer] levend geworden’ (vs. 8).

Als Rechter vergeet Hij toch nooit de noden van Zijn volk.  
In de beproeving en in het lijden is Hij altijd bij hen. Maar 
Zijn zorg is niet dezelfde zoals die in het Oude Testament 
werd getoond. Toen was Hij nog niet geopenbaard als de 
Overwinnaar over de dood! Zijn manier van uitredding 
was toen om de heiligen te behoeden voor de dood, hen 
uit het vuur te redden, of de mond van de leeuwen toe te 
sluiten. Satan mocht Job op de proef stellen, maar er was 
een grens: ‘Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn leven’ 
(Job 2:6). Hier vinden we echter niet zo’n beperking. De 
christenen moesten ‘trouw tot de dood’ zijn (vs. 10). Aan 
deze kant van het graf werd geen uitredding beloofd. En 
waarom niet? Omdat de gelovige nu Christus kent, die niet 
alleen in staat is van de dood te redden, maar die de grote 
Overwinnaar over de dood is. Hij is ‘de Eerste en de Laatste’ 
(Openb. 1:17vv.). Dat wil zeggen: Hij heeft alle macht in 
Zichzelf. Maar Hij is ook Degene, ‘die dood geweest is en 
die leeft’ (Openb. 1:18). Want als Mens heeft Christus de 
dood in onze plaats ondergaan, en Hij is opgewekt ‘door 
de heerlijkheid van de Vader’ (Rom. 6:4). De gelovige heeft 
daarom volle zekerheid. De dood van het lichaam is slechts 
de poort die leidt naar de tegenwoordigheid van Christus; 
en van de tweede dood, de poel van vuur, is hij al verlost 
(Openb. 19:20).

De Heer gaat verder: ‘Ik weet uw verdrukking en uw 
armoede – maar u bent rijk –, en de laster van hen die 
zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar een 
synagoge van de satan’ (vs. 9). Wat een contrast tussen 
deze gemeente en die te Laodicea, die pochte: ‘Ik ben rijk 
en verrijkt en heb aan niets gebrek’, zodat de Heer haar 
moest zeggen: ‘u bent de ellendige, jammerlijke, arme, 
blinde en naakte’ (Openb. 3:17). Hoe waar is het dat ‘ieder 
die zichzelf verhoogt, zal worden vernederd; en die zichzelf 
vernedert, zal worden verhoogd’ (Luc. 14:11). Vooral in 
onze dagen is het dwaas te spreken over grootheid en 
voorspoed te midden van het verval en het falen van hen 
die de naam van Christus belijden hier op aarde.

Wanneer de gelovigen te Smyrna hier op aarde zouden 
lijden, konden zij dit zonder vrees ondergaan; want de 
macht van Christus was groter dan die van de satan. 
Natuurlijk, God stond de duivel toe hen te beproeven, zoals 
dat eens het geval was geweest met Job, maar het diende 
alleen ertoe dat zij stralend uit de vuuroven zouden komen. 
God liet het toe dat sommigen van hen in gevangenschap 
werden geworpen, en dat anderen ter dood werden 
gebracht. Maar de macht van de boze was begrensd, 
zelfs wat betreft de duur van het lijden. Ze zouden een 
verdrukking hebben van ‘tien dagen’, een beperkte tijd. 
En ze worden vermaand om ‘trouw tot de dood’ te zijn en 
dan uit de hand van de Heer ‘de kroon van het leven’ te 
ontvangen (vs. 10).

‘De kroon van het leven’ wordt ook vermeld in de brief van 
Jakobus, in verband met trouw in beproeving: ‘Gelukkig de 
man die verzoeking verdraagt; want beproefd geworden 
zal hij de kroon van het leven ontvangen, die Hij beloofd 
heeft aan hen die Hem liefhebben’ (Jak. 1:12). Paulus 
spreekt nog van een andere kroon: ‘Overigens is voor mij 
de kroon van de gerechtigheid weggelegd, die de Heer, 
de rechtvaardige Rechter, mij in die dag zal geven; en niet 
alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben 
liefgehad’ (2 Tim. 4:8). En Petrus vertelt de trouwe oudsten: 
‘En wanneer de overste Herder is verschenen, zult u de 
onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid ontvangen’  
(1 Petr. 5:4).

• ‘De kroon van het leven’ suggereert de complete triomf 
over al de vijanden van de gelovige;

• ‘De kroon van de gerechtigheid’, de juiste toedeling van 
het loon dat ‘de rechtvaardige Rechter’ zal toekennen;

• ‘De kroon van de heerlijkheid’, de volledige erkenning 
van de trouwe dienst die vaak in het verborgen en 
met weinig waardering van mensen hier op aarde is 
volbracht.

De aansporing: ‘Wie een oor heeft, laat hij horen wat de 
Geest tot de gemeenten zegt’ (vs. 11), is opnieuw gericht tot 
het geheel, en wordt nog niet beperkt tot de overwinnaars. 
Tot de laatstgenoemden wordt gezegd: ‘Wie overwint, zal 
geenszins van de tweede dood schade lijden.’ Dit lijkt iets 
geringer dan de warme erkenning van de overwinnaars in 
enkele andere brieven, maar de kroon van het leven was 
al toegezegd aan hen die hier als overwinnaars werden 
beschouwd: namelijk hen die ‘trouw tot in de dood’ 
bleven. Het is duidelijk dat deze belofte heel geschikt 
was voor hen die bedreigd werden door de eerste, 
dus de lichamelijke dood. 

de OpenbarinG Van 
JezuS chriStuS

T.B. Baines
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Is het werkelijk waar dat genezing bij de behoudenis is 
inbegrepen? En dat iemands behoudenis niet compleet 
is, als niet ook lichamelijke genezing is opgetreden? 
Regelmatig duiken dergelijke meningen op, en de 
redactie van Rechtstreeks kreeg onlangs dan ook een 
vraag over het Gr. sooizoo, dat volgens sommigen 
een veel ruimere betekenis heeft dan vaak wordt 
aangenomen: het zou niet alleen slaan op het ‘redden’ 
van de ziel, maar ook op de ‘genezing’ of ‘heel-making’ 
van het lichaam. In dit artikel kijken we wat hiervan klopt.

In de Griekse wereld

De oudste betekenis van Gr. sooizoo is ‘redden’, en 
wel als een actieve daad van goden of mensen die 
anderen met kracht uit een gevaarlijke of bedreigende 
situatie redden. Zo’n situatie kan ook een ziekte zijn, 
maar dan wijst de samenhang daarop. Meestal gaat 
het om gevaren tijdens reizen of dreiging door vijanden. 
Daarnaast komen we de betekenis ‘in ordelijke toestand 
houden / bewaren’ tegen: dat moet een vorst met de 
staat doen, en de mens met zijn ziel. Gr. sooizoo heeft 
dus ook een overdrachtelijke, religieuze betekenis 
gekregen.

In het Nieuwe Testament

Wie met een Griekse concordantie het Gr. Nieuwe 
Testament afspeurt naar het gebruik van sooizoo, 
ontdekt dat dit woord op drie manieren wordt gebruikt:

1. redden, behouden in een geestelijke, niet-medische 
zin;

2. redden uit gevaar;

3. redden uit een ziekte, dus genezen.

We gaan deze betekenissen langs:

1. Redden / behouden in een geestelijke, niet-
medische zin

Zie de volgende opsomming (parallelplaatsen in de 
evangeliën zijn weggelaten): Matteüs 1:21; 10:22; 

16:25; 19:25; 24:22; Marcus 3:4; Lucas 8:12; 13:23; 
19:10; Johannes 3:17; 5:34; 10:9; 12:47; Handelingen 
2:21,40,47; 4:12; 11:14; 15:1,11; 16:30; Romeinen 
5:9,10; 8:24; 9:27; 10:9; 11:14,26. Verder alle plaatsen 
in 1 en 2 Korintiërs; Efeziërs; 1 en 2 Tessalonicenzen; 
1 Timoteüs (behalve 2:15); Titus; 1 Petrus; zie ook 
Judas:3.

2. Redden / verlossen uit gevaar

Zie Matteüs 8:25; 14:30; 27:40,42,49; Johannes 12:27; 
Handelingen 27:20,31; Hebreeën 5:7; Judas:5,23.

3. Redden uit een ziekte, dus genezen

Ook hier zijn de parallelplaatsen uit de evangeliën 
weggelaten: Matteüs 9:21,22; Marcus 5:23; Lucas 8:36; 
Johannes 11:12; Handelingen 4:9; 14:9; Jakobus 5:15.

Een soortgelijk patroon wordt zichtbaar bij enkele 
verwante woorden. Zie het Gr. sootèria, dat 
‘behoudenis’, ‘redding’ betekent. Het gaat daarbij om 
redding van vijanden, of om de geestelijke behoudenis; 
zie Lucas 1:69,71,77; 19:9; Johannes 4:22; Handelingen 
4:12; 7:25; 13:26,47; 16:17; en verder alle plaatsen 
in Romeinen; 2 Korintiërs; Efeziërs; Filippenzen;  
1 Tessalonicenzen; 2 Timoteüs; Hebreeën (behalve 
11:7); 1 en 2 Petrus; Judas; Openbaring. Voor de 
betekenis ‘redding’, ‘in leven blijven’, zie Handelingen 
27:34 en Hebreeën 11:7. Dit woord wordt niet gebruikt 
voor genezing van ziekten!

Ook het Gr. sootèr, dat ‘Heiland’, ‘Redder’, ‘Behouder’ 
betekent, wordt nergens gebruikt in verband met 
lichamelijke genezing; hetzelfde geldt voor Gr. sootèrion 
(= sootèria), en voor het woord sootèrios = heilbrengend.

Conclusie: het Gr. sooizoo heeft slechts op enkele 
plaatsen betrekking op lichamelijke genezing. Het 
overgrote deel van de plaatsen waar het voorkomt, 
gaat over de eeuwige behoudenis van de ziel. De 
bewering dat de lichamelijke genezing bij de behoudenis 
is inbegrepen, is dan ook niet hard te maken met een 
beroep op de betekenis en het gebruik van Gr. sooizoo.

redden = behOuden = Genezen?

Gerard Kramer
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Detail van een mozaïek van het bad van Apolausis (5e 
eeuw), ontdekt tijdens opgravingen op de hellingen van 
de berg Silpios, ten oosten van de stad Antiochië. De 
vrouw afgebeeld in het midden is Soteria (= redding). 
Soteria werd geacht macht te hebben om mensen tegen 
gevaar te beschermen. In de latere oudheid werd ze meer 
geassocieerd met warme baden die pijn konden verlichten 
(Antakya Museum).
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Amasja (of: Amazia) deed wat recht is in de ogen van 
de HERE. Dat lees je alleen van koningen die over Juda 
regeerden. Dit gebeurde gelukkig dus nog wel, en 
God weet wat goed is te waarderen. Helaas ontbrak 
het Amasja aan twee dingen. Het ontbrak hem aan 
volledige toewijding en voortdurende toewijding. Hij 
volgde niet het voorbeeld van zijn voorvader David, 
maar dat van zijn vader Joas. Hij maakte geen radicaal 
einde aan de afgodendienst die in Juda voorkwam, en 
was daarin dus niet volledig toegewijd. Wel oefende hij 
recht ten aanzien van de moordenaars van zijn vader. 
Daarbij liet hij zich leiden door het Woord van God, en 
in dit opzicht deed hij wat recht is in de ogen van de 
HERE. Dit is belangrijk, ook voor ons vandaag. Aan de 
ene kant brengt Gods Woord ons ertoe het kwaad te 
veroordelen. Aan de andere kant zegt Gods Woord ook 
dat onschuldigen niet moeten worden gestraft. Ieder 
zal om zijn eigen zonde ter dood worden gebracht 
(Ezech. 18:20). Hier blijkt duidelijk dat elk mens 
verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Het is niet 
goed kinderen te beschuldigen van wat hun ouders 
hebben gedaan, als zij daar zelf niet bij betrokken zijn.

Amasja overwint de Edomieten, maar dan wordt hij 
overmoedig. Hij volhardt niet in zijn toewijding, maar 
wijkt van de HERE af. Uitdagend richt hij zich tot Joas, 
de koning van Israël. Maar Joas waarschuwt hem met 
een fabel, waarin hij overigens zichzelf met een ceder 
en Amasja met een distel vergelijkt. Joas spreekt 

net zo uitdagend als Amasja. Alle kracht zien deze 
koningen in zichzelf, er is geen vragen naar de wil van 
God. Ondanks zijn vermetele taal heeft Joas gelijk met 
betrekking tot de raad die hij Amasja geeft om thuis 
te blijven. Maar Amasja luistert niet. Verblind door het 
succes in de strijd tegen Edom, denkt hij ook Israël aan 
te kunnen. Hoeveel mensen, en ook gelovigen, is het 
al overkomen dat een bepaald succes hen overmoedig 
maakte – waardoor zij hun afhankelijkheid van God 
vergaten? Het kan ieder van ons zomaar gebeuren. 
Juda wordt door Israël verslagen, Amasja gevangen 
genomen, de muur van Jeruzalem afgebroken en de 
tempel beroofd. Wat een vreselijke gevolgen van de 
overmoed van één enkele man! Joas, de koning van 
het noordelijke rijk, toont geen enkel respect voor de 
stad en het huis van God. Amasja blijft nog vele jaren 
in leven, maar van een terugkeer tot God lezen we niet. 
Dan wordt hij het slachtoffer van een samenzwering. 
Zo eindigt het leven van deze man, die gedeeltelijk 
goed begonnen was maar wiens leven steeds meer 
overwoekerd werd door eigenzinnig en overmoedig 
handelen. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Azarja.

Joas, de koning van Israël, was al eerder opgevolgd 
door zijn zoon Jerobeam. Deze Jerobeam is niet 
beter dan zijn naamgenoot, de eerste koning over het 
tienstammenrijk. Dat doet eens te meer de genade van 
God schitteren, doordat God hem verloren gebied doet 
terugveroveren. God had Jerobeam daarvan in kennis 
gesteld door Zijn profeet Jona (vs. 25). God had gezien 
hoe ellendig het volk eraan toe was, en ‘dat er geen 
helper was voor Israël’. In Zijn genade verloste God en 
toonde Zich hun Helper (Hos. 13:9). De aanleiding om 
te helpen vond God in Zichzelf. Van de kant van Israël 
werd er niet om gevraagd. God sterkte Jerobeam, 
zodat hij in staat was Israël uit zijn benarde positie te 
verlossen. Hoe groot is God toch in Zijn genade, dat 
Hij zo handelt met een koning en diens volk, die zover 
van Hem zijn afgeweken! Herkennen wij het handelen 
van God met onszelf?

Lees nu nog een keer 2 Koningen 14.

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen je 
heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. Je kunt 
bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf aanvullen: 
‘Heer, help mij toch om volledig en volhardend Uw weg 
te gaan; bewaar mij voor overmoedig handelen; leer 
mij met eerbied om te gaan met wat van U is; doe 
mij oog hebben voor de hulp die U geeft te midden 
van alle ellende waarin Uw volk ook vandaag 
verkeert’.

amaSJa, kOninG Van Juda; 
JOaS en JerObeam ii, 
kOninGen Van iSraël

‘En hij deed wat recht is in de ogen des Heren, 
echter niet zoals zijn vader David’ (2 Kon. 14:3).

Ger de Koning
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Vraag: 

Naar mijn mening staat er in Hosea dat Israël de bruid 
voor eeuwig is (Hos. 2:18-19), en verder kan ik in heel 
de Bijbel niet vinden dat daarin verandering is gekomen. 
Paulus gebruikt nergens het woord bruid voor de 
Gemeente, maar ziet haar als het lichaam van Christus, 
en naar mijn inzicht is het niet mogelijk om zowel het 
lichaam van Christus als Zijn bruid te zijn.

Antwoord:

Dit is al een oude discussie. Als we op grond van de 
Schrift geloven dat er twee volken van God zijn, een 
hemels en een aards volk, is het antwoord niet zo 
moeilijk. Israël is de bruid van Jahweh, en het zal dat ook 
weer zijn in de eindtijd, wanneer het als volk hersteld en 
gezegend is in het Beloofde Land. Maar de Gemeente – 
het hemelse volk van God – is de bruid van het Lam (zie 
Ef. 5 en Openb. 19). Let erop dat deze bruiloft plaatsvindt 
in de hemel, niet op aarde, en wel nà de opname van 
de Gemeente en vóór haar verschijning met Christus in 
heerlijkheid (vgl. Openb. 19:1, 11, 14). 

Paulus past de bruidsgedachte zelfs toe op een 
plaatselijke gemeente, nl. die te Korinte, die als een 
reine maagd met Christus verloofd was (2 Kor. 11:2). 

Het is voor het menselijk verstand misschien een 
probleem dat de Gemeente zowel de bruid als het 
lichaam van Christus is. Maar het is beeldspraak, die 
door de apostel Paulus wordt verduidelijkt aan de hand 
van het huwelijk. De vrouw is zowel de partner alsook 
het lichaam, het vlees van de man dat hij dient te 
koesteren en te voeden (Ef. 5:22-33). 

De eenheid van Christus en de Gemeente is een grote 
verborgenheid. De gelovige rest uit Israël vormt nu in 
deze bedeling samen met de gelovigen uit de volken 
de bruidsgemeente, die tegelijkertijd het lichaam van 
de verheerlijkte Christus is. Hij is het Hoofd van het 
lichaam, en bij de opname zal Hij al de leden van het 
lichaam tot Zich trekken en hen met Zich verenigen. 
Na Zijn wederkomst zullen Israël en de volken op 
aarde weer apart gezegend worden. 

‘En zij kwamen te Betlehem aan in het begin van de 
gersteoogst.’ 

Ruth 1:22

‘Zo sloot zij zich aan bij de arbeidsters van Boaz om 
op te lezen, totdat de gersteoogst en de tarweoogst 

afgelopen waren.’ 
Ruth 2:23

De gersteoogst geeft de aard van het nieuwe leven 
aan, het is het leven van de opstanding, het leven aan 
de overzijde van dood en graf. En de tarweoogst geeft 
de plaats van het eeuwige leven aan: het wordt genoten 
in het Vaderhuis, daar waar de Heer Zelf is en waar Hij 
eenieder die Hem dient een plaats belooft (‘waar Ik ben, 
daar zal ook mijn dienaar zijn’). 

Het eerste heeft te maken met het Paasfeest (vgl. Joh. 
6:9vv.), waarop de eerstelingsgarve van de gersteoogst 
voor het aangezicht des Heren werd bewogen door de 
priester. 

Het tweede houdt verband met het Pinksterfeest (vgl. 
Joh. 12:24, 26). Kort gezegd, uit het tarwegraan dat in 
de aarde is gezaaid (de gestorven Christus), is een rijke 
oogst aan eerstelingen voor God voortgekomen. 

Op het Pinksterfeest werden er twee tarwe-
beweegbroden als een nieuw spijsoffer aan God 
aangeboden (Lev. 23:17-20). Dit eerstelingsoffer 
spreekt van de ene Gemeente van Christus, die 
gevormd is op de Pinksterdag maar bestaat uit 
Joden én heidenen.

Hugo Bouter

iS iSraël Of de Gemeente 
de bruid Van chriStuS? 
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GerSt- en tarweOOGSt

Hugo Bouter
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“(...) dat u uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God 
welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst” (Rom. 
12:1-2);

“Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest 
gegeven tot welzijn van allen” (1 Kor. 12:7);

“(…)en laat u ook als levende stenen zelf gebruiken 
voor de bouw van een geestelijk huis, om een geestelijk 
priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke 
offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus (...) 
U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterschap, een heilige natie, een volk God ten 
eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem 
die u uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar 
licht“ (1 Petr. 2:5, 9);

“Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden verlost 
heeft door Zijn bloed - en Hij heeft ons tot een koninkrijk, 
tot priesters voor Zijn God en Vader gemaakt” (Openb. 
1:6).

Geestelijke lessen

Er zijn geestelijke lessen te leren in verband met de 
wijding van de priesters, de Levieten en de nazireeërs 
onder het oude verbond.

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij in 
Egypte en bij de berg Sinai tot God was gebracht, sloot 
Hij een verbond met hen. Wanneer zij zich daaraan 
zouden houden, zou het volk Hem uit alle volken ten 
eigendom zijn: een koninkrijk van priesters, een heilig 
volk (Ex. 19:5-6).

Voordat het volk de gestelde regels in handen had, had 
het Gods verbond reeds verbroken door een gouden 
kalf te maken en zich daarvoor te buigen. Ondanks deze 
zonde heeft God hen niet verdelgd. Mozes ging opnieuw 
de berg op en ontving daar uitvoerige instructies hoe 
hij samen met het volk de tent der samenkomst moest 
bouwen. Op grond van het dagelijks brandoffer kon God 
toch te midden van het volk wonen (Ex. 29:38-46). En 
eenmaal in het jaar zou de hogepriester op de Grote 
Verzoendag het heilige der heilige binnengaan en daar 
bloed sprenkelen op het verzoendeksel om voor de 
zonden van het volk verzoening te doen (Lev. 16:34). 
Na de zonde met het gouden kalf bestond niet meer het 
hele volk uit priesters, maar was Aäron de hogepriester 
en waren alleen zijn zonen de priesters. De mannelijke 
leden van de stam Levi, waartoe zij behoorden, moesten 
de priesters helpen bij de dienst in het heiligdom.

God had Mozes allerlei wetten en voorschriften gegeven 
over de manier hoe Hij wilde dat het volk Hem zou 
dienen. De priesters hadden de taak om namens het 
volk bloedige offers en spijsoffers op het altaar aan 
God te offeren. En het vuur op het brandofferaltaar, 
dat door God was aangestoken, brandend te houden. 
En dagelijks moesten zij reukwerk op het gouden 
reukofferaltaar ontsteken. Ook moesten zij zorgen dat 
de gouden kandelaar licht bleef verspreiden. En dat 
wekelijks de twaalf toonbroden werden ververst. 

Deze ceremoniële dienst was een afschaduwing van de 
geestelijke werkelijkheid onder het nieuwe verbond. De 
offerdienst wees heen naar het werk van de Here Jezus, 
die eenmaal Zichzelf zou opofferen op het kruis van 
Golgota (Hebr. 10:1-18). Zoals bij de offerdienst in het 
Oude Testament elke priester en Leviet een taak had, zo 
heeft nu ook elk lid van de Gemeente van Christus, het 
hemelse volk van God, een taak in het dienen van God 
en het brengen van offers die welbehaaglijk zijn voor 
Hem. 

De Israëliet kon vrijwillige offers brengen, maar er waren 
ook verplichte offers. Wanneer een lid van het volk van 
God had gezondigd, dan moest men zijn zonde belijden; 
maar er moest ook een plaatsvervangend offerdier 
worden geslacht en geofferd. Om als priester dienst 
te kunnen doen in het heiligdom, vond er een bepaald 
ritueel plaats. Van de wijding van de priesters en van de 
Levieten, en van de wijding van de nazireeërs kunnen 
wij veel leren.

De wijding van de priesters en hun dienst

In Leviticus 8 wordt de priesterwijding uitvoerig 
beschreven. Mozes, Aäron en zijn zonen stonden bij het 
altaar, een beeld van het kruis. Drie dieren werden bij 
Mozes, de middelaar tussen God en het volk, gebracht. 
Eerst een stier als zondoffer, daarna twee rammen ten 
brandoffer. Aäron en zijn zonen legden hun handen 
op de kop van het zondoffer, maar ook op de kop van 
het eerste brandoffer. Bij het zondoffer droegen zij 
symbolisch hun zonden over op het offerdier, maar 
bij het brandoffer werd symbolisch de heerlijkheid, 
de aangenaamheid van het offer voor God, op hen 
overgedragen. De eerste ram van het brandoffer werd 
geslacht en daarna verbrand op het altaar. Daarna 
werd de tweede ram van het brandoffer geslacht. Nadat 
de priesters delen van dit offer op hun handen hadden 
gekregen en voor Gods aangezicht hadden bewogen, 
werd het offer ontstoken op het altaar. Beide offers, 
zowel het zondoffer als het brandoffer, zijn een beeld 
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van de Here Jezus. In het zondoffer zien we het werk 
van Christus als Degene die stierf voor onze zonden. In 
het eerste brandoffer zien we Wie de Heer Jezus is voor 
God. In het tweede brandoffer, het inwijdingsoffer, zien 
we wie de offeraar is in Christus voor God.

Het zondoffer werd buiten de legerplaats verbrand. Zo 
heeft de Here Jezus op het kruis, buiten de poort van 
Jeruzalem, het oordeel over de zonden gedragen (Hebr. 
13:10-16). Een deel van het bloed van het brandoffer 
werd aan de rechteroorlel, aan de rechterduim en aan de 
rechter grote teen van de priesters gestreken. Zo werden 
de zintuigen en de handen en voeten waarmee de 
priesters hun handel en wandel verrichtten symbolisch 
onder het beslag gebracht van het bloed van Christus. 
Vervolgens werd de rechterschenkel van het dier (die 
spreekt van de kracht en de wandel van de Here Jezus) 
genomen, en drie koeken als spijsoffer. Dit werd allemaal 
op de handen van de priesters gelegd en door hen voor 
het aangezicht van de Here God bewogen. 

Het spijsoffer werd altijd in combinatie met het brandoffer 
gebracht. Het spreekt van het volmaakte leven van de 
Here Jezus. Hij is het tarwegraan dat in de aarde werd 
gelegd en vrucht voortbracht. Dit spijsoffer bestond uit:

a. Een ongezuurde koek, die spreekt van het leven van 
de Here Jezus. In Hem was geen zonde. 

b. Een geoliede koek. De Here Jezus werd gedoopt bij 
de Jordaan en door God gezalfd met de Heilige Geest. 

c. Een dunne koek. Als mens werd Christus volledig 
blootgesteld aan het vuur van het oordeel van God op 
het kruis. 

Vervolgens nam Mozes de borst van het offerdier (de 
borst, de plaats dichtbij het hart, spreekt van de liefde 
van Christus), en bewoog deze als beweegoffer voor het 
aangezicht van God. Ten slotte werd het bloed en de 
zalfolie op de kleren van de priesters gesprenkeld. De 
kleren spreken van wat er van ons zichtbaar is. Aan een 
gelovige moet te zien zijn dat hij gereinigd is door het 
bloed van Christus en geheiligd door de Heilige Geest.

Samengevat: een gelovige kan alleen als ‘priester’ 
dienst doen, wanneer hij beseft dat de Here Jezus 
voor zijn zonden is gestorven. Ik ben nu welbehaaglijk 
in Gods oog geworden, doordat God mij aanziet in de 
kracht en de waarde van het offer van Christus. Omdat 
de Here Jezus Zichzelf onberispelijk heeft opgeofferd 
op het kruis, is God door Zijn offer verheerlijkt. De Here 
Jezus droeg de straf die wij hadden verdiend. Voor onze 
zintuigen geeft verbrand vlees een afschuwelijke geur. 
Voor God was deze geur rustgevend. Op grond van dit 
offer werd aan Gods gerechtigheid voldaan en kan Hij 
onze zonden vergeven. Door met de prijs van Zijn leven, 
de hoogste prijs, te betalen liet Christus zien wat echte 
liefde is.

In de oudtestamentische wijding voor de priesterdienst 
liggen belangrijke lessen voor ons. Uit de genoemde 
teksten in het Nieuwe Testament zien we dat alle 
gelovigen priesters voor God worden genoemd. Deze 
dienst kunnen zij alleen verrichten, wanneer zij zicht 
hebben op het offer dat de Here Jezus bracht op Golgota. 
Als een geestelijke priester kan nu elke gelovige tot God 
naderen in het hemelse heiligdom om Hem offers van lof 
en dank te brengen (Hebr. 13:10-15).

De priester brengt niet alleen offers, hij houdt zich ook 
bezig met het welzijn van Gods volk. En hij draagt er o.a. 
zorg voor dat ook andere gelovigen het licht op de Here 
Jezus laten vallen, door zo nodig belemmeringen uit hun 
leven te verwijderen. Zo kan ook vandaag de gelovige 
als ‘priester’ tot God naderen, in het besef dat hij dit 
niet in eigen kracht kan doen. Met een beweegoffer in 
zijn handen toont hij God wat hij onder verschillende 
invalshoeken in de Persoon van de Here Jezus heeft 
gezien.

De wijding en de dienst van de Levieten

In Numeri 8 lezen we over de wijding van de Levieten. 
We zagen reeds dat de priesters tot de familie van Aäron 
behoorden. De Levieten vormden een groter geheel, 
een hele volksstam. Met deze stam handelde God heel 
opmerkelijk. Een kenmerk van Levi en zijn nakomelingen 
was dat zij opkwamen voor de eer van God. Levi nam 
eerst op menselijke wijze wraak vanwege zijn zuster 
Dina, en doodde degenen die haar hadden onteerd 
(Gen. 34). Maar toen Israël een gouden kalf maakte 
en zich hiervoor neerboog, kwamen alleen de Levieten 
op voor de eer van God en voltrokken op Zijn bevel 
het oordeel aan het zondige volk (Ex. 32:26-29). Tegen 
het einde van de woestijnreis vond er een vreselijke 
vermenging plaats met de Moabieten, met het gevolg 
dat een plaag van God het volk trof. Doordat Pinechas, 
de kleinzoon van Aäron, het zwaard trok en belangrijke 
veroorzakers van het kwaad doodde, stopte het oordeel 
van God (Num. 25:1-15).

Toen Jakob zijn zonen op zijn sterfbed zegende, zei hij 
over Simeon en Levi: vervloekt is hun toorn! Hij dacht 
terug aan de dag dat zij de inwoners van Sichem hadden 
gedood en hem stinkende hadden gemaakt bij de 
inwoners van het land. Als gevolg van deze daad zouden 
de nakomelingen van Levi geen erfdeel ontvangen in het 
land en verstrooid te midden van hun broeders wonen. 
Doordat zij echter voor de eer van God opkwamen na de 
zonde met het gouden kalf, veranderde Mozes uit naam 
van God de vloek in een zegen. De stam Levi werd 
uitgekozen om reukwerk te leggen voor Gods aangezicht 
en de ark met de tabernakel door de woestijn te dragen. 
Ook kregen zij de taak het volk onderwijs te geven in de 
wet van God, en daarom zouden ze te midden van het 
volk wonen (Deut. 10:8-9; 33:8-11; Mal. 2:4-6).

Om de Levieten geschikt te maken voor deze dienst 
werden zij, evenals de priesters, hiertoe gewijd 
(Num. 8:5-26). Bij deze wijding werd ten eerste het 
ontzondigingswater op hen gesprenkeld. Daarna werd al 
het haar van hun lichaam afgeschoren en werden hun 
kleren gewassen. Vervolgens werd evenals bij de wijding 
van de priesters een zondoffer en daarna een brandoffer 
gebracht. Voordat deze dieren werden geslacht, legden 
de Levieten hun handen op de kop van de offerdieren. 
Daarna bewoog Aäron de Levieten symbolisch voor het 
aangezicht van de Here.

De belangrijke les voor een dienstknecht van God 
vandaag de dag is dat hij moet beseffen dat hij de 
zegen van God niet heeft verdiend. Het is alleen dankzij 
het werk en het offer van de Here Jezus. Iemand zei 
eens: een gelovige krijgt wat hij niet heeft verdiend, 
en hij krijgt niet wat hij wel heeft verdiend! Zo kan een 
vloek veranderen in een zegen en kunnen wij tot zegen 
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“Daar wij dus broeders, 
vrijmoedigheid hebben om in 
te gaan in het heiligdom door 
het bloed van Jezus (...) de 
harten door besprenkeling 
gezuiverd van het kwaad 
geweten en het lichaam 
gewassen met rein water” 
(Hebr. 10:19, 21).

Colofon
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worden voor anderen. Denk aan de apostel 
Paulus.

Daarom moet een dienstknecht van God 
ten eerste bereid zijn zichzelf te laten 
reinigen door middel van het Woord 
van God. Het tweede wat bij de wijding 
plaatsvond, was dat de Levieten het 
scheermes over hun vlees moesten laten 

gaan. Dat wil zeggen: een Leviet, een 
dienstknecht van God, moet bereid zijn alle 

uitwassen van zijn vlees te laten verwijderen, in 
alle facetten van zijn leven (de dingen die in het openbaar 
zijn gebeurd, of die in het verborgen plaatsvonden). Levi 
bedoelde het goed in de kwestie met zijn zuster Dina, maar 
hij handelde volkomen vleselijk. Zo’n gedrag past niet bij 
een dienstknecht van God. Ten derde moest de Leviet bij 
zijn wijding zijn kleren wassen. Het gebeurt zo gemakkelijk 
dat een dienstknecht van God, door het werk dat hij doet, in 
aanraking komt met zonden van hemzelf of van anderen en 
daardoor verontreinigd wordt. Om als dienstknecht van God 
heilig en onbesmet te blijven, is de praktische reiniging door 
de wassing van het Woord noodzakelijk.

Een Leviet, een dienstknecht van God, dient zich ook ervan 
bewust te zijn dat hij God en de mensen alleen kan dienen 
op grond van het offer van de Here Jezus, die stierf voor 
zijn zonden. Alleen door dit offer zijn wij welbehaaglijk in 
Gods oog. Voor elke leeftijdsgroep van dienstknechten 
heeft God een specifieke taak. Een gelovige moet niet 
alleen handelen met goede bedoelingen, maar in de 
eerste plaats gehoorzaam zijn aan God. Daarbij moet hij 
steeds leren dat de I van zijn IK moet worden omgebogen 
tot de C van Christus. De naam Levi betekent: toegewijd. 
Levietendienst verrichten wil dus zeggen: in de Gemeente, 
met de specifieke gaven die God je heeft gegeven, Hem 
en de gelovigen dienen in de kracht van de Geest van 
Christus.
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‘Weet u niet wat deze gelijkenis betekent, 
en hoe zult u dan al de gelijkenissen 

verstaan?’ (Marc. 4:13).

Het beeldrijke onderwijs dat Christus Zijn 
discipelen gaf in de vorm van gelijkenissen 
was om zo te zeggen de ‘nieuwe wijn’ die Hij 
Zijn volk aanbood, de wijn die zowel het hart 
van de Bruidegom als dat van Zijn vrienden 
verheugde. Deze nieuwe wijn symboliseerde 
de overvloed van de Messiaanse tijd, die met 
de komst van Christus was aangebroken. 
Op grond van Zijn volbrachte werk op het 
kruis en door de uitstorting van de Heilige 
Geest kunnen wij nu ook deelhebben aan 
de zegeningen van de toekomende eeuw en 
van het Koninkrijk van God, dat een rijk van 
rechtvaardigheid, vrede en blijdschap is in 
de Heilige Geest (Rom. 14:17). 

Het spreekt vanzelf dat dit onderwijs 
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. 
De gelijkenissen laten zien hoe het Koninkrijk 
zich in verschillende fasen manifesteert. 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). 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 
erkende, en wel door de werking van Zijn 
Woord en Geest. Maar dit is vooral een 
gééstelijke heerschappij (Matt. 28:18-20). 
De Heer Jezus Zelf is 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 Zijn wéderkomst. Bij Zijn 
verschijning wordt het Koninkrijk in macht 
en majesteit geopenbaard. Dan begint het 
Vrederijk in hemel en op aarde.

Als de grote Leraar wijdde Christus Zijn 
discipelen dieper in de geheimen 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. Ik zou hier een parallel 
willen trekken met het verstaan van de 
geheimenissen in de brieven van Paulus. 
Evenals de gelijkenissen in de evangeliën 
zijn de verborgenheden van God 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 
ze alleen begrepen worden door ware 
gelovigen, die de inwoning van Gods Geest 
bezitten en door de Geest worden ingeleid 
in de Schriften (vgl. Joh. 16:13-15). Door de 
zalving met de Geest ligt Gods Woord 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 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 gééstelijk: opnieuw geboren 
mensen lezen de Bijbel bij het licht van 
de 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 geheimen 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. Laat 
dit nummer van Rechtstreeks hiertoe 
een stimulans mogen zijn. Namens de 
redactie, Hugo Bouter
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In Spreuken 8 heeft de Heilige Geest een onpeilbare 
diepte van heerlijkheid gelegd ten aanzien van de 
Persoon van de Heer Jezus Christus. Wij kunnen dit 
hoofdstuk verdelen in twee delen: 

1. in het eerste gedeelte (vs. 1-21) ontmoeten wij de 
hoogste Wijsheid te midden van de zichtbare dingen, 
wandelend onder de mensen; 

2. in het tweede gedeelte (vs. 22-36) zien we dezelfde 
heerlijke Persoon in de eeuwigheid, als het 
Middelpunt van al Gods raadsbesluiten.

Er is een merkwaardig verband tussen de eerste 21 
verzen van het achtste hoofdstuk en de eerste zeven 
verzen van het eerste hoofdstuk. In die eerste zeven 
verzen van Spreuken 1 vinden wij eigenlijk een korte 
samenvatting van het hele boek; en alles wat daarin 
genoemd wordt, vinden we weer terug in het eerste 
deel van hoofdstuk acht, en wel als de vrucht van het 
onderwijs van een Persoon die als de hoogste Wijsheid 
sprekend wordt ingevoerd.

Opvallend is evenwel het verschil tussen hoofdstuk acht 
en het voorgaande hoofdstuk, waar we de ‘vreemde 
vrouw’ ontmoeten. Deze vrouw fluistert in het nachtelijk 
duister, terwijl de Wijsheid haar stem overdag laat horen. 
Zij zoekt ook de enkeling, maar de Wijsheid richt zich 
tot allen. De slechte vrouw zoekt te verblinden, terwijl de 
Wijsheid de blinddoek wegrukt. In deze aspecten staan 
ze als twee machten vóór ons. De eerste voert tot het 
verderf; haar wegen dalen naar de binnenkamers van de 
dood. De andere maakt het pad van het leven bekend 
en leidt tot waarachtig geluk en blijvend genot. Welke 
macht zal winnen? Wie het boek Spreuken helemaal 
gelezen heeft, zal het antwoord hebben gevonden. 
Steeds waarschuwt dit boek tegen de slechte vrouw, 
maar telkens opnieuw stelt het ons ook de Wijsheid voor 
die triomfeert over alle kwaad.

De hoogste Wijsheid is een Persoon. Het gaat om 
onze Heer Jezus Christus, die waard is alle eer te 
ontvangen. Maar het onderwerp van de Heilige Geest 
is hier veeleer ons te laten zien hoe Hij geeft; hoe Hij 
voorzichtigheid schenkt aan de eenvoudige en verstand 
aan de onwetende. Al Zijn woorden zijn recht, de 
dingen worden erdoor gezien zoals ze werkelijk zijn. 
Zijn woorden zijn klaar en helder, ze brengen echte 
kennis. Bij Hem is kracht en uit Zijn hand ontvangt men 
blijvende zegeningen, die Hij schenkt aan allen die Hem 
liefhebben. Het is bijzonder verkwikkend Hem zo te zien, 
daarom doen we er goed aan bij de afzonderlijke verzen 
stil te staan. Ik hoop dat het ons zal doen groeien in de 

kennis van onze gezegende Heer. Dan zal de vrucht 
voor ieder van ons zijn dat we in aanbidding voor Hem 
neerknielen!

“Roept de Wijsheid niet en verheft de Verstandigheid 
niet haar stem?” (vs. 1).

De Wijsheid laat goddelijk licht vallen op goed en kwaad, 
ja, op alles waarover we een oordeel hebben te vellen. 
Voor haar is alles naakt en geopend. Zij deelt Gods 
gedachten mee aan wie naar haar luistert. In deze 
donkere wereld brengt ze ons in verbinding met God. 
Zij zou deze wereld aan zichzelf kunnen overlaten en 
kunnen prijsgeven aan het verderf dat ze tegemoet 
gaat, maar dit doet ze niet. Integendeel, ze arbeidt 
rusteloos voort, omdat zij behalve de Wijsheid ook 
de genade van God is. Denk aan het mooie woord uit  
Johannes 1: “De genade en de waarheid is door Jezus 
Christus geworden.”

“Boven op de hoogten aan de weg, daar waar de 
paden samenkomen, is zij gaan staan, aan de zijde van 
de poorten, aan de ingang van de stad, waar men de 
poortdeuren binnengaat, roept zij luid” (vs. 2-3).

Na de zondeval heeft de mens geprobeerd zijn bestaan 
buiten God om te regelen. Hij heeft een bedrijvigheid 
geschapen waaraan het meest wezenlijke ontbreekt, 
omdat hierin geen plaats is voor God en voor Christus. 
Denk aan Kaïn en zijn nageslacht; aan de vaders van 
hen die tenten bewoonden en vee hadden, van hen die 
harpen en orgels bespeelden, en van hen die koper en 
ijzer bewerkten (Gen. 4). Kaïn heeft zijn stad gebouwd en 
heeft zich aan God onttrokken. Maar hoe mooi wordt het 
hier nu door de Heilige Geest geschilderd, hoe de mens 
wordt opgezocht door zijn God! De Wijsheid gaat staan 
op de hoge plaatsen. Ze daalt af naar de vallei. Ze zoekt 
de mensen op in de poort van de stad. Aan de ingang 
van haar deuren roept zij overluid. Ze staat alléén, maar 
ze wil gemeenschap tot stand brengen. Daarom vertoont 
ze zich in het openbaar, zodat ieder haar kan zien en 
horen. Ze wenst niet onopgemerkt te blijven, en daarom 
treedt ze op waar de mensen hun bedrijvig leven leiden 
en waar ze rechtspreken. Ze zoekt hun gezelschap. O, 
dat zoeken is zo mooi! Altijd dezelfde liefde! Telkens die 
aangrijpende herhaling van de vraag uit de morgenstond 
van de mensheid: “Adam, waar ben je?” (Gen. 3:9).

de wijsheid Van God

Spreuken 8
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“Tot u, mannen, roep ik en mijn stem gaat uit tot de 
mensenkinderen!” (vs. 4). 

De Wijsheid roept iedereen: de mannen en alle 
mensenkinderen, niemand uitgezonderd. Op een heel 
bijzondere wijze wil de Wijsheid Zich bezighouden met 
haar kinderen. Maar hier zien wij de Wijsheid in de 
gestalte van de genade, die aan allen verschenen is en 
die wil dat álle mensen behouden worden. In het Nieuwe 
Testament wordt dit nader uiteengezet (vgl. 1 Tim. 2:4 en 
Tit. 2:11).

“Gij onverstandigen, leert schranderheid, gij dwazen, 
verstaat het met uw hart” (vs. 5).

 
De Wijsheid is niet gekomen om de waarheid te zoeken 
bij de wijzen, want ze is zelf de Waarheid. Ze is echter 
verschenen om de waarheid te brengen aan de 
onverstandigen, de onwetenden, de verstandelozen.

“Hoort, want ik zal verheven dingen spreken en mijn 
lippen openen tot wat recht is. Want waarheid spreekt 
mijn gehemelte, een gruwel voor mijn lippen is de 
goddeloosheid. Al de woorden van mijn mond zijn in 
gerechtigheid gesproken; niets daarin is verdraaid 
en verkeerd. Zij alle zijn voor de verstandige juist, 
betrouwbaar voor wie kennis gevonden hebben. Neemt 
mijn vermaning aan en niet zilver, en kennis boven 
uitgelezen goud. Want wijsheid is beter dan koralen, al 
wat men zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren” 
(vs. 6-11). 

Hier vernemen we dan de woorden van de Wijsheid. Uit 
haar mond komen heerlijke dingen, al wat goed is en 

waar. Zij haat de leugen. De woorden van de Wijsheid 
voeren rechtstreeks tot God, in tegenstelling met alle 
bederf en alle boosheid van de wereld. Haar woorden 
zijn rechtvaardig, helder en recht. En de verstandigen 
die ze hebben aangenomen, achten de waarde van deze 
woorden boven alle prijs. Ze bezitten daardoor een goed 
dat alle rijkdommen overtreft die de wereld zou kunnen 
aanbieden.

“Ik, de Wijsheid, woon bij de schranderheid en ik verkrijg 
kennis door overleggingen. De vreze des Heren is het 
kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel 
en een mond vol draaierijen haat ik. Mijner zijn raad en 
overleg, ik ben het inzicht; mijner is de kracht. Door mij 
regeren de koningen en verordenen de machthebbers 
recht. Door mij heersen de vorsten en de edelen, al de 
rechters der aarde” (vs. 12-16).

In deze verzen hebben we een mooie 
persoonsbeschrijving van de Wijsheid Zelf. Alleen 
goddelijke volmaaktheid heeft het recht zo’n 
beschrijving van Zichzelf te geven. De wijsheid woont 
bij de kloekzinnigheid of voorzichtigheid. Ze heeft haar 
leerlingen vermaand, bij de oprechtheid van de duiven de 
voorzichtigheid van de slangen te voegen (Matt. 10:16). 
Welnu, deze voorzichtigheid heeft zij zelf geopenbaard, 
dit fijne onderscheidingsvermogen dat elke valstrik 
herkent, zodat die kan worden vermeden. En zien we 
die voorzichtigheid niet telkens weer in de omwandeling 
van de Heer Jezus? Hoe legde Hij ze aan de dag in Zijn 
antwoord aan de Farizeeën en de Herodianen, door 
middel van de vraag: “Toon mij een denaar,” of in Zijn 
vraag aan de leidslieden van het volk die niet in Hem 
wilden geloven: “De doop van Johannes, was die uit de 
hemel of uit de mensen?”

De Wijsheid vindt deze kennis, die voortvloeit uit 
bedachtzaamheid. Ze peilt zorgvuldig de moeilijkheden 
en overweegt ze om die het hoofd te kunnen bieden. 
Dat vinden we ook zo mooi in het leven van de Heer 
Jezus. Zó heeft Hij Zijn aangezicht naar Jeruzalem 
gericht, terwijl Hij wist dat de dood Hem daar wachtte. 
Maar zó gaf Hij ook bevel aan Zijn discipelen om over 
een stormachtige zee naar de overzijde te varen. Hij 
berekende de kracht van de golven, Hij mat de sterkte 
van de wind, en wist dat Hij aan de macht van de 
elementen Zijn discipelen zou ontrukken.

“De vreze des Heren is het kwaad te haten.” Is deze 
vrees niet volmaakt verwezenlijkt in het leven van 
Christus? Hij kon dan ook zeggen: “Ik haat hoogmoed 
en ongerechtigheid en verkeerdheid.” Hij kon zeggen: “Ik 
ben zachtmoedig en nederig van hart.” Hij maakte rechte 
paden voor Zijn voeten. In alles wat Hij zei, was Hij 
volmaakt. En wat nog meer was: Hij was volmaakt wat 
Hij zei te zijn. Woord en werk, werk en Persoon dekten 
elkaar volkomen. Geen oneffenheid, geen disharmonie, 
geen onevenredigheid, in welk opzicht ook, werd bij Hem 
gevonden. De hoogste Wijsheid, Christus, bezit alles 
wat nodig is om in dit leven alle mogelijke moeilijkheden 
te boven te komen, alles wat we behoeven om de 
valstrikken van de vijand te vermijden en de rechte weg 
te gaan tot eer van God. Raad en wijsheid en kracht 
zijn bij Hem, de onuitputtelijke Bron, te verkrijgen.

“Boven op de hoogten aan 
de weg, daar waar de paden 
samenkomen, is zij gaan 
staan, aan de zijde van 
de poorten, aan de ingang 
van de stad, waar men de 
poortdeuren binnengaat, 
roept zij luid” (vs. 2).
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De eerste woestijnervaringen na de uittocht

Nadat Israël uit Egypte was geleid, zong het aan 
de overzijde van de Schelfzee het lied van Mozes, 
de jubelzang van de bevrijding (Ex. 15:1-18). De 
Israëlieten waren verlost uit de slavernij, God had hun 
welgedaan. Het was begrijpelijk dat zij een lofzang 
zongen. In dat lied zongen zij ook reeds over het 
Beloofde Land dat zij zouden beërven, en over het 
heiligdom dat God daar zou stichten. Maar zover was 
het helaas nog niet, eerst wachtte de reis door de 
woestijn. 

In de woestijn zouden zij God gaan dienen, zoals 
Mozes tegenover Farao reeds had aangekondigd: 
‘Wij willen drie dagreizen ver de woestijn intrekken 
en de HERE, onze God, offers brengen, zoals Hij ons 
gezegd heeft’ (Ex. 7:16; 8:27-28). Daarvan lezen wij 
echter niets in Exodus 15. Inderdaad trokken zij drie 
dagen door de woestijn, maar aan het brengen van 
offers kwamen zij niet toe. Dat gebeurde pas later 
bij de Sinai (Ex. 18:12; 24:3vv.). Noch bij Mara, noch 
bij Elim was er sprake van het brengen van offers. 
Integendeel, wij zien hier een morrend en klagend 
volk. Het loflied was verstomd. Zij vonden geen water 
in de woestijn. Dat was de eerste ‘woestijnervaring’, 
de eerste moeilijke les die het verloste volk moest 
leren op de tocht naar Kanaän. 

De woestijn is het land van de dood. Het is een dor en 
dorstig land, zonder water (Ps. 63:2). Het is een beeld 
van de wereld als het terrein dat het nieuwe leven niets 
te bieden heeft, de plek waar wij worden beproefd 
(Statenvert.: ‘verzocht’). In de woestijn leren wij wie 
wijzelf zijn, maar ook Wie God is (Deut. 8:2-4). Wij 
leren daar gehoorzaamheid aan God en vertrouwen 
op God. De ziel van de gelovige dorst daar naar God, 
ja, zelfs zijn vlees smacht naar Hem. Wij leren daar 
alles te verwachten van hemelse hulpbronnen. 

God Zélf voorziet Zijn volk in de woestijn van spijs en 
drank: brood uit de hemel en water uit de steenrots. 
Met Hem kunnen wij in de woestijn van dit leven onze 
weg vinden. Naast het manna waren er ook nog de 
kwakkels: in de avond gaf de HERE hun vlees te eten 
en in de morgen volop brood. In verband met het 
manna vinden wij tevens de instelling van de sabbat 
(Ex. 16). 

Die heeft een diepe profetische en geestelijke 
betekenis. Er blíjft nog een sabbatsrust over voor het 
volk van God (vgl. Hebr. 4:9). Later vinden wij het 
twistwater van Massa en Meriba, alsmede de strijd 
met Amalek (Ex. 17:7vv.). 

Overzicht van Exodus 15-17

Dit waren de eerste woestijnervaringen van het volk 
Israël na de uittocht uit Egypte, volgens het bericht 
van Exodus 15 tot 17. Wij hebben hier ook enkele 
nadere openbaringen aangaande de naam des Heren 
(Ex. 15:26; 17:15). Deze ervaringen hebben ons als 
nieuwtestamentische gelovigen heel veel te zeggen, 
o.a. over: 

1. het lied van de verlossing, de jubelzang van de 
bevrijding (vgl. Rom. 8); 

2. het manna, het brood uit de hemel (Joh. 6); 

3. het verborgen manna voor het aangezicht des 
Heren (Openb. 2:17); 

4. de sabbatsrust die overblijft voor Gods volk (Hebr. 
4:9); 

5. het water uit de rots (1 Kor. 10:4); 

6. de strijd tegen het vlees (Gal. 5:16vv.); 

7. het hemelse hogepriesterschap van Christus 
(Hebr. 4:14vv.). 

Gods volk is ook nu op reis door de ‘woestijn’. Wij zijn 
op weg naar een beter, dat is een hémels vaderland. 
De parallellen met Israël vinden wij met name in 
Romeinen, 1 en 2 Korintiërs, Galaten en Hebreeën. 
Probeer dit voor uzelf eens nader uit te werken. Na 
deze ervaringen met God in de woestijn treffen wij de 
Israëlieten aan bij de berg Gods, de berg Sinai. Daar 
maakte Hij Zichzelf verder aan Zijn volk bekend, sloot 
Hij Zijn verbond met hen en gaf hun Zijn wetten en 
inzettingen (Ex. 18-24). Hier werd ook de bouw van 
de tabernakel, een draagbaar heiligdom voor de God 
van Israël, voorbereid (Ex. 25-40). Dit heeft ons als 
gelovigen ook veel te zeggen in verband met de 
opbouw van de Gemeente in onze tijd. 

Met God in de woestijn

‘Drie dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. En zij 
kwamen in Mara, maar zij konden het water van Mara niet drinken, omdat het 

bitter was’ (Ex. 15:22-27).

Hugo Bouter
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De inwijding van de tempel

Ook bij de inwijding van de tempel spreekt Salomo 
over de verlossing uit Egypte (1 Kon. 8). In 1 Koningen 
8:1 staat dat Salomo al de leiders van Israël, de 
stamhoofden en familiehoofden naar Jeruzalem riep 
om getuige ervan te zijn hoe de ark van het verbond 
vanuit het heiligdom in Sion, de stad van David, 
naar de tempel werd overgebracht. 1 Koningen 8 
is het langste hoofdstuk uit het boek 1 Koningen; 
het beschrijft de inwijding van de tempel. Het 
is het hoogtepunt waar naartoe is gewerkt in de 
drie hoofdstukken over de bouw van de tempel.  
1 Koningen 8 is opgebouwd uit zeven delen en heeft 
zelf een spiegelende structuur, met een zevenvoudig 
gebed in het midden. Het volk verzamelde zich (vs. 
1-2). In de verzen 3 t/m 13 volgen de offers en die 
komen weer terug in de verzen 62 t/m 64. In de verzen 
14 t/m 21 zegent Salomo het volk, en dat doet hij ook 
in de verzen 54 t/m 61. In de verzen 22 t/m 53 vinden 
we Salomo’s gebed, met zeven bijzondere situaties. 
Aan het eind van het hoofdstuk viert het volk feest en 
stuurt Salomo de mensen terug naar huis.  

Alle geledingen van het volk Israël waren 
vertegenwoordigd om de tempel in te wijden. Het 
begon met het overbrengen van de ark uit de tent 
waar David hem had neergezet (2 Sam. 6), en van de 
tabernakel uit Gibeon naar de tempel. Deze grootse 
gebeurtenis vond vermoedelijk plaats in het twaalfde 
regeringsjaar van Salomo, in de zevende maand, 
de maand van het Loofhuttenfeest. In aanwezigheid 
van alle leiders droegen de priesters en Levieten de 
ark met de tabernakel en de bijhorende voorwerpen. 
De optocht naar de tempel ging gepaard met talloze 
offermomenten, waarna de ark uiteindelijk in het 
allerheiligste werd geplaatst. De plaatsing van de ark 
in het heiligdom is het laatste wat we over dit heilige 
voorwerp vernemen in de geschiedenis van Israël, tot 
de plundering door de Babyloniërs (2 Kon. 25).  

Terwijl de priesters terugkeerden uit het binnenste 
heiligdom, vulde een heldere wolk de tempel en 
konden de priesters niet meer de tempel betreden om 
daar dienst te doen (1 Kon. 8:10-11). De HERE daalde 
neer in een wolk en de heerlijkheid van de HERE vulde 
het hele gebouw. Deze ervaring was zo krachtig, dat 
de priesters hun taak niet meer konden verrichten. 

De aanwezigheid van de HERE was verborgen in 
een dikke wolk, zoals bij de Sinai (Ex. 24). Salomo 
herinnerde eraan dat Jahweh eerder verkoos te 
verschijnen in een wolk.

Nu de tempel voltooid was en de ark van het verbond 
erin stond, kon Salomo Hem een koninklijk huis 
aanbieden. David had al de wens gehad een tempel 
te bouwen voor de God van Israël (1 Kon. 8:17-20). 
Maar de HERE sprak tot David: ‘U hebt er goed aan 
gedaan dat u van plan was een tempel te bouwen 
voor Mijn naam. Toch mag u die tempel niet bouwen, 
maar uw zoon zal dat doen’. Nu is de HERE Zijn 
belofte nagekomen, zegt Salomo. Ik ben mijn vader 
opgevolgd als koning van Israël en ik heb dit huis 
gebouwd voor de God van Israël. Daarna volgt het 
gebed van Salomo, waarin hij de tempel opdraagt aan 
God. Het is geen heidense tempel waar een afgod is 
geplaatst, en het is ook niet de eigenlijke plaats waar 
de HERE woont. Salomo heeft begrepen dat het huis 
dat hij heeft laten bouwen de HERE niet kan bevatten. 
In vers 27 zegt hij: ‘Is het wel mogelijk dat U op aarde 
wilt wonen? Zelfs de hoogste hemelen kunnen U niet 
bevatten, laat staan deze tempel die ik heb gebouwd’. 
De bouw van een huis voor de HERE, waar Hij Zijn 
naam wilde doen wonen (vs. 29), herinnert aan het 
boek Deuteronomium. De naam vertegenwoordigt de 
naamdrager en Zijn gezagsorde. 

De tempel met de ark van het verbond was het 
centrum van Gods bezit en gezag, en daarom ook het 
oriëntatiepunt van gebed, niet alleen in Jeruzalem, 
maar in heel Israël en overal ter wereld. Daniël bad 
in Daniël 6 in de richting van Jeruzalem, immers daar 
had de HERE verkozen Zijn naam te doen wonen. 
Geen menselijk handelen had de HERE bewogen tot 
de keuze om met Israël een verbond te sluiten en 
Zijn naam te midden van hen te doen wonen, het was 
uitsluitend Zijn verkiezende liefde. Zijn beloften zijn 
betrouwbaar. Wat de HERE aan David had beloofd, 
werd in 1 Koningen 8 vervuld toen de tempel was 
voltooid door Davids zoon. ‘Luister dan naar hen 
vanuit de hemel en geef antwoord op hun gebeden. 
Alle volken van de aarde zullen Uw naam kennen en 
ontzag voor U hebben, net als Uw volk Israël, en de 
hele wereld zal weten dat U in deze tempel in ons 
midden bent’ (1 Kon. 8:43).

S
lo

t

het paleis- en teMpelcoMplex 
Van saloMo 

1 Koningen 7 en 8

Thru The Bible/Trans World Radio, 
bewerking Hugo Bouter
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De boodschap voor Pergamus 

In Smyrna zagen we een zekere trouw en toewijding 
ten gevolge van de hevige vervolging die de satan de 
gemeente deed ondergaan. Maar waar grof geweld 
geen succes heeft, heeft sluwheid dat vaak wel. Beide 
middelen staan de vijand ter beschikking; en waar de 
éne niet werkt, neemt hij snel zijn toevlucht tot de 
andere. Tegen de gezegende Heer gebruikte de satan 
beide, hij gebruikte al zijn sluwheid in de woestijn en 
al zijn woede bij het kruis. Maar tot zijn eigen schande 
schitterden bij beide gelegenheden de heerlijkheden 
van onze aanbiddelijke Heer! Toen Paulus te Filippi 
was, probeerde de satan eerst het evangelie te 
bederven door het te steunen en zo te verwarren 
met zijn eigen boze activiteit. Toen dit verijdeld werd, 
probeerde hij het met geweld te vernietigen, maar 
leed eens te meer een smadelijke nederlaag. 

Zo handelde hij ook met de gemeenten. In Smyrna 
gebruikte hij vervolging, maar dit wekte alleen maar 
grotere oprechtheid en toewijding op. In Pergamus 
probeerde hij met zijn listen de gemeente te verleiden 
tot onzorgvuldigheid en onverschilligheid. Er is iets 
bijzonders in de manier waarop de Heer Zich aan 
deze gemeente presenteert: ‘En schrijf aan de engel 
van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij die het 
scherpe, tweesnijdende zwaard heeft’ (vs. 12). 

Wat een verschil met de vorige brief. Daarin vonden 
we een gemeente bestemd om te lijden, waaraan de 
Heer Zich bekendmaakte als ‘de eerste en de laatste, 
die dood geweest is en weer levend geworden’. Hier 
vinden we Hem als de Rechter, die het scherpe, 
tweesnijdende zwaard heeft. In Smyrna openbaarde 
Hij Zich als de levenskracht. Hier zien wij Hem als 
Degene die klaar staat om te oordelen: ‘Ik weet waar 
u woont, daar waar de troon van de satan is; en u 
houdt vast aan mijn naam en het geloof in Mij hebt 
u niet verloochend, zelfs niet in de dagen waarin 
Antipas mijn trouwe getuige was, die gedood werd bij 
u waar de satan woont’ (vs. 13).  

Toch was er nog veel trouw overgebleven, want Hij 
zegt: ‘(...) en u houdt vast aan mijn naam en het geloof 
in Mij hebt u niet verloochend’. En dit was in de tijd dat 
de martelaar Antipas de dood had gevonden. De Heer 
waardeerde dit, maar er was ook afval: ‘Ik weet waar 
u woont, daar waar de troon van de satan is’. 

Dit is figuurlijke taal. We weten niet waar exact naar 
verwezen wordt, maar er kan weinig twijfel zijn over 
de algemene betekenis. Wat is de troon van de satan? 
Deze troon staat in tegenstelling tot die in de hemel, 
Gods troon. Later in dit boek geeft de satan aan het 
beest, de grote heerser van de wereld, ‘zijn macht en 
zijn troon en groot gezag’ (Openb. 13:2). De troon van 
de satan is dus de zich wederrechtelijk toegeëigende 
wereldse macht, die hij tegenover de Heer als de 
zijne claimde en waarvan de Schrift ook verklaart dat 
hij haar bezit, terwijl ze de tegenstander ‘de overste’ 
en ‘de god’ van deze wereld noemt, ‘de geest die nu 
werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid’.

De gemeente van Pergamus had zich genesteld 
in de wereld, de plaats waar de satan heerste. Dit 
zegt nog niets over eventuele goddeloosheid of 
slechtheid in de gemeente. Satan is heel tevreden 
met wereldse christenen, zolang ze maar niet gericht 
zijn op Christus maar op de wereld. Ook dan is zijn 
doel bereikt. Want de wereld, de religieuze wereld 
of de wereld in een andere gedaante, neemt dan 
de plaats in van Christus; en de vurige liefde voor 
Zijn Persoon en de heldere hoop van Zijn terugkeer 
verdwijnt, en kilheid, doodsheid, tolereren van kwaad, 
onverschilligheid tegenover de eisen van God komen 
ervoor in de plaats. Openlijk kwaad hoeft niet direct 
te volgen, maar de eerste stappen ernaar toe zijn wel 
gedaan.

In Pergamus was dit het meest beledigend voor 
Christus: ‘Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u 
daar hebt die aan de leer van Bileam vasthouden, 
die Balak leerde de zonen van Israël een strik te 
spannen, om afgodenoffers te eten en te hoereren. Zo 
hebt ook u er die op dezelfde wijze aan de leer van de 
Nikolaïeten vasthouden. Bekeer u dan; maar zo niet, 
Ik kom spoedig naar u toe en Ik zal oorlog tegen hen 
voeren met het zwaard van mijn mond’ (vs. 14-16). 
We hebben het karakter van het kwaad al gezien. Net 
zoals Bileam aan Balak toonde hoe hij de Israëlieten 
moest verleiden tot afgoderij en vermenging met zijn 
volk (dus met het heidendom), zo tracht de satan 
controle te krijgen over het hart van de christen door 
dit te laten uitgaan naar de wereld in plaats van naar 
Christus. Dit is de leer van de Nikolaïeten. Het maakt 
niet uit in welke vorm dat is. De morele kenmerken 
van deze leer worden duidelijk gemaakt door de 
vergelijking met Bileam.

de openbarinG Van 
jezus christus

Openbaring 2:12-17

T.B. Baines
D
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Als mensen elkaar bemoedigen, klinkt het soms 
goedkoop. Als gelovigen elkaar bemoedigen, is 
er al meer reden tot blijdschap, want zij kunnen 
verwijzen naar de Heer. Maar wanneer de Heer Zelf 
ons bemoedigt, is dat iets dat met recht een grote en 
welgemeende bemoediging mag worden genoemd! 
We onderzoeken in deze woordstudie de gebruikte 
Griekse woorden voor ‘goede moed hebben’ en voor 
‘moed’.

In het Griekse Nieuwe Testament worden zowel de 
woorden tharseoo als tharreoo gebruikt. Het eerste 
is de oudste vorm, hij komt al bij Homerus voor. In 
het Grieks van het Nieuwe Testament komen beide 
vormen voor, zonder verschil in betekenis, afhankelijk 
van het spraakgebruik van de schrijver. Geen enkele 
auteur gebruikt de vormen door elkaar, dus de keuze 
is afhankelijk van het persoonlijk taalgebruik en de 
eigen voorkeur van de auteurs. 

Tharseoo
Interessant is dat de zeven keren waarbij het Griekse 
woord tharseoo gebruikt wordt, het plaatsen betreft 
waar of de Heer Jezus Zelf spreekt, of waar de 
bemoediging rechtstreeks met Hem in verband staat. 
We lopen ze even langs. De Heer heeft in Matteüs 
9:2 tot de verlamde man gezegd: ‘Heb goede moed 
kind, uw zonden worden vergeven’. In vers 22 zei 
Hij tegen de bloedvloeiende vrouw: ‘Heb goede 
moed, dochter, uw geloof heeft u behouden’. Toen de 
discipelen in nood waren op het meer en de Heer over 
de golven naar hen toe kwam lopen, schreeuwden zij 
van bangheid en dachten zij dat Hij een spook was. 
Maar de Heer zei tot hen: ‘Hebt goede moed, Ik ben 
het, weest niet bang’ (= Marc. 6:50). Toen de Heer in 
reactie op het geroep van de blinde Bartimeüs bleef 
staan, wilde Hij dat de omstanders hem riepen. Dezen 
zeiden vervolgens tegen de blinde: ‘Heb goede moed, 
sta op, Hij roept u’. 

In Johannes 16:33 zegt de Heer tegen de discipelen, 
en over hun hoofden heen ook tot ons: ‘In de wereld 
hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb 
de wereld overwonnen’. En is het niet prachtig dat 
de Heer, ook nu Hij in de hemel woont, in staat is bij 
ons te gaan staan en ons te bemoedigen? Paulus 
heeft het ervaren, want Lucas schrijft in Handelingen 
23:11 het volgende: ‘De volgende nacht nu 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’.

Tharsos
Het hierboven besproken werkwoord hangt samen 
met het woord voor ‘moed’, nl. Gr. tharsos. Het komt 
slechts eenmaal voor, en wel in Handelingen 28:15. 
Daar schrijft Lucas: ‘En vandaar kwamen de broeders, 
die van onze zaken hadden gehoord, ons tegemoet 
tot Forum Appii en Tres Tabernae, en toen Paulus hen 
zag, dankte hij God en vatte moed’.

Tharreoo
Het Gr. werkwoord tharreoo is een iets later gevormd 
synoniem van tharseoo. Het wordt uitsluitend door 
Paulus gebruikt, en dat alleen in 2 Korintiërs (5:6,8; 
7:16; vertaald als ‘moedig zijn’ in 10:1-2) en door de 
auteur van de brief aan de Hebreeën (Hebr. 13:6).

Slotopmerking
In het Griekse denken van de heidenen was ‘moed’ 
op het slagveld of bij ziekte met de dood voor ogen 
iets dat vaak werd ontleend aan de gedachte van 
de onsterfelijkheid van iemands hoogste deel, de 
eigen ziel. Deze gedachte had men slechts op basis 
van ingewikkelde filosofische beschouwingen. De 
christen ontleent de basis voor zijn moed echter aan 
de woorden van de Heer Zelf, die de wereld heeft 
overwonnen en zelfs de overwinning heeft behaald op 
de satan, de zonde en de dood. Dat mogen we door 
Gods genade gelukkig voluit zeker weten!

heb Goede Moed!

Gerard Kramer
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De beschrijving van de regeringen van boven-
genoemde koningen volgen elkaar in 2 Koningen 
15 in snel tempo op. Het refrein dat voor de meeste 
koningen terugkeert - dat zij deden wat slecht is 
in de ogen van de HERE -, wordt een enkele keer 
onderbroken door even in Juda te kijken, waar een 
koning regeert van wie staat dat hij deed wat recht is 
in de ogen van de HERE. Maar ook bij hen is er vaak 
iets dat een smet werpt op hun regering. Dat wordt in 
de boeken van de Koningen naar voren gebracht. 

Zo zien we dat helaas bij Azarja (Azaria), die in  
2 Koningen 15:13 en in 2 Kronieken 26 Uzzia wordt 
genoemd. Van deze godvrezende koning wordt 
gezegd dat ook onder zijn regering de hoogten 
bleven functioneren. Dan volgt hier in vers 5 zonder 
enige toelichting de mededeling dat de HERE hem met 
melaatsheid sloeg. Het is Gods goed recht een zaak 
zo naar voren te brengen. Als Hij iets doet, heeft Hij 
daar altijd een reden voor. Hij is evenwel niet verplicht 
ons die reden mee te delen. Toch weten we uit  
2 Kronieken 26 hoe het komt dat Uzzia melaats wordt.

Zekarja (Zacharia) is de laatste koning in de lijn 
van Jehu. Met hem is de belofte van God aan Jehu 
vervuld. De HERE houdt altijd woord. Deze koning komt 
echter door moord om het leven. Heel vaak komen 
de koningen van Israël aan de macht door eenvoudig 
hun voorganger te vermoorden. Altijd hebben zulke 
koningen met de terechte angst rondgelopen op zeker 
moment zelf ook het slachtoffer van moord te worden. 
Een mens wordt er nooit beter van als hij het recht in 
eigen handen neemt. 

Sallum schaamt zich er niet voor zijn moord ten 
aanschouwen van het volk te plegen (vs. 10). Hij maakt 
van de moord een spektakel dat indruk moet maken op 
allen die het zien. Hier is wel een actuele toepassing 
te maken op tijden van regeringsverkiezingen.  

Dan ‘vermoorden’ de kandidaten elkaar vaak ook voor 
de ogen van het volk tijdens openbare debatten die 
via de media zijn te volgen. Van al de plannen die 
Sallum ongetwijfeld heeft gehad toen hij koning werd, 
is niet veel terechtgekomen. Hij is slechts een maand 
aan de macht geweest. Toen was het zijn beurt om 
vermoord te worden (vs. 14).

Menachem (Menahem) neemt de macht over. Maar 
eerst laat hij in een bepaalde stad al de zwangere 
vrouwen opensnijden. Deze gruweldaad toont het 
karakter van deze koning. Geraakt in zijn trots, omdat 
hem niet vrij baan werd gegeven (vs. 16), zaait hij 
dood en verderf en neemt hij alle verwachting op 
nieuw leven bij anderen weg. Tijdens zijn regering 
begint de hand van de HERE, van Wie lijkt alsof Hij 
volledig uit Israël is verbannen, merkbaar te worden. 
De koning van Assyrië begint zich tegen Israël te 
roeren. Door afkoping wendt Menachem het gevaar 
af. 

Zijn zoon Pekachja (Pekahia) volgt hem op. Aan zijn 
regering komt na twee jaar een abrupt einde. Zijn 
hoofdman Pekach (Pekah) vermoordt hem. Tijdens 
diens regering komt de koning van Assyrië opnieuw 
Israël binnen. Nu neemt hij delen van het land en 
enkele steden in bezit en voert de bevolking in 
ballingschap naar Assyrië. Dan valt ook Pekach ten 
prooi aan de machtswellust van een ander, Hosea, en 
wordt vermoord (vs. 30).

Dan komt opnieuw een koning van Juda voor onze 
aandacht. Het is Jotam. Het is weldadig om hier weer 
te lezen dat hij deed wat juist is in de ogen van de 
HERE, hoewel ook hij de hoogten liet voortbestaan. 
Maar hij deed nog iets anders: hij bouwde de 
Bovenpoort van de tempel (vs. 35). Dat wil zeggen 
dat hij zich bekommerde om Gods huis. Toch zegt 
vers 37 dat de HERE ook in Juda dingen zag die het 
nodig maakte dat Hij hen tuchtigde.

Lees nu nog een keer 2 Koningen 15.

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen 
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. 
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf 
aanvullen: ‘Heer, alleen door op U en op Uw Woord 
te letten kan ik doen wat juist is in Uw ogen. Zijn 
er, Heer, in mijn leven soms ook nog afgodische 
‘hoogten’?’

“Hij woonde in een apart 
staand huis” (vs. 5).

azarja en jotaM, koninGen Van juda; 
zekarja, salluM, MenacheM, pekachja 

en pekach, koninGen Van israël

‘Alleen verdwenen de hoogten niet; nog steeds slachtte 
en offerde het volk op de hoogten’ (2 Kon. 15:4).

Ger de Koning
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Vraag

Hoe valt het te verklaren dat de Heer Jezus, terwijl Hij 
op aarde was, als de eniggeboren Zoon van God in de 
schoot van de Vader was en als de Zoon des mensen 
ook in de hemel was (Joh. 1:18; 3:13b)?

Antwoord

Het Woord was God, zo verzekert Johannes ons in 
zijn evangelie (Joh. 1:1). En Hij hield niet op God te 
zijn, toen Hij de gedaante van een Slaaf aannam en 
aan de mensen gelijk werd (Fil. 2:6-7). Het Woord is 
vlees geworden en heeft onder ons gewoond (Joh. 
1:14). Christus heeft deelgenomen aan bloed en vlees 
(Hebr. 2:14). De Zoon kwam in het menselijke vlees, 
maar Hij gaf daarmee niet Zijn godheid prijs. Hij is God 

en Mens in één Persoon. Het is voor ons verstand niet 
te bevatten, maar de eeuwige relatie van het Woord 
dat bij God was en dat Zelf God is, de relatie van de 
Zoon tot God de Vader, is door de menswording niet 
onderbroken. Er staat letterlijk in Johannes 1:18 dat Hij 
de in de schoot van de Vader zijnde is. De ‘schoot van 
de Vader’ geeft de onveranderlijk bestaande relatie 
met de Vader aan (vgl. Joh. 13:23 en Luc. 16:22-23), 
en het citaat uit Johannes 3 over de Zoon des mensen 
geeft de woonplaats aan (nl. de hemel) die aan deze 
relatie haar ware karakter verleent. De Zoon die 
neerdaalde op aarde en die Mens werd, was krachtens 
Zijn godheid – hoewel die onder Zijn menselijke 
gedaante verborgen werd – toch steeds in de hemel. 
En daarheen is Hij na het volbrengen van Zijn werk 
op aarde als Mens ook teruggekeerd.

De volgorde van de woorden is in het Grieks iets 
anders: ‘Dit is Mijn Zoon, de Geliefde’. Zo valt er 
nog meer nadruk op het feit dat de Zoon geheel 
uniek is. Letterlijk staat er: ‘Deze is de Zoon van Mij, 
de Geliefde’. Dit vers herinnert ons aan meerdere 
oudtestamentische schriftgedeelten:

(1) De uitspraak ‘Dit is Mijn Zoon’ is ontleend aan  
Psalm 2, waar gesproken wordt over Gods Gezalfde, de 
Messiaanse Koning. God heeft tot Hem gezegd: ‘Mijn 
Zoon bent U, Ik heb U heden verwekt’ (vs. 7). Deze 
psalm spreekt over Gods raadsbesluit ten aanzien van 
de Messias, die Hij tot Koning heeft gesteld over Sion. 
De gezalfde Koning regeert echter ook over de volken, 
en Zijn heerschappij strekt zich uit tot de einden der 
aarde (vs. 8).

(2) ‘De Geliefde’ doet denken aan de eniggeboren 
zoon van Genesis 22. Isaak is een beeld van Christus: 
‘...uw zoon, uw enige, die u liefhebt’. Deze kwalificaties 

tekenen de unieke en intieme relatie tussen de Vader 
en de Zoon: die beiden gingen tezamen. De Zoon was 
het ware Offerlam. We kunnen ook denken aan koning 
David, de geliefde, de man naar Gods hart (1 Sam. 
16).

(3) En de woorden ‘in Wie Ik welbehagen heb 
gevonden’ herinneren aan Jesaja 42, waar sprake 
is van de Knecht des Heren die Gods wil vervult. De 
evangelist Matteüs getuigt driemaal van het bijzondere 
welbehagen dat God heeft gevonden in de Zoon, toen 
Deze als Mens op aarde wandelde (Matt. 3:17; 12:18; 
17:5). Een mooi thema om over na te denken: ‘Zie, Mijn 
Knecht!’ De Vader spreekt dit welbehagen uit bij Zijn 
doop, Zijn dienstwerk, en de verheerlijking op de berg. 
Christus was echter ook de verworpen Koning, de 
lijdende Knecht des Heren, die onder de misdadigers 
werd gerekend en die om onze overtredingen werd 
doorboord. Door Zijn striemen is ons genezing 
geworden (Jes. 53).

F. Kaupp

de eniGGeboren zoon Van God 
in de schoot Van de Vader
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Vader in de zoon

‘En zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik 
welbehagen heb gevonden’ (Matt. 3:17).

Hugo Bouter
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Aan allen die de Heer Jezus, zijn Woord en elkaar liefhebben. Ps.119:63

Geliefde broeders en zusters, jongelui, kinderen,

We zijn heel dankbaar dat de Heer gelegenheid geeft om van 2 t/m 4 mei 2013 D.V. een gezinsconferentie te 
houden in het bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt (NB). Dit centrum deed vroeger dienst als klooster en heeft 
uitstekende faciliteiten voor besprekingen, overnachting en ontspanning. Het ligt in een mooi en rustig natuurgebied.

Het onderwerp van de dagbesprekingen zal weer zijn: Gideon...een dappere held?! (Ri.7; 8:22-35). Vorig jaar 
hebben wij dit onderwerp niet helemaal behandeld. Nog steeds heeft zijn leven en dienst heeft ook ons, jong en oud, 
vandaag nog veel te zeggen en te leren. Als er tijd voor is, willen wij aansluitend naar de eerste tijd van het leven van 
Simson kijken (Ri.13,14). Ook in zijn leven en dat gezin vinden we belangrijke lessen voor deze tijd.

De besprekingen zijn zo ingericht, dat broeders die de Heer wil gebruiken de gelegenheid krijgen om een boodschap 
van Hem door te geven. De avondprogramma’s zullen wat ontspannend zijn met o.a.: en filmverslag van een 
evangeliesatiereis in Centraal-Azië, zingen, muziek, gezellig samenzijn etc. Bespeel je een instrument, neem het 
dan als het kan mee.

Voor de jongste kinderen is er ’s ochtends oppas. De basisschooljeugd heeft een eigen programma. Voor de 
basisschooljeugd hebben we broeders en zusters nodig, die dit werk graag voor de Heer willen doen. Is het wat voor 
u/jou, om bezig te zijn met de basisschooljeugd, laat het dan zo spoedig mogelijk weten, zodat er een programma 
opgesteld kan worden. Voor deelname en informatie zie adres onderaan deze brief.

Voor 16 jaar en ouder is er ’s avonds nog een leerzame en gezellige “meeting” na de samenkomsten. Ook zal er 
overdag voldoende gelegenheid zijn voor sport en spel.

Belangrijk: U maakt het de organiserende broeders en zusters gemakkelijk, wanneer u zich tijdig aanmeldt, ook als 
u niet blijft slapen. Aanmelden kan op de site:

 www.openjebijbel.nl

We zijn u dankbaar voor uw tijdige aanmelding! De kosten voor de het bezoeken van de conferentie zijn: 85 euro 
p.p. Voor kleine kinderen geldt een lager bedrag. Bij aanmelding wordt een gironummer vermeld. Ook kan er tijdens 
de conferentie betaald worden. Wij danken u voor tijdige betaling. Wij kunnen onze gasten pas op 2 mei vanaf 10.15 
uur ontvangen! U krijgt dan kamernummer en verdere informatie uitgereikt. U wordt verzocht zelf bedlinnengoed 
mee te nemen. 

De conferentie begint om 11.00 uur! 

Het voornaamste doel van deze conferentie is, dat is dat de Heer Jezus grootgemaakt en verheerlijkt wordt en dat 
we opgebouwd en bemoedigd zullen worden. Wilt u meebidden dat alles in afhankelijkheid van Hem gedaan zal 
worden en dat Hij Zijn doel met ons zal bereiken?

a
G

e
n

d
a

http://www.openjebijbel.nl
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“(...) dat u uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God 
welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst” (Rom. 
12:1-2); 

“Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest 
gegeven tot welzijn van allen” (1 Kor. 12:7);

“…en laat u ook als levende stenen zelf gebruiken voor 
de bouw van een geestelijk huis, om een geestelijk 
priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke 
offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus (...) 
U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterschap, een heilige natie, een volk God ten 
eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem 
die u uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar 
licht (1 Petr. 2:5, 9);

“Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden verlost 
heeft door Zijn bloed - en Hij heeft ons tot een koninkrijk, 
tot priesters voor Zijn God en Vader gemaakt” (Openb. 
1:6).

De wijding en de dienst van de nazireeërs

Een man of een vrouw in het volk Israël kon zich voor 
een bepaalde periode speciaal aan God toewijden. Dit 
deed hij of zij door een bijzondere gelofte af te leggen, nl. 
de nazireeërgelofte (Num. 6:1-21). In de periode van het 
nazireeërschap mocht men geen wijn of bedwelmende 
drank drinken of iets van de vruchten van de wijnstok 
eten. In die periode mocht men ook het hoofdhaar niet 
laten afknippen. Verder mocht men geen dode aanraken. 
Als iemand in de periode waarin hij van plan was 
zich volledig aan God toe te wijden, toch onverwacht 
verontreinigd werd door aanraking met een dode, dan 
werd deze periode afgesloten met het afscheren van het 
hoofdhaar op de dag van zijn reiniging. Op de zevende 
dag moest hij het afscheren, en op de achtste dag een 
offer voor zijn reiniging brengen dat bestond uit twee 
duiven. De ene duif werd als een zondoffer geslacht en 
geofferd, de andere duif als een brandoffer. Ook moest 
hij een eenjarig schaap tot een schuldoffer brengen. 
Na de reiniging kon de periode van toewijding opnieuw 
beginnen. De achtste dag spreekt van een nieuw begin.

De periode van het nazireeërschap, van volledige 
toewijding, werd afgesloten met het brengen van een 
éénjarig schaap als brandoffer, een gave, éénjarige ooi 
als zondoffer en een gave ram als vredeoffer, met de 
bijbehorende spijsoffers en plengoffers. Daarna werd het 
hoofdhaar van de nazireeër afgeschoren en in het vuur 
geworpen, zodat dit met het vredeoffer kon verbranden. 
Bepaalde delen van de offers werden eerst op de handen 

van de nazireeër gelegd. Vervolgens nam de priester 
deze offerdelen en bewoog ze voor het aangezicht van 
God, met de beweegborst en de hefschenkel. Daarna 
mocht de nazireeër weer wijn drinken.

Ook nu kan een gelovige besluiten zich gedurende een 
bepaalde tijd volledig aan God toe te wijden. Hiertoe 
dient hij zich van dingen die op zichzelf goed zijn te 
onthouden, bijvoorbeeld door ongehuwd te blijven of 
door tijdelijke seksuele onthouding (1 Kor. 7:5-9). Zijn 
geest moet openstaan voor de werking van Gods Geest 
en daarbij niet beïnvloed worden door iets van deze 
wereld (Ef. 5:18-19). De dood is een gevolg van de 
zonde. Met de zonde mag hij niet in aanraking komen, 
omdat men daardoor verontreinigd wordt. Het lange haar 
is in de Bijbel het symbool van toewijding, een zichtbaar 
teken voor jezelf en anderen. Wanneer een gelovige 
met de zonde of met de gevolgen ervan in aanraking 
komt, wordt hij daardoor verontreinigd. En dan is een 
periode van herstel nodig en een hernieuwde toewijding. 
Gelukkig mag je bij God steeds opnieuw beginnen. 
Echter nooit met iets van jezelf, maar met het offer van 
de Here Jezus. Dit moet steeds centraal staan in ons 
leven. Alleen op grond van het brandoffer, al is het nog 
zo klein, is de gelovige welbehaaglijk in Gods oog. Elke 
keer als wij het doel missen, moet het besef bij ons leven 
dat Christus voor die bepaalde zonde moest sterven. 
Daarbij dient er ook besef te zijn van de schuldvraag: 
‘Hoe had ik de aanraking met het kwaad kunnen 
voorkomen? Wat was onbedoeld toch mijn aandeel hierin 
en de oorzaak dat ik faalde in mijn toewijding?’ Wanneer 
de bijzondere periode van volledige toewijding wordt 
afgesloten, dient de gelovige God te danken dat Hij hem 
aanziet in de Here Jezus. En hij mag dan dankbaar met 
Hem terugkijken op de kracht die hij ontving om geheel 
voor Hem te leven.

Leven voor God: willen wij dit elke dag? Dit kan alleen in 
Gods kracht. In de Bijbel vinden we enkele nazireeërs. 
In het Oude Testament zien we Simson. Helaas ging 
het op jonge leeftijd al mis met hem. Hij stelde geen 
duidelijke grenzen in zijn leven. Vervolgens ging hij er 
overheen door een verbintenis aan te gaan, een huwelijk 
waaraan God Zijn goedkeuring niet kon geven. Later 
kwam hij in aanraking met de dood als een gevolg van 
de zonde. Op het terrein waar hij terecht kwam, was 
hij een raadselachtig figuur. Hij leefde niet duidelijk 
volgens Gods normen en waarden. Steeds weer liet hij 
zich verleiden, totdat hij op den duur gevangen werd 
genomen. 

S
lo

t

leVen Voor God

Geestelijke lessen in verband met de wijding van de priesters, 
de Levieten en de nazireeërs onder het oude verbond

Jan C. van Buren
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grote overwinning.
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Johannes de Doper. In een leven van 
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was hij wel een goed voorbeeld voor zijn volksgenoten. 
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Onder dit redactionele stukje staat weliswaar 
de naam van een redactielid, maar het is in 
feite geschreven door een zevental auteurs. 
Het bestaat uit een reeks citaten uit de door 
hen geschreven artikelen – citaten die, naar ik 
hoop, u als lezer nieuwsgierig maken naar de 
artikelen waaruit ze gekozen zijn.

* Christus als de wijsheid van God in 
Spreuken 8 (Henri Rossier). ‘Het gaat in 
Spreuken 8 om de verheerlijking van de 
hoogste Wijsheid. Deze is neergedaald in 
de Persoon van Christus, en Hij vond Zijn 
vermakingen met de mensenkinderen. Kon 
de Wijsheid wel op een treffender wijze 
uitdrukking daaraan geven dan door Zelf Mens 
te worden? Welnu, Christus is Mens geworden 
en als zodanig werd Hij het welbehagen van 
God’.

* Ingaan in het heiligdom (Hugo Bouter). 
‘Zoals gezegd hadden de priesters in het 
Oude Testament slechts zeer beperkte 
mogelijkheden om het heiligdom te betreden. 
De priesters konden tweemaal per dag, bij 
het brengen van het dagelijks morgen- en 
avondoffer, het heilige binnengaan. Het heilige 
der heiligen mocht slechts eenmaal per jaar 
door de hogepriester worden betreden, en 
wel tijdens de Grote Verzoendag. Volgens de 
joodse traditie moest de hogepriester dan zo 
snel mogelijk weer naar buiten komen om het 
volk niet in twijfel te laten over zijn welstand. 
Dit is wel enigszins begrijpelijk tegen de 
achtergrond van Leviticus 10, waar wordt 
verhaald hoe Nadab en Abihu stierven voor 
het aangezicht des Heren toen zij met vreemd 
vuur wilden reukofferen (vgl. ook Luc. 1:21)’.

* De Openbaring van Jezus Christus: de 
boodschap voor Pergamus (T.B. Baines). 
‘De aansporing ‘Wie een oor heeft, laat hij 
horen wat de Geest tot de gemeenten zegt’, 
wordt daarom gericht aan de hele gemeente. 
De belofte voor de overwinnaars is ook erg 
mooi: ‘Wie overwint, die zal Ik geven van het 
verborgen manna, en Ik zal hem een witte 
steen geven en op de steen een nieuwe naam 
geschreven, die niemand kent dan hij die hem 
ontvangt’ (Openb. 2:17)’.

* Papier, inkt, pen, boeken en perkamenten 
(Gerard Kramer). ‘Interessant is dat Paulus 
naast boeken melding maakt van perkamenten 
in 2 Timoteüs 4:13. Dat kan betekenen dat de 
boeken waarop hij doelt, van papyrus zijn, en 
dat hij Timoteüs daarnaast op het bestaan van 
enkele kostbare perkamentrollen wijst. Het 
kan ook zijn dat hij met de perkamentrollen 
onbeschreven schrijfmateriaal bedoelt, 
waarover hij graag zou beschikken’.

* Achaz, koning van Juda (Ger de Koning). 
‘Er is een sterke tendens om de tafel van de 
Heer op te rekken en er een ‘groot altaar’ 
van te maken. Niet meer dat benepen 
gedoe. Iedereen die vindt dat hij aan het 
avondmaal kan deelnemen, moet dat zonder 
enige verhindering en verplichting kunnen 
doen. De hele dienst tijdens dat avondmaal 
moet trouwens ook grootser, aantrekkelijker, 
wervender worden. Iedereen moet zich happy 
voelen, maar de vraag is of de Heer – Wiens 
tafel het is – Zich hierbij ook happy voelt!’

* Het is volbracht (Anton van de Haar). 
‘Toegepast op Christus’ offer geldt eenzelfde 
betekenis: het verzoeningswerk is voleindigd. 
Er is niets meer te doen overgebleven, en er 
kan niets aan worden toegevoegd; noch door 
mensen, noch door Christus. Werkelijk alles is 
gedaan, het is helemaal volbracht’.

* Het Woord is vlees geworden (Werner 
Mücher). ‘Het antwoord van God was dat Hij 
de hoogbejaarde apostel Johannes gebruikte 
om het evangelie te schrijven dat zijn naam 
draagt. Dit evangelie beschrijft de Heer 
Jezus als de eeuwige Zoon van God en de 
openbaring van het eeuwige leven (vgl. 1 Joh. 
1:1-4). De brieven van Johannes leren ons 
meer over de kenmerken van het eeuwige 
leven, zoals het in de gelovigen zelf zichtbaar 
wordt. Het boek Openbaring toont het sluitstuk 
van de wegen van God’.

Gods zegen gewenst bij het lezen van dit 
nummer van Rechtstreeks! Namens de 
redactie, Gerard Kramer

Van de redactie
Voorverkenningen
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Maar er is nog meer. Hij is ook geplaatst aan het hoofd 
van de regering van God op de aarde. Aan Hem zijn 
alle overheden onderworpen. Aan Hem ontlenen ze hun 
gezag. Hij bedient Zich van koningen, vorsten en richters 
van de aarde, om alles te leiden naar Zijn wil en naar 
Zijn volmaakt inzicht. Hij heeft allen in Zijn hand, ze zijn 
instrumenten die - vaak tegen hun eigen wil in - Zijn wil 
volbrengen.

“Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, 
zullen mij vinden. Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam 
goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is meer waard dan 
goud, ja dan gelouterd goud, mijn opbrengst meer dan 
uitgelezen zilver” (vs. 17-19).

Zij die de Wijsheid liefhebben om wie zij zelf is, degenen 
die haar zoeken, worden door haar bemind en vinden 
haar. Het is zoals de Heer Jezus het zegt tegen Zijn 
discipelen: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord 
bewaren, en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen 
tot hem komen en woning bij hem maken” (Joh. 14:23).

“Ik wandel op het pad van de gerechtigheid, midden op 
de wegen van het recht, om hen die mij liefhebben, bezit 
te doen beërven; hun schatkamers zal ik vullen” (vs. 20-
21).

Eigenlijk staat er: “Ik wandel in de weg van de 
gerechtigheid, in het midden van de paden van het 
rechtvaardige oordeel.” Nooit werd de Wijsheid buiten 
de weg van de gerechtigheid gevonden en steeds wist 
zij op de juiste wijze de dingen die op haar weg werden 
gevonden te beoordelen en naar waarde te schatten. 
Door dat spoor van de gerechtigheid, door die juiste 
beoordeling van personen en zaken, werd de weg van 
Christus als Mens hier beneden gekenmerkt. In dat 
spoor wil de Wijsheid ons voeren; de juiste gedachten 
over alles wat ons omringt, wil de Wijsheid ons leren. 
In die weg kan zij ons het ware genot, het bestendige 
geluk schenken; zó kan ze ons echt rijk maken! Ziehier 
de laatste en heerlijke vrucht van het onderwijs van de 
Wijsheid, zoals we ze hebben in het eerste deel van ons 
hoofdstuk.

In het tweede gedeelte van Spreuken 8 (vs. 22-36) wordt 
ons de Persoon des Heren steeds duidelijker geschetst, 
Hij die ons “wijsheid van God geworden is” (1 Kor. 1:30). 
Wij beschouwden Hem reeds, zoals Hij neerdaalde in 
deze wereld, om de mensen te bezoeken en hen uit de 
menigte tot Zich te roepen, opdat ze tot Hem zouden 
komen en zouden leren van Hem die overvloedig 
geven kan wat elk behoeft. In deze verzen worden 
we evenwel in de eeuwigheid verplaatst, om dáár de 

hoogste Wijsheid te zien zoals ze vóór God stond als het 
Middelpunt van Zijn raadsbesluiten.

En dan stelt vers 22 Hem voor als de Eeuwige, als de 
volmaakte gedachte Gods die van eeuwigheid aan 
bestond; die er was voordat een begin gemaakt werd 
met Gods werken. Mooi en treffend heeft de Heilige 
Geest het aldus uitgedrukt: “De Here heeft Mij tot aanzijn 
geroepen als het begin van Zijn wegen, voor Zijn werken 
van ouds af” (vs. 22).

In de volgende verzen (23-31) wordt dan gezegd hoe 
de hoogste Wijsheid geboren, d.i. in het licht gesteld is 
om aan Gods werken deel te nemen, vóór de aanvang 
van de stofjes van de wereld, toen God de eerste 
beginselen van de schepping nog niet had doen te 
voorschijn treden. Toen was de Wijsheid daar, dus nog 
vóór de eerste openbaring van de scheppingskracht. En 
het heeft de hoogste Wijsheid behaagd af te dalen in 
de schepping, toen zij door de zonde een bouwval was 
geworden, en wij kunnen haar voetspoor nagaan in deze 
wereld. Maar vóórdat zij dat pad bewandelde, vóórdat 
de schepping bedorven was, ja, vóór de schepping 
zelf, was de Wijsheid bij God. De schepping is door de 
Wijsheid voortgebracht. De aarde is het terrein waar de 
Wijsheid zich heeft ontplooid, maar zij bestond vóór dat 
alles. De Wijsheid was een goddelijk Persoon bij God, 
en zij was God; wel onderscheiden, maar van dezelfde 
natuur: “een troetelkind bij Hem.”

Dit is een beeld waardoor wordt uitgedrukt hoe innig 
de betrekking was en ook hoezeer God Zijn vermaking 
had in Hem. De Wijsheid – “te allen tijde Mij verheugend 
voor Zijn aangezicht” – was eveneens voortdurend 
in het volle genot van Gods tegenwoordigheid, zodat 
deze vreugde wederkerig was. De vrucht van die 
goddelijke overeenstemming is de schepping geweest, 
en in die schepping was het oogmerk van God en van 
Christus in de eerste plaats: de mens. Zo volgt erop: “...
Mij verheugend in de wereld van Zijn aardrijk, en Mijn 
vreugde was met de mensenkinderen” (vs. 31). Het is 
treffend eraan te denken wat voor bijzondere plaats 
de mens niet alleen te midden van al het geschapene 
ontving, maar vooral ook wat voor de mens is weggelegd 
nu Christus het verlossingswerk heeft volbracht. Als 
we aan dat werk en al de gevolgen ervan denken, dan 
roepen we uit: “Hoe heerlijk zijn die vermakingen van 
de hoogste Wijsheid met de mens!” Ze hebben het volle 
resultaat verkregen en het einddoel bereikt, als Christus 
aan de mensenkinderen Zijn eigen plaats als Mens in 
de heerlijkheid zal hebben geschonken. Dan zal het 
belangrijke woord aan de discipelen in vervulling gaan: 

de wijsheid Van God

Spreuken 8
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“Waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienstknecht zijn.”  Dan 
zal de wens worden vervuld: “Vader, Ik wil, dat waar Ik 
ben, ook zij bij Mij zijn, die U Mij gegeven hebt” (Joh. 
12:26; 17:24).

Over het verlossingswerk zelf wordt hier in het geheel 
niet gesproken; de volle openbaring daarvan vinden 
we in het Nieuwe Testament. Het gaat in Spreuken 8 
om de verheerlijking van de hoogste Wijsheid. Deze is 
neergedaald in de Persoon van Christus, en Hij vond 
Zijn vermakingen met de mensenkinderen. Kon de 
Wijsheid wel op een treffender wijze uitdrukking daaraan 
geven dan door Zelf Mens te worden? Welnu, Christus is 
Mens geworden en als zodanig werd Hij het welbehagen 
van God. Want boven Hem werd de hemel geopend en 
een stem werd gehoord: “Deze is Mijn geliefde Zoon, in 
Wie Ik Mijn welbehagen gevonden heb” (Matt. 3:17). In 
dit alles worden de eeuwige raadsbesluiten van God ten 
aanzien van de mens vervuld; want Christus, die Zelf het 
Voorwerp is van Gods welbehagen, kan dit welbehagen 
uitbreiden over al de Zijnen!

Hoe liefelijk klinkt ons na al deze wonderbare gedachten 
het woord van de Wijsheid in de oren: “Nu dan, 
kinderen!” Het grijpt ons aan, als we uit de mond van 
deze gezegende Persoon dit woord vernemen! Wat 
kan voor die mensen, in wie de Wijsheid vreugde vindt 
(van eeuwigheid af!) beter, mooier, liefelijker zijn, dan 
te luisteren naar de vermaning van Hem die op zo’n 
heerlijke wijze toont belang te stellen in hun heil?

“Nu dan, zonen, luistert naar mij, want welzalig zijn zij 
die mijn wegen bewaren” (vs. 32).

Hier richt de Wijsheid zich tot haar kinderen, tot haar 
zonen, zoals zij zich in vers 4 en volgende tot de mensen 
in het algemeen heeft gewend. De Wijsheid vindt een 
welgevallen erin, haar zonen vreugde te bereiden. 
“Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag 
wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten 
van mijn poorten” (vs. 34). De Wijsheid verwacht van 
haar zonen dat zij tot haar uitgaan. Eerst is zij gegaan 
tot de poorten. Nu wacht zij totdat haar kinderen aan 
haar poorten komen om van haar te leren, om een 
welgevallen te trekken van de Heer (vs. 35).

Moeten we hier niet onwillekeurig denken aan het 
prachtige tafereel te Betanië? Zie, daar gaat Jezus. Hij 
zoekt de familie in Martha’s huis. Maar als Hij daar is 
binnengetreden, dan komt Maria tot Hem en zet zich aan 
Zijn voeten neer. En dan wordt het goedkeurende woord 
vernomen: “Maria heeft het goede deel gekozen!”

Helaas, hoe vaak wordt ook het tegenovergestelde 
gevonden. Velen luisteren niet. Zij hebben geen hart 
voor de heerlijke goederen van de Wijsheid. Ja, zij haten 
haar zelfs en hebben de dood lief (vs. 36). Laat ons dus 
acht geven op het woord: “Die mij vindt, vindt het leven, 
en trekt een welgevallen van de Heer.”

Uw woord, o Here God, is onze gids ten leven;

het is op onze weg een lamp voor onze voet.

Uit liefde wilde U dit groot geschenk ons geven,

dat levend krachtig woord, dat heilig is en goed.

Uw woord is waarheid, Heer, de wijsheid uit de hoge,

dat oorsprong, zin en doel der schepping openbaart.

Dat woord houdt aan de mens zijn eigen beeld voor ogen,

toont hem zijn boze hart en diep verdorven aard.

Uw woord wil echter ook het blijde nieuws verkonden

dat U de liefde bent en heil ons hebt bereid.

Wij weten dat uw Zoon eens stierf voor onze zonden;

en wie in Hem gelooft, die leeft in eeuwigheid.

U toont ons in uw woord de glorie van uw wezen.

U, de eeuw’ge, heil’ge God, bent licht en liefde saam.

O God der heerlijkheid, zo waard te zijn geprezen,

wij noemen in de Zoon U bij uw Vadernaam.

Welzalig hij die ‘t woord der waarheid wil geloven

en door uw Woord en Geest zich willig leiden laat.

Hij geeft de wereld op en zoekt de dingen boven,

waar Christus Jezus is, die boven alles gaat.

(Geestelijke liederen nr. 212)



4

1. Laten wij...

Dit gedeelte in Hebreeën 10 bevat een viertal 
vermaningen, die telkens beginnen met de woorden 
‘laten wij’:

(1) Laten wij naderen (vs. 22). Wij zien hier duidelijk 
het contrast met het jodendom, waarin de weg tot het 
heiligdom nog niet bekend gemaakt was. Er is nu een 
nieuwe en levende weg door Jezus ingewijd door het 
voorhangsel heen, dat is Zijn vlees (vs. 20). Het jodendom 
kende een uiterlijke besprenkeling en de reiniging van 
het lichaam. Het was een rituele godsdienst. Christenen 
mogen echter naderen in volle zekerheid van het geloof 
(vgl. 6:11), zonder vrees, met een waarachtig hart. Wij 
zijn innerlijk gereinigd door het bloed van Christus en 
de wassing met water door het Woord. Dat is de ware 
priesterwijding, de principiële reiniging die ons in staat 
stelt priesterdienst te verrichten in Gods nabijheid.

(2) Laten wij de belijdenis van de hoop vasthouden (vs. 
23). De Joodse christenen liepen door de vervolgingen 
gevaar de christelijke belijdenis prijs te geven en terug 
te keren naar het jodendom. Vandaar de oproep het 
getuigenis aangaande Jezus Christus onwankelbaar 
vast te houden.

(3) Laten wij op elkaar acht geven (vs. 24). Dit is niet 
letten op elkaar in wettische zin, om te zien waar wij 
falen. De vermaning is positief bedoeld, en wel tot 
aanvuring van liefde en goede werken. In de verzen  
22-24 vinden wij de bekende trits geloof, hoop en liefde.

(4) Laten wij onze eigen bijeenkomst niet verzuimen 
(vs. 25). Hier gaat het dus niet om het samenkomen als 
Israëlieten, maar om het samenzijn als Christusgelovigen. 
In de christelijke bijeenkomst luistert men naar het 
Woord des Heren, viert men het Avondmaal des Heren, 
en verheft men het hart in gebed en aanbidding tot de 
Here. In deze dingen moeten wij volharden.

2. Priesters, altaar en tempel

Wanneer wij over dit gedeelte nadenken, en wel speciaal 
over het thema van het ingaan in het heiligdom, moeten 
wij beklemtonen dat het ingaan in het heiligdom niet 
beperkt is tot de uren waarin gelovigen bijeenkomen 
in de naam van de Heer. Christenen hebben te 
allen tijde het voorrecht te mogen naderen in Gods 
heilige tegenwoordigheid. Toch is het waar dat wij dit 
voorrecht bij uitstek genieten wanneer wij als gelovigen 
samenkomen in de naam van de Heer. De gebruikte 
termen in dit gedeelte en in de hele brief (priesters, altaar, 
heiligdom) wijzen eveneens in die richting. Het gaat hier 

om collectieve zaken die in verband kunnen worden 
gebracht met het samenkomen van de Gemeente.

Het is een bekende beeldspraak die wij hier vinden. 
De Gemeente wordt ook elders vergeleken met een 
tempel (1 Kor. 3:16; 2 Kor. 6:16; Ef. 2:20-22; 1 Petr. 
2:5). De gelovigen worden ook gezien als vergaderd 
rondom het altaar (vgl. 13:10,15). Volgens 1 Korintiërs 
10 is de nieuwtestamentische tafel van de Heer de 
rechtstreekse tegenhanger van het oudtestamentische 
brandofferaltaar. Verder worden de gelovigen ook gezien 
als priesters (vgl. 1 Petr. 2:5,9; Openb. 1:6). 

Hier in Hebreeën worden wij niet rechtstreeks als 
priesters aangesproken, omdat alle aandacht valt op 
Christus Zelf als de grote Priester over het huis van 
God (vs. 21). Wij worden echter wel ertoe aangespoord 
in te gaan in het heiligdom – en dat was in het Oude 
Testament het exclusieve voorrecht van de priesters.

Dagelijks betrad de priester het heiligdom, dat wil zeggen 
het heilige, om de zeven lampen van de kandelaar 
te verzorgen en reukwerk op het reukofferaltaar te 
ontsteken. Eenmaal per week moest hij ook de twaalf 
toonbroden vervangen. De dienstdoende priester was 
alléén als hij het heiligdom binnenging. Dat wijst op 
het persoonlijke element in de eredienst: onze eigen 
geestelijke toestand bepaalt mede of wij werkelijk ingaan 
in Gods heiligdom. De handelingen van de priester 
daarbinnen stonden echter niet op zichzelf, maar 
waren verbonden met een samenkomst buiten op het 
tempelplein. Want het volk stond bij het brandofferaltaar 
en keek hoe het dagelijkse offer werd gebracht, 
terwijl de tempelkoren zongen en musiceerden. Een 
mooi voorbeeld daarvan vinden wij in Lucas 1, waar 
Zacharias in de tempel was om te reukofferen en de hele 
volksmassa buiten in gebed was (vgl. ook Hand. 3:1).

Dit geeft dus zeker aanleiding het ingaan in het 
heiligdom in Hebreeën 10 in verband te brengen met 
het samenkomen als Gods gemeente, met name met de 
samenkomst tot aanbidding en de daarmee verbonden 
viering van het Avondmaal.

3. De nieuwe en levende weg

Het gedeelte begint met het woordje ‘daar’, dat 
teruggrijpt op wat is betoogd over Christus als de 
grote Priester en het betere Offer en over Zijn ingaan 
in het ware, hemelse heiligdom. Het volbrachte werk 
van Christus geeft ons, die daardoor eens voor altijd 
geheiligd zijn, volle vrijmoedigheid om te naderen in 
Gods tegenwoordigheid. De nieuwe en levende weg is 
de met bloed besprenkelde weg die Christus voor ons 

inGaan in het heiliGdom

‘Daar wij dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom 
door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons heeft 

ingewijd door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, en wij een grote Priester 
over het huis van God hebben (...)’ (Hebr. 10:19-25).
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heeft gebaand in Gods tegenwoordigheid. Op grond van 
Zijn volbrachte werk en Zijn volmaakte offer hebben wij 
als ‘priesters’ vrije toegang in het heiligdom.

Dit tekent het grote contrast met de situatie onder het 
Oude Verbond, waarin de vergeving slechts tijdelijk 
was en de offers telkens moesten worden herhaald. Wij 
hoeven niet zoals het volk Israël buiten te blijven staan, 
maar mogen vrij naar binnen gaan. De christelijke positie 
is volgens Hebreeën 10 het werk van de drie-ene God, 
want het offer van Christus (vs. 5vv.) was in volkomen 
overeenstemming met de wil van God, die ons apart 
wilde stellen als een heilig priesterdom (vs. 10). En de 
Geest past deze dingen toe op ons hart en getuigt van 
de nieuwe positie die ons deel is (vs. 15).

4. Vrijmoedigheid om in te gaan

Het woord ‘vrijmoedigheid’ bevestigt ook het grote 
contrast met de vroegere situatie. In de evangeliën 
wordt het gebruikt ten aanzien van Christus Zelf 
(Marc. 8:32; Joh. 7:26), maar vanaf de Pinksterdag 
hebben de discipelen eveneens met vrijmoedigheid 
gesproken (Hand. 2:29; 4:13, 31). Dat was dus pas ná 
de uitstorting van de Heilige Geest, en dat laat zien dat 
onze vrijmoedigheid gebaseerd is op twee belangrijke 
heilsfeiten: het offer van Christus én de uitstorting van 
de Geest. Het is de Geest die gezag heeft en die leiding 
geeft in de tempel van de Heer, in de samenkomsten 
van de gelovigen. In onderworpenheid aan Zijn wil 
schenkt Hij ons de nodige vrijmoedigheid. Dat verleent 
een bijzondere glans aan de onderlinge bijeenkomst en 
het ingaan in het heiligdom.

In het Nieuwe Testament wordt dit woord op drie 
manieren gebruikt: vrijmoedigheid tegenover God, 
vrijmoedigheid tegenover elkaar, en vrijmoedigheid in 
onze houding tegenover de wereld. De oorspronkelijke 
betekenis van het Griekse woord was dat iemand alles 
kon zeggen: alles-spreken. Toch zou het verkeerd 
zijn de zin ervan te beperken tot het hardop spreken, 
het hoorbaar deelnemen aan de samenkomsten door 
het uitspreken van een gebed, het opgeven van een 
lied of het voorlezen van een Schriftgedeelte. Het is 
belangrijk dat hier staat dat wij vrijmoedigheid hebben 
om in te gaan in het heiligdom (vs. 19). Het gaat dus 
om vrijmoedigheid in overdrachtelijke zin, vrijheid om 

zich te bewegen voor Gods aangezicht in het heiligdom. 
Dat voorrecht kenden de priesters in de tempel niet. Zij 
hadden altijd een zekere huivering of zelfs angst voor 
Gods tegenwoordigheid. De vrijmoedigheid die wij hier 
vinden, valt in het Oude Testament slechts bij Mozes te 
bespeuren, die van aangezicht tot aangezicht met God 
sprak zoals iemand spreekt met zijn vriend (Ex. 33:11; 
Num. 12:7-8). Hij had vrije toegang tot het heiligdom 
en verkeerde daar op vertrouwelijke wijze met God. 
Vrijmoedigheid is echter géén familiariteit; een diep 
besef van eerbied zal ons als het goed is niet ontbreken.

Het zou overigens een groot misverstand zijn te denken 
dat het uitoefenen van priesterdienst beperkt is tot het 
hardop deelnemen aan de onderlinge bijeenkomst. 
Ook de broeders die hun mond houden en de zusters, 
die volgens het voorschrift van de apostel dienen te 
zwijgen in de gemeenten (1 Kor. 14:34), zijn actief als 
‘priesters’ doordat zij in stilte aanbidden en ook doordat 
zij instemmen met de lofliederen die worden gezongen 
en de gebeden die worden uitgesproken met hun ‘Amen’ 
bekrachtigen. Het gaat om het werkelijk naderen tot 
God, het verschijnen in Zijn tegenwoordigheid in geest 
en waarheid.

Zoals gezegd hadden de priesters in het Oude Testament 
slechts zeer beperkte mogelijkheden om het heiligdom 
te betreden. De priesters konden tweemaal per dag, bij 
het brengen van het dagelijks morgen- en avondoffer, 
het heilige binnengaan. Het heilige der heiligen mocht 
slechts eenmaal per jaar door de hogepriester worden 
betreden, en wel tijdens de Grote Verzoendag. Volgens 
de joodse traditie moest de hogepriester dan zo snel 
mogelijk weer naar buiten komen om het volk niet in 
twijfel te laten over zijn welstand. Dit is wel enigszins 
begrijpelijk tegen de achtergrond van Leviticus 10, waar 
wordt verhaald hoe Nadab en Abihu stierven voor het 
aangezicht des Heren toen zij met vreemd vuur wilden 
reukofferen (vgl. ook Luc. 1:21). Volgens sommigen 
dienden de belletjes aan de zoom van het kleed van de 
hogepriester ook ertoe te laten horen dat hij nog leefde 
en nog dienst deed in het heiligdom. Daartegenover 
hebben wij als christenen onbeperkte mogelijkheden 
om in te gaan in het heiligdom: op ieder moment van 
de dag, en zonder enige begrenzing qua tijdsduur.

Eenheid en afzondering
Principes en praktijk van het samenkomen van de 

Gemeente

De Bijbel gebruikt allerlei beelden voor de Gemeente: ze 
wordt gezien als een kudde, een familie, een akker, een huis 

e.d. Een van de mooiste beelden is die van het lichaam: de Gemeente is door Gods 
Geest verenigd met Christus als haar Hoofd in de hemel, en wij zijn leden van Hem 
hier op aarde. Dat is de basis van onze onderlinge eenheid als christenen. Maar 
hoe kunnen wij die eenheid beleven, en tegelijkertijd ook het bijbelse beginsel van 
de scheiding van kwaad in praktijk brengen? Dat is het thema van deze brochure.

Geniete brochure 24 pagina’s.

ISBN/EAN 978-90-70926-93-9 / Prijs EUR 3,90

Eboek versie
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De boodschap voor Pergamus (vervolg)

In vergelijking met Efeze is er helaas een duidelijke 
achteruitgang te zien. In Efeze hadden de werken van de 
Nikolaïeten nog terechte tegenstand opgewekt (Openb. 
2:6), maar in Pergamus wordt de leer van de Nikolaïeten 
getolereerd (Openb. 2:15). We kunnen er zeker van 
zijn dat door tolerantie een verkeerde praktijk spoedig 
legaal wordt. Inderdaad, in de regel loopt de praktijk 
vooruit op de leer, maar het kwaad wordt pas formeel 
bekrachtigd als het lange tijd stilzwijgend is toegestaan. 
Waarschijnlijk werd het vergif heel aantrekkelijk 
toegediend in een filosofische en vooruitstrevende 
vorm, die aantrekkelijk was voor de menselijke natuur. 
In de ijdelheid van zijn hart denkt de mens dat hij het 
Woord van God kan verbeteren en kan aanpassen aan 
de grotere verlichting en vrijheid van zijn eigen tijd. Door 
wijsheid toe te passen die niet van God komt, probeert hij 
de openbaring van God te moderniseren en te verfijnen. 
Helaas, hoe weinigen in onze dagen geven God de eer 
voor Zijn superieure wijsheid, die verheven is boven het 
moderne denken en die elke vermenging met menselijke 
adviezen of filosofie als een aanmatigende dwaasheid 
ziet.

Als we Pergamus beschouwen als een voorafschaduwing 
van de derde fase van de kerkgeschiedenis, dan 
correspondeert deze boodschap nauwkeurig met de 
feiten die de annalen van het christendom onder de 
aandacht brengen. Want na de vervolgingen die de 
gemeente had te verdragen onder de heidense keizers, 
volgde de gunst en de voorspoed van de wereld onder 
keizer Constantijn en zijn opvolgers. Dit bedierf zowel 
de moraal als de leer. In veel gevallen werden de 
heidenen overgehaald het geloof aan te nemen door het 
overnemen van heidense riten en feesten. Dit werden 
onderdelen van het christendom, of vrije dagen op de 
christelijke kalender. Nog erger was de openlijke en 
schaamteloze wereldsgezindheid van het pausdom, dat 
zich had gevestigd daar waar de troon van Satan was. 
Voortaan kenmerkte het christendom zich – voor een 
periode van meer dan duizend jaar – door een groeiende 
onderwerping aan de wereld en door onverschilligheid 
ten opzichte van de rechten van de afwezige Heer. 
Elke hemelse waarheid werd verduisterd, en zelfs ware 
christenen verloren het zicht op het bijbelse onderwijs 
dat de gelovige verenigd is met Christus in de hemel en 
dient te wachten op Zijn wederkomst als ‘een gezegende 
hoop’.

Maar de Heer behandelt de gemeente nog niet als totaal 
onverbeterlijk. Het kwaad wordt gezien als plaatselijk, 
niet als algemeen. Het gaat om een afgestorven lid dat 
moet worden geamputeerd, geen lichaam waarvoor niets 
overblijft dan de dood. De hele gemeente was inderdaad 
verantwoordelijk. Daarom wordt er opgeroepen 
tot bekering, en is er de dreiging van een spoedig 
onderzoek. Maar de voorwerpen van het oordeel zijn 
alleen degenen die aan de verkeerde leer vasthouden: 
‘Bekeer u dan; maar zo niet, Ik kom spoedig naar u toe en 
Ik zal oorlog tegen hen voeren met het zwaard van mijn 
mond’ (Openb. 2:16). Het kwaad kan groeien tot de hele 
gemeente erdoor is overwoekerd, maar de getrouwen 
worden gezien als een op zichzelf staand overblijfsel. 
Dus worden de gemeenten in die periode waarin de 
christenheid zich dan bevindt ertoe opgeroepen dit te 
veranderen. Maar de zaken hebben nog niet het stadium 
bereikt dat het geheel wordt verworpen, het oordeel is 
beperkt tot de kwaaddoeners.

De aansporing ‘Wie een oor heeft, laat hij horen wat de 
Geest tot de gemeenten zegt’, wordt daarom gericht aan 
de hele gemeente. De belofte voor de overwinnaars is 
ook erg mooi: ‘Wie overwint, die zal Ik geven van het 
verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven 
en op de steen een nieuwe naam geschreven, die 
niemand kent dan hij die hem ontvangt’ (Openb. 2:17). 

Toen het volk van God het in hun hart kreeg om ‘terug 
te keren naar Egypte’ en afgodenoffers te eten, toen 
ze verlangden naar de knoflook en de uien, de goede 
dingen van deze wereld, bood Christus Zichzelf aan 
als het ‘verborgen manna’. Hij is het ware brood uit de 
hemel, dat ongezien door de wereld het hart van de 
hongerige gelovige kan voeden. Ook is het niet alleen 
zo, dat de gelovige zich voedt met Christus in Zijn 
vernedering op aarde – wat het manna symbolisch 
voorstelt. Maar het verborgen manna in het hemelse 
heiligdom geeft ook een speciale band met Christus in 
de heerlijkheid. Inderdaad moet men dan de wereldse 
positie en waardigheid opgeven die de belijdende kerk 
najaagt, maar wat betekent dit vergeleken met de witte 
steen die de overwinnaar ontvangt uit Christus’ eigen 
hand? Deze steen is het teken van Zijn goedkeuring en 
er is een nieuwe naam op gegraveerd, een liefdeteken 
dat alleen bekend is bij de Gever en bij degene die het 
ontvangt. Wie zou zich niet erin verheugen zo’n geheim 
tussen hemzelf en Christus te hebben? Het is het deel 
van de overwinnaar in een tijd van voortgaand bederf. 
Jammer dat we er zo weinig van weten! 

de openbarinG Van 
jezus christus

Openbaring 2:12-17

T.B. Baines
D

ee
l 1

0



7

Interessant is dat de apostelen Johannes en Paulus ons 
niet alleen belangrijke geestelijke lessen geven, maar 
ons ook informeren over de materialen die zij hebben 
gebruikt om hun boodschap vast te leggen.

Het slot van 2 en 3 Johannes

Als Johannes zijn tweede brief wil besluiten, schrijft hij 
eerst nog het volgende: ‘Hoewel ik u veel te schrijven 
heb, wilde ik het niet doen met papier en inkt, maar ik 
hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, 
opdat onze blijdschap volkomen zal zijn’ (vs. 12).

Aan het eind van zijn derde brief maakt Johannes een 
soortgelijke opmerking: ‘Ik had u veel te schrijven, maar 
ik wil u niet schrijven met inkt en pen; ik hoop u echter 
spoedig te zien en dan zullen wij van mond tot mond 
spreken’ (vs. 13-14).

Papier

Op wat voor materiaal schreef Johannes eigenlijk? Op 
papier, zult u zeggen, want dat hebben we net gelezen. 
Toch is dit papier niet hetzelfde als waarop u en ik 
schrijven, en waarvan onze boeken gemaakt zijn. Het 
materiaal waar Johannes op schreef, was papyrus – 
inderdaad, van dat woord is ons woord ‘papier’ afgeleid. 
Papyrus (Gr. papuros) werd gemaakt van de vezels van 
de papyrusplant. Papyrusriet groeide aan de oevers van 
de Nijl. Dr. J.J. Thierry schrijft het volgende erover in zijn 
boekje ‘Korte geschiedenis van de tekst van het Nieuwe 
Testament’, pp. 17-18: ‘Men vormde de bladen door 
een laag waarin de vezels horizontaal en een waarin 
ze verticaal lagen, op elkaar te persen. Vervolgens 
werden zulke bladen aan elkaar gelijmd zodat een 
papyrusrol ontstond. Deze kon van 6 tot 10 meter lang 
zijn en werd in kolommen vrij dicht naast elkaar in de 
breedte beschreven: de rol werd bij het lezen dan ook 
in horizontale ligging van de ene naar de andere zijde 
afgerold’. 

Natuurlijk schreef men het gemakkelijkst aan de 
voorzijde, d.w.z. aan die kant waar de vezels horizontaal 
lagen. In tijden van papyrusschaarste beschreef men 
echter ook de achterkant. Het probleem was dan 
natuurlijk dat men bij het schrijven steeds over de 
verticale vezels heen moest gaan. Erg hobbelig en niet 
prettig! Hierop slaan de woorden ‘een boek (= boekrol!), 
van binnen en van achteren beschreven’ in Openbaring 
5:1. Johannes gebruikt in 2 Johannes vers 12 voor 
papyrus overigens het woord chartès.

Inkt en pen

Voor ‘inkt’ gebruikten de bijbelschrijvers het Griekse 
woord melan (2 Kor. 3:13; 2 Joh.:12; 3 Joh.:13), dat 
letterlijk ‘iets zwarts’ betekent. Die kleur was afkomstig 
van roet of lampenzwart, dat onder meer kon worden 
verkregen door onvolledige verbranding van plantaardige 
oliën, zoals sesamolie en houtolie. Het Griekse woord 
voor ‘pen’ was kalamos, letterlijk riet(stengel); zie 
Matteüs 11:7 (‘een riet’); 12:20 (‘een geknakt riet’); 
27:29,48 en Openbaring 11:1 (‘een rietstok’).

De boeken, vooral de perkamenten

Dat we bij het woord ‘boeken’ (zie ook Joh. 20:30; 
21:25) aan boekrollen moeten denken, hebben we 
hierboven al gezien. Interessant is dat Paulus naast 
boeken melding maakt van perkamenten in 2 Timoteüs 
4:13. Dat kan betekenen dat de boeken waarop hij 
doelt, van papyrus zijn, en dat hij Timoteüs daarnaast 
op het bestaan van enkele kostbare perkamentrollen 
wijst. Het kan ook zijn dat hij met de perkamentrollen 
onbeschreven schrijfmateriaal bedoelt, waarover 
hij graag zou beschikken. Perkament was namelijk 
gemaakt van dierenhuiden en daarom veel duurder 
dan papyrus. Mogelijk was de mantel, waar Paulus om 
vroeg in de genoemde schriftplaats in werkelijkheid 
geen kledingstuk, maar een hoes voor de boeken en de 
perkamenten.

papier, inkt, pen, boeken 
en perkamenten

Gerard Kramer
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Achaz is een van die koningen over Juda, die niet 
doen wat juist is in de ogen van de HERE. Hij is niet oud 
geworden, slechts 36 jaar. De vergelijking met David 
wordt hier gemaakt: Achaz handelde niet zoals David. Zijn 
regering staat voor goddeloosheid en eigenzinnigheid, 
hij verbrandde zelfs zijn zoon als een afgodenoffer. Dan 
komen de vijanden, die zich onder zijn vader Jotam ook 
al hadden geroerd, op Juda af. Ze belegeren Jeruzalem, 
maar slagen niet erin het in te nemen. Dat lukt wel met 
Elat, waaruit met name de Judeeërs worden verwijderd. 
Hun plaats wordt ingenomen door de Edomieten (vs. 6), 
en dit is een veelzeggende wijziging van de bevolking 
in het land van God. Juda betekent ‘godlover’, maar die 
lof is er nu niet meer. De Edomieten, de nakomelingen 
van Esau – die een ongoddelijke wordt genoemd (Hebr. 
12:16) – komen ervoor in de plaats. Deze verschuiving 
vindt in de christenheid ook langzaam plaats. God wordt 
niet meer geprezen, de mens en zijn beleving komen 
centraal te staan.

Dat wordt bevestigd door het vervolg van de geschiedenis 
van Achaz. Hij koopt de hulp en steun van de koning van 
Assur. Assur of Assyrië was de opkomende wereldmacht 
in die dagen. De koopsom steelt hij van de HERE, want 
het zilver en het goud worden uit Zijn tempel genomen. 
Hij draagt ook nog iets bij uit eigen middelen. Het is 
genoeg om de koning van Assur op zijn hand te krijgen 
en van de dreiging van Syrië verlost te worden. Maar 
om zijn ziel is een ijzeren band gelegd, waarmee hij zich 
heeft verbonden aan de goddeloosheid. Tiglatpileser 

trekt op naar Damascus, de hoofdstad van Syrië, en 
neemt die in. 

Achaz zoekt zijn bevrijder op in Damascus. Daar komt 
hij onder de indruk van het altaar dat daar staat, omdat 
het een groot altaar is (vs. 15). Dat wil hij ook hebben. 
Hij denkt er niet over na dat dit altaar geen enkel nut 
heeft gehad om Damascus uit de handen van Assur 
te houden. Hij maakt een nauwkeurige beschrijving 
en geeft de priester Uria de opdracht het precies na te 
maken. Thuisgekomen brengt hij een keur aan offers 
op dat altaar. Vervolgens laat hij het originele koperen 
altaar van zijn plaats weghalen en op een andere 
plaats zetten. Achaz vindt in de priester Uria een 
gewillige medewerker voor dit kwaad en tegelijk een 
ondersteuning voor zijn veranderingen. De hele dienst 
aan God wordt omgegooid. Het moet een dienst worden 
naar het voorbeeld van de volken. Achaz moet zich er 
goed bij voelen, hij moet God kunnen dienen zoals hij 
dat wil. 

Op die manier gaat het vandaag ook vaak in de 
christenheid. Het benepen altaar in de tempel van God 
moet wijken voor het grote altaar van Damascus. Het 
altaar in de tempel wordt in Maleachi 1 ‘de tafel van 
de HERE’ genoemd. Uit 1 Korintiërs 10 en 11 leren we 
dat de tafel van de Heer de gemeenschap voorstelt 
van de gelovigen met het lichaam en het bloed van de 
Heer Jezus. Die gemeenschap wordt bij het avondmaal 
tot uitdrukking gebracht. Alleen ware gelovigen, die 
niet in kwaad leven en geen verkeerde leringen over 
de Heer Jezus en de Bijbel hebben en daarmee ook 
geen verbinding hebben, kunnen aan de tafel van de 
Heer deelnemen aan Zijn avondmaal. Er is een sterke 
tendens om de tafel van de Heer op te rekken en er 
een ‘groot altaar’ van te maken. Niet meer dat benepen 
gedoe. Iedereen die vindt dat hij aan het avondmaal 
kan deelnemen, moet dat zonder enige verhindering 
en verplichting kunnen doen. De hele dienst tijdens dat 
avondmaal moet trouwens ook grootser, aantrekkelijker, 
wervender worden. Iedereen moet zich happy voelen, 
maar de vraag is of de Heer – Wiens tafel het is – Zich 
hierbij ook happy voelt!

Lees nu nog een keer 2 Koningen 16.

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen je 
heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. Je kunt 
bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf aanvullen: 
‘Heer, bewaar mij ervoor onder de indruk te komen 
van indrukwekkende godsdienstige vertoningen. Dat 
mijn vraag mag zijn: Hoe en waar wilt U dat wij het 
avondmaal bereiden’ (vgl. Luc. 22:9)? B
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achaz, koninG Van juda

‘Hij deed niet wat recht is in de ogen van de Here, zijn God, zoals zijn vader 
David, maar hij wandelde in de weg der koningen van Israël. Ook deed hij zijn 

zoon door het vuur gaan in overeenstemming met de gruwelen der volken, 
die de Here voor de Israëlieten had verdreven’ (2 Kon. 16:2-3).
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Verdeeld over de vier evangeliën vinden we de 
zgn. kruiswoorden, oftewel de zeven uitspraken 
van onze Heer en Heiland vanaf Golgotha’s kruis. 
Het meest bekende kruiswoord staat opgetekend in 
Johannes 19:30: “Het is volbracht”. Chronologisch 
gezien is deze uitroep van overwinning het zesde en 
voorlaatste kruiswoord. Wat hebben deze woorden te 
zeggen? Wat betekent deze uitspraak? Daarbij willen 
we in deze korte studie stilstaan. 

“Het is volbracht”. In het Grieks is het slechts één 
woord: tetelestai. Een woord dat weliswaar in 
velerlei opzichten wordt gebruikt, maar dat steeds 
een duidelijk verwante betekenis heeft. Het gaat in 
het Grieks om een dienstwerk dat is voleindigd, een 
schuld die is afbetaald, een kunstwerk dat is voltooid 
– steeds is de zin dat iets tot een einde gebracht 
is. Toegepast op Christus’ offer geldt eenzelfde 
betekenis: het verzoeningswerk is voleindigd. Er is 
niets meer te doen overgebleven, en er kan niets aan 
worden toegevoegd; noch door mensen, noch door 
Christus. Werkelijk alles is gedaan, het is helemaal 
volbracht. 

Onlangs viel het me op dat deze belangrijke waarheid 
direct in het daaropvolgende vers op treffende wijze 
wordt bevestigd, doordat daar met een zekere nadruk 
over de aansluitende sabbat wordt gesproken: 

“De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het 
kruis zouden blijven op de sabbat, daar het de 
voorbereiding was (want de dag van die sabbat was 
groot), vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en 
zij weggenomen zouden worden” (Joh. 19:31). Na het 
werk kwam de rust, want alles was gedaan. 

De parallel met Genesis 2:1-2 is opvallend en 
onmiskenbaar: “Zo zijn de hemel en de aarde 
voltooid [SV1977: volbracht], en heel hun legermacht. 
Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij 
gemaakt had, voltooid [SV1977: volbracht] had, 
rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat 
Hij gemaakt had” (HSV). Zoals er na de voltooiing 
van het scheppingswerk een sabbat aanbrak, brak 
er evenzo een sabbat aan na de voltooiing van 
het verzoeningswerk. Ten teken dat het werkelijk 
volbracht was. Er is niets meer te doen overgebleven, 
en er kan niets aan worden toegevoegd. Christus 
heeft alles gedaan. Daarin – in het offer van Zijn 
Zoon – kan God rusten. Daarin kunnen mensen door 
het geloof eveneens rusten. Daarin heb ook ik rust 
gevonden. Want ik weet: Het is volbracht. 

Het is volbracht,
het Lam van God alleen,

is tot in eeuwigheid ons loflied waard.

              (Opw. 260:4).

Vragen

1. Wie werd een balling in het land Nod?

2. Welke bijbelboeken dragen de naam van een priester?

3. Waar werd Eneas genezen door Petrus?

Antwoorden

1. Kaïn (Gen. 4:16).

2. Ezra, Jeremia en Ezechiël

3. In de plaats Lydda (Hand. 9:32-35).

Anton van de Haar

het is Volbracht

‘Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht. 
En Hij boog het hoofd en gaf Zijn geest over’ (Joh. 19:30).
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1.1. Inleiding

We vinden in het eerste hoofdstuk van het evangelie 
van Johannes vele heerlijkheden van de Heer Jezus. 
Iedere afzonderlijke heerlijkheid toont een bepaalde 
kant van Zijn wonderbare Persoon. Daarom is het 
goed om na te denken over al die verschillende 
aspecten. De Heer Jezus heeft heel veel namen in 
het Woord van God, en iedere naam weerspiegelt een 
bepaald facet van Zijn heerlijkheid. Wist u dat Christus 
alleen al in het boek Openbaring 37 verschillende 
namen of titels heeft? 

Johannes heeft zijn geschriften – het evangelie, de 
drie brieven en het boek Openbaring – als de laatste 
boeken van de Bijbel geschreven, waarschijnlijk in de 
jaren 90-95 na Christus. In die tijd was er een hele 
reeks valse leringen over de Persoon van de Heer 
Jezus in omloop. Er waren filosofische stromingen 
die de christelijke leer vermengden met elementen uit 
Joodse en Griekse filosofieën; één van die stromingen 
noemde men de gnostiek. Een bijzonder kenmerk 
hiervan was dat ze valse leringen over de Persoon 
van de Heer Jezus verbreidde: zowel Zijn volmaakte 
mensheid als Zijn godheid werden aangevallen. Het 
antwoord van God was dat Hij de hoogbejaarde 
apostel Johannes gebruikte om het evangelie te 
schrijven dat zijn naam draagt. Dit evangelie beschrijft 
de Heer Jezus als de eeuwige Zoon van God en 
de openbaring van het eeuwige leven (vgl. 1 Joh.  
1:1-4). De brieven van Johannes leren ons meer over 
de kenmerken van het eeuwige leven, zoals het in de 
gelovigen zelf zichtbaar wordt. Het boek Openbaring 
toont het sluitstuk van de wegen van God met de 
wereld, en het oordeel over de afvallige christenheid 
en de goddeloze Joden die de antichrist volgen. Het 
slot van dit boek toont ons het perspectief van het 
duizendjarig Vrederijk en daarna de nieuwe hemel en 
de nieuwe aarde.

1.2. Het Woord en de wording van de wereld

Nu willen wij ons bezighouden met enkele namen 
en heerlijkheden van de Heer Jezus in het eerste 
hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Later 
willen wij met hetzelfde doel kijken naar Kolossenzen 
1 en Hebreeën 1. Zijn we ons nog ervan bewust hoe 
nodig het is ons hart te vullen met Zijn heerlijkheid? In 
dezelfde mate waarin Christus groter voor ons wordt 
en wij Hem aanbidden, wordt ons leven met blijdschap 

vervuld. Als de apostel in Johannes 1:14 schrijft: ‘Wij 
hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd’, dan proeven 
we iets van de blijdschap die hem vervulde. Inmiddels 
was er al 60 jaar verstreken sinds de apostel de Heer 
op Zijn rondwandeling op aarde begeleidde en Zijn 
heerlijkheid zag.

Dit evangelie begint met de woorden: ‘In het begin was 
het Woord’ (Joh. 1:1a). Dat is een begin dat ver vóór 
Genesis 1 ligt, waar we lezen: ‘In het begin schiep 
God de hemel en de aarde’. Het is ook niet het begin 
van 1 Johannes 1, waar staat: ‘Wat van het begin af 
was’. Dat laatste begin heeft betrekking op de tijd toen 
de Heer Jezus als Mens in de wereld kwam. Het begin 
van Johannes 1 is echter de ‘tijd’ die géén begin heeft, 
de eeuwigheid voordat de tijd begon. De Heer Jezus 
was er altijd en Hij was altijd het Woord van God. 

Als men iemand werkelijk wil leren kennen, moet men 
weten hoe hij denkt. Dat merk je door wat hij zegt, en 
daartoe zijn woorden nodig die tot uitdrukking brengen 
wat er binnenin hem leeft en voor anderen onzichtbaar 
is. Zo is het ook met God. God is veel te groot en te 
verheven voor schepselen om Hem te leren kennen. 
Toch heeft Hij Zich nu geopenbaard en het innerlijk 
van Zijn hart blootgelegd. Hoe heeft Hij dat gedaan? 
Door middel van Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. 
Overal waar we iets van God vernemen, vindt deze 
openbaring plaats door de Heer Jezus. God heeft Zich 
via Hem geopenbaard, en dat op een heel diepgaande 
wijze. Daarom is Hij het Woord van God, de volledige 
openbaring van Wie God persoonlijk is. Het is 
onmetelijk groot dat wij de Bijbel in handen hebben, en 
dat dit voor ons Gods Woord is. Maar de Bijbel is in de 
eerste plaats een beschrijving van de heerlijkheid van 
de Heer Jezus, en wel van Genesis 1 tot Openbaring 
22. Overal waar we iets over God leren, is Christus 
Degene die Hem heeft geopenbaard.

‘(...) en het Woord was bij God, en het Woord was 
God’ (Joh. 1:1b). Christus is niet alleen Degene die 
God geopenbaard heeft, maar Hij was ook altijd bij 
God. Hij verkeerde altijd in de nabijheid van de Vader, 
want Hij was in Zijn schoot (vs. 18). Hier wordt ons al 
meteen aan het begin van het evangelie meegedeeld 
dat de Heer Jezus pre-existent is. Hij heeft geen 
begin en geen einde, Hij is Zelf God geprezen tot in 
eeuwigheid. Dit was in het begin bij God (vs. 2). En 
in vers 3 staat: ‘Alle dingen zijn door Hem geworden’. 
Waardoor is alles geschapen? Door het Woord.  

het woord is Vlees Geworden

Aspecten van Christus’ heerlijkheid in Johannes 1

Werner Mücher
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Wij hebben gezien dat het Woord een naam van 
de Heer Jezus is. Dat wordt overigens bevestigd in 
Openbaring 19, waar Hij op een wit paard uit de hemel 
neerdaalt om het oordeel uit te voeren: ‘(...) en Zijn 
naam wordt genoemd: het Woord van God’ (Openb. 
19:13). 

Het is dit Woord dat alles heeft geschapen. Heb je ooit 
erbij stilgestaan dat de Heer Jezus alle dingen heeft 
geschapen? Weet je wel dat jouw Heiland zo groot is, 
dat Hij het hele heelal, de zichtbare en de onzichtbare 
wereld heeft geschapen? Misschien ben je ermee 
vertrouwd dat God de Schepper van het universum is 
(Gen. 1:1), maar de Schrift leert dat God alles door 
de Persoon van de Zoon heeft geschapen: ‘(...) alle 
dingen zijn door Hem geworden, en zonder Hem is 
niet één ding geworden dat geworden is’ (Joh. 1:3). Er 
is niets wat ooit in de zichtbare en in de onzichtbare 
wereld is geschapen, wat zijn bestaan niet aan Hem 
te danken heeft. Hoe groot is dus de Zoon van God!

Als we een ogenblik erover nadenken hoe groot 
het heelal is, dan vallen we van de ene verbazing 
in de andere. Ons zonnestelsel is een deel van het 
melkwegstelsel (een melkwegstelsel bestaat uit vele 
zonnestelsels). Een melkwegstelsel vormt weer 
een onderdeel van een groter geheel. Er zijn naar 
schatting ongeveer honderd miljard sterrenstelsels. 

Dat is een astronomisch aantal sterren. Ieder stelsel 
heeft zo’n honderd miljard sterren, schat men. Als men 
het aantal van de afzonderlijke sterren berekent en 
deze massa sterren zou verdelen over de nu levende 
mensheid – er zijn momenteel ca. 7 miljard mensen 
–, dan krijgt ieder mens nog een gigantisch aantal 
sterren. En deze sterren zijn allemaal zonnen. Er 
bestaan zonnen die 4 miljoen keer helderder zijn dan 
onze zon. De volgende ster buiten ons zonnestelsel 
is 4,3 lichtjaren van ons verwijderd. De ster die, voor 
zover bekend het verst van ons staat, is 13,7 miljard 
lichtjaren van ons verwijderd. Dit reusachtige heelal 
heeft de Heer Jezus geschapen. Hoe groot moet Hij 
dan zijn! In Psalm 33 staat: ‘Hij gebiedt en het staat 
er’ (Ps. 33:9). Dat is dan alleen maar het heelal, de 
macrokosmos. Wetenschappers zeggen dat er in de 
microkosmos, in de wereld van de atomen, nog eens 
zo’n wonderlijke wereld aanwezig is. Daarbij laten 
we de onzichtbare wereld nog buiten beschouwing, 
omdat we nauwelijks iets daarover weten.

 1.3. Het waarachtige licht

Verder staat er in vers 4: ‘in Hem was leven, en 
het leven was het licht van de mensen’. De Heer 
Jezus was het ware licht. Het onderwerp ‘licht in 
de duisternis’ vinden wij door de hele Bijbel heen. 
Wij vinden dat licht al op de eerste bladzijde van de 
Bijbel, en we vinden het ook op de laatste bladzijden. 
Het licht van het Nieuwe Jeruzalem, de ‘lamp’ die de 
stad verlicht, is het Lam (Openb. 21:23). Zodra deze 
stad vanuit de hemel zal verschijnen, is voor ons alle 
duisternis verdwenen.

Duisternis is een symbolisch begrip voor de 
verwijdering van de mensen van God, voor de 
gevolgen van de zonde en het verderf, voor duistere 
machten. Toen de Heer Jezus in de wereld kwam, 
was Hij het licht der mensen. Zonder Hem zouden wij 
niets zien van de dingen van God, niets weten over 
het ontstaan van de schepping, over God en over 
onszelf als gevallen mensen, zonder Hem zouden 
wij totaal niets weten. Het oordeel van God over ons 
als natuurlijke mensen luidt: ‘(...) verduisterd in hun 
verstand, vreemd aan het leven van God’ (Ef. 4:18).

Toen Christus in de wereld kwam, was Hij het licht der 
mensen door alles wat Hij zei en deed. Zo ontmoette 
de duisternis het licht, en gelukkig waren er harten die 
opengingen voor het licht en die het wilden aannemen. 
Dit licht is een bijzonder licht: het is niet alleen helder, 
maar ook warm, zoals dat met de zon ook het geval is. 
De Bijbel zegt ons dat God licht is (1 Joh. 1:5). Dat is 
Zijn wezen. Maar tegelijkertijd is Hij ook liefde, dat is 
Zijn natuur (1 Joh. 4:8, 16). Beide, licht en liefde heeft 
de Heer Jezus op een volmaakte wijze geopenbaard. 
Maar helaas, de duisternis heeft het niet begrepen 
(Joh. 1:5).

Wat is het verdrietig om even verder te lezen: ‘Hij was 
in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en 
de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het 
Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen’ 
(Joh. 1:10-11). De wereld is hier het wereldsysteem, 
dat door de overste van de wereld – de satan – wordt 
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geregeerd, een systeem dat volkomen 
in de macht van de boze ligt en volledig 
van God is vervreemd (1 Joh. 5:19). Dat 
de wereld Hem niet herkende, kunnen 
wij begrijpen, hoewel het ons pijn doet. 
Maar dat de Heer tevergeefs tot het 
Zijne kwam, tot dat wat van Hem is, het 
volk dat God had uitverkoren en dat alle 
vereisten bezat om God goed te kennen, 

het volk waaraan God Zichzelf honderden 
jaren lang had geopenbaard, het volk dat 

aartsvaders bezat die God kenden, is voor ons eigenlijk 
niet te begrijpen. Toen de Zoon van God tot de achter-, 
achter-, achterkleinkinderen van deze godvrezende 
mannen kwam, tot dat wat van Hem was, namen de 
Zijnen Hem niet aan. God werd in de Persoon van Zijn 
Zoon verworpen! Hij kwam om hen uit de slavernij van 
de zonde te bevrijden, zoals Mozes ooit het volk uit 
Egypte had verlost. Maar zij namen Hem niet aan! 
Wat een tragedie. 
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In het opinieweekblad Vrij Nederland stond 
enige tijd geleden een interessant artikel 
over de effecten van internet. Het artikel 
was geschreven naar aanleiding van een 
boek (Het ondiepe) van de Amerikaanse 
auteur Nicholas Carr. Hij schrijft daarin over 
wat internet met ons doet. Uit het artikel 
blijkt niet dat bij Carr godsdienstigheid een 
rol speelt. De manier waarop hij schrijft, 
bevat echter een boodschap die iedere 
christen ter harte zou moeten nemen. 
Daarom wil ik enkele citaten uit het artikel 
met je/u delen.

‘Het internet maakt ons dommer’, schrijft 
hij. ‘Door in toenemende mate online 
te leven, kunnen we niet meer diep en 
grondig denken en verliezen we snel 
onze concentratie bij het lezen van dikke 
boeken. Wie kent niet dat gevoel van 
verstrooiing door continu aangesloten te 
zijn? Wie kijkt tijdens het lezen van een 
boek niet of er nieuwe mails binnenkomen? 
En wie verkeert er niet in een permanente 
staat van neurose?’ ‘Of ik nu online ben 
of niet, mijn hersenen zijn erop ingesteld 
dat ik informatie verwerk op de manier 
waarop het internet die verspreidt: in een 
snel bewegende stroom van deeltjes. Ooit 
was ik een diepzeeduiker in een zee van 
woorden. Nu glijd ik over de oppervlakte als 
een jetskiër’, schrijft Carr.

‘Zelfs nadat het je is gelukt de computer 
uit te zetten, willen je hersenen zich niet 
concentreren, maar doorgaan op de manier 
waarop je ze hebt getraind. Het zit zo diep in 
de maatschappij. Iedereen checkt zijn email 
op zijn werk. Al je vrienden twitteren en 
facebooken. Daar niet aan meedoen, staat 
gelijk aan jezelf isoleren’. ‘Wilde ik dit boek 
schrijven, dan moest ik mijn gewoontes ook 
echt veranderen’. Dus zegde hij zijn Twitter 
en Facebook accounts op. Sociale media 
zijn het meest verleidelijk en afleidend. 
Carr ‘ontmantelde’ zijn online leven verder 

door zichzelf op een strikt emaildieet te 
zetten: hij veranderde de instellingen van  
het emailprogramma zo, dat die niet meer 
de hele dag hongerig zocht naar nieuwe 
berichten, maar op gezette tijden. En hij 
gebruikte het internet alleen nog maar waar 
het in zijn ogen echt geschikt voor is: het 
zoeken naar en lokaliseren van waardevolle 
informatie.

Carr heeft ook niet genoeg aan zichzelf. ‘Je 
weet dat je geen totale zelfcontrole hebt’, 
zegt hij. ‘Dus moet je ervoor zorgen dat je 
niet in die situatie terechtkomt. Hoe doe je 
dat dan? Externe hulp inschakelen. Ont-
twitteren en ont-facebooken en niet aan 
een smartphone beginnen, zijn een goede 
start. Maar niet genoeg.’ (Einde citaten).

Iedere lezer van dit nieuwe nummer van 
Rechtstreeks weet dat er in onszelf geen 
kracht is om de draadloze gebondenheid 
te verbreken. Het lezen van het Boek van 
God komt meer en meer in gedrang. Als 
het nog gebeurt, gebeurt het vaak ook nog 
heel vluchtig. Aan het lezen van goede 
commentaren over Gods Woord en het 
nadenken over wat Gods Woord zegt, komt 
men helemaal niet meer toe. Wij hebben 
hulp nodig. Die vinden we in de Heer. 
Op Zijn hulp mogen wij rekenen, als wij 
beginnen met eerlijk voor Hem te belijden 
dat de draadloze banden van het internet 
in toenemende mate ons leven beheersen 
en dat wij steeds meer erin verstrikt zijn 
geraakt. Dan geeft Hij bevrijding en nieuw 
perspectief.

Ik ben benieuwd of jij/u zonder tussendoor 
je/uw email te checken dit nummer van 
Rechtstreeks in één keer uitleest. Namens 
de redactie, Ger de Koning.

PS. Als je/u bovengenoemd artikel wilt 
ontvangen, stuur dan een mailtje naar 
de redactie. 

Van de redactie
Draadloos gebonden
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De korte verhalen over de zeven rijken die op dat van 
koning Salomo volgden, maken ons de toestand van het 
volk op dat ogenblik duidelijk (1 Kon. 15-16). Wat een 
somber en verootmoedigend beeld van de situatie vinden 
we in deze hoofdstukken. Zoals in alle tijden is persoonlijke 
trouw belangrijk, daar waar het geheel heeft gefaald. In de 
dagen van Jerobeam vinden we die persoonlijke trouw bij 
Abia, van wie gezegd wordt: “omdat in Jerobeams huis in 
hem alleen iets goeds gevonden wordt voor de Here de 
God van Israël” (1 Kon. 14:13).

En in de dagen van Achab vinden we die persoonlijke trouw 
bij Elia. In het verborgen riep hij tot de HERE “dat het niet 
zou regenen, en het regende drie jaar en zes maanden niet 
op aarde” (Jak. 5:17). Hij ging zijn weg in gemeenschap 
met God en daardoor had hij inzicht in de gedachten van 
God over het ontrouwe volk. Daarom werd zijn gebed ook 
verhoord, want het was volledig in overeenstemming met 
Gods wil. Elia had een brandende liefde voor Gods volk, 
een liefde die in niets was veranderd of verzwakt door 
hun toestand. Integendeel, het was oprechte liefde, die 
hem ertoe bracht vurig te bidden dat God de hemel zou 
sluiten, opdat er geen regen meer zou zijn op de aarde! 
Misschien bad hij zoiets als: ‘HERE, kijk naar de toestand 
van Uw volk Israël. Het heeft zich van U afgekeerd om de 
afgoden achterna te gaan. Tevergeefs bent U tot op heden 
geduldig en genadig geweest, maar het heeft zich niet 
bekeerd van zijn dwaalweg. Is het niet nodig, om het terug 
te kunnen brengen, dat Uw sterke hand het treft? U kunt 
dit volk niet meer zegenen met regen uit de hemel. Sluit 
de hemel! Laat daardoor het geweten van dit volk dan 
worden geoefend, zodat het wordt teruggebracht, opdat U 
het herstelde volk daarna weer kunt zegenen’.

God verhoorde het gebed van Zijn dienstknecht, die 
daarna tegen Achab zei: “Zo waar de Here de God van 
Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen 
dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord” (1 Kon. 
17:1). Gedurende de daarop volgende drie jaren en zes 
maanden rustte het oordeel van God op het volk. In deze 
tijd viel er geen regen. Dit betekent in feite dat God de 
relatie met het volk had onderbroken. Israël was feitelijk 
beroofd van Zijn zegen. Maar in die situatie was er gelukkig 
toch nog een gelovig overblijfsel, en God zou voor Zijn 
dienstknecht zorgen. Het leven van Elia was een leven 
van geloof, ook wel met falen, want wij kennen maar één 
overste Leidsman en Voleinder van het geloof! De profeet 
was begonnen met een gebed in geloof, in het verborgen, 
voordat hij zich aan Achab voorstelde. Daarna was zijn 
leven een voortdurende geloofsoefening gedurende drie 
en een half jaar, waarin het niet regende. De HERE zond 
hem naar de beek Kerit om zich te verbergen en zei: “U 
kunt uit de beek drinken, en Ik heb de raven geboden 

u daar van spijze te voorzien” (1 Kon. 17:4). Het woord 
van God was de zekere grond van zijn geloof in deze 
omstandigheden: water uit de beek en voedsel gebracht 
door de raven. Dat is wat God had gezegd! Zou iets wat 
door Hem gesproken is, niet vervuld worden? Onmogelijk!

En wij begrijpen nu waarom 1 Koningen 16 eindigt met 
het oordeel, waarvan ‘de Beteliet Chiël’ het voorwerp 
was. Meer dan vijf eeuwen waren verlopen sinds God had 
gesproken door de mond van Jozua, nadat de muren van 
Jericho waren gevallen en de stad met vuur was verbrand 
(Joz. 6:26). Met evenveel kracht alsof het op de dag zelf 
was, werd het oordeel uitgevoerd, precies zoals de HERE 
het had gezegd. Eeuwen waren voorbijgegaan, maar Gods 
Woord gaat niet voorbij. Het ging letterlijk in vervulling. 
Wat een bemoediging voor het geloof in moeilijke dagen.

De geloofsgehoorzaamheid kwam schitterend tot uiting 
bij de profeet. Hij ging naar de beek Kerit en later naar 
Sarefat, eenvoudig omdat God het had gezegd: “Ga van 
hier… Maak u gereed, ga naar Sarefat” (1 Kon. 17:4, 9). 
Wat is de weg van het geloof eenvoudig. God beveelt, en 
de trouwe dienstknecht gehoorzaamt zonder redeneren 
of mopperen. Wat een tegenstelling met een eigenwillige 
weg. “Maar na verloop van tijd droogde de beek uit, 
omdat er geen regen in het land gevallen was” (vs. 7). 
Ongetwijfeld was dat de normale gang van zaken. Er viel 
geen regen, dus de beek moest onvermijdelijk opdrogen. 
Maar het gebeurde om Elia te herinneren aan de situatie 
van het volk. Daardoor kon hij een beeld zijn van Hem, die 
in al hun benauwdheden benauwd was. Hij kon hierdoor 
meegevoel hebben met het lijden van Israël, hoewel dat 
lijden de rechtvaardige straf was voor hun ontrouw.

Elia moest dit ook meemaken, opdat zijn geloof bewaard 
en versterkt zou worden door voortdurende oefening. 
Het werd beproefd toen de beek opdroogde; hoe zou 
er nu voorzien worden in zijn behoeften? De HERE zei: 
“Maak u gereed, ga naar Sarefat, dat aan Sidon behoort, 
en houd daar verblijf. Zie, Ik heb daar een weduwe 
geboden u te verzorgen” (vs. 9). Hij kreeg deze opdracht 
en gehoorzaamde direct. Hij vertrouwde op zijn God, 
die zorg voor hem droeg. Hoewel de omstandigheden in 
Sarefat geen bevestiging leken te zijn van Gods belofte, 
twijfelde de profeet geen moment. Weer schitterde zijn 
geloofsvertrouwen en God werd daardoor verheerlijkt. 
De weduwe, aan wie God had opgedragen Zijn 
dienstknecht te verzorgen, had niet veel. Maar juist in 
zulke omstandigheden toont God Zijn macht. Hij laat 
zien wat Hij kan doen. Vers 12 schildert een kort, maar 
aangrijpend beeld van deze wereld. Ze is ver van God en 
heeft slechts geringe hulpbronnen. We zien het egoïsme 
van het natuurlijke hart om hiervan te genieten, en dan de 
verwachting van de dood. 

Het gebed Van Het 
geloof Van elia

‘En de aarde bracht haar vrucht voort’ (Jak. 5:17-18).
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Wat voor hoop kon Elia in zo’n situatie hebben? Hij had 
kun redeneren: ‘Hier zal ik zeker niet verzorgd worden in 
deze dagen van honger. God had mij beter ergens anders 
kunnen heensturen’. Maar het geloof van de profeet 
wankelde niet, want het steunde op het woord van God. 
Hoe bewonderenswaardig is zijn geloofsvolharding! Het 
geloof ziet in omstandigheden die tegen ons zijn, alleen 
maar middelen die God kan gebruiken om Zijn almacht 
en Zijn liefde voor ons te tonen. Elia antwoordde de 
weduwe: “Vrees niet, ga het thuis bereiden, zoals u 
gezegd hebt”. Denk echter eerst aan de rechten die God 
laat gelden. Doe wat Hij u vraagt en ik kan u zeggen wat 
Hij heeft beloofd: “Het meel in de pot zal niet opraken, 
en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag, 
waarop de Here regen op de aardbodem geven zal”  
(1 Kon. 17:13-14).

Er staan onuitputtelijke hulpbronnen ter beschikking van 
het geloof in tijden van nood, als het niet regent op het 
land. Kunnen wij de “handvol meel in de pot en een weinig 
olie in de kruik” niet zien als een symbool van Christus en 
de Heilige Geest? God zal niet nalaten te antwoorden op 
het geloof van de Zijnen, tot op de dag dat de oefening van 
het geloof voorgoed voorbij is. Wat een rake tegenstelling 
tussen wat de wereld kan geven aan de weduwe van 
Sarefat, en wat God haar verzekert als zij op Hem wacht 
en Hem eert door gehoorzaamheid en geloofsvertrouwen. 
Elia had tegen de weduwe gezegd: “Vrees niet, ga het 
thuis bereiden, zoals u gezegd hebt (...) Daarop ging zij 
heen en deed, zoals Elia gezegd had”. Haar geloof trad 
hierdoor aan het licht, en het droeg hetzelfde karakter als 
dat van Elia. Beiden werden vertroost door het feit dat 
God Zijn beloften vervult en het geloof eert! Nadat ze had 
geleerd dat God de macht heeft het leven te onderhouden, 
moest deze weduwe leren dat Hij ook het leven geeft. Het 
einde van 1 Koningen 17 spreekt ons in dit opzicht over de 
kracht van het gebed en van het geloof.

De regenloze tijd liep ten einde. De toestand van het 
volk zou aan het licht worden gebracht op de Karmel. 
Aangemoedigd door de kracht van het geloof van Elia 
zouden allen zeggen: “De Here, die is God” (1 Kon. 
18:39), en zich van Baäl afkeren. Hij die de harten kent 
en de mensenkinderen niet onnodig bedroeft, sprak tot 
Elia: “Ga heen, vertoon u aan Achab, want Ik wil regen 
op de aardbodem geven” (1 Kon. 18:1). Hij alleen kon 
opnieuw regen geven, en het was ook de wens van Zijn 
hart. Hij wil vrucht vinden in de Zijnen. Deze vrucht wordt 
voortgebracht door de tucht, en ze wordt later geopenbaard 
wanneer na de oefening God opnieuw zegen geeft: 
“En de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht 
voort” (Jak. 5:18; Hebr. 12:11; Ps. 84:6). In de toekomst 
zal Israël nog een tijd van beproeving kennen, een aarde 
verdroogd en dorstig, zonder water (Ps. 63:1; Jer. 30:7). 
Daarna zal het van de profetisch aangekondigde zegen 
genieten (Jes. 30:15-26, hiervan heeft vers 23 speciaal 
met ons onderwerp te maken; vgl. Ezech. 34:26-27; Joël 
2:12-32, vooral vs. 23). Laten wij vurig verlangen naar de 
zegen die van boven komt en die nodig is om vrucht voor 
God te kunnen dragen in deze wereld. Laten wij de Heer 
liefhebben, Hem dienen met heel ons hart, dat wordt van 
ons verwacht – zoals vroeger van Israël. Naarmate wij dat 
verwerkelijken, zal de goddelijke belofte vervuld worden: 
“Dan zal Ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de 
vroege en de late regen” (Deut. 11:13-15). Het zal zijn tot 
ons geestelijk welzijn. 

Maar onze zwakheid, onze lauwheid en onverschilligheid 
beroven ons dikwijls van het genot hiervan. Laten wij ons 
hierover verootmoedigen en uitzien naar de regen uit 
de hemel, de zegen van boven. Wij worden opgeroepen 
hierom te vragen: “Vraagt van de HERE regen ten tijde van 
de late regen” (Zach. 10:1). Doen wij dat wel genoeg? 
Onze toestand zal misschien tucht over ons brengen, 
zoals dat bij Israël het geval was. Maar als wij door een 
dal van balsemstruiken1 gaan, en bliksemstralen nodig 
zijn voordat er stortregens komt, hoe heerlijk zal dan het 
resultaat zijn als de regen uitgestort wordt en Hij voor 
iedereen gewas op het veld zal geven (Ps. 84:6; Zach. 
10:1; Jer. 10:13). “De noordenwind verwekt stortregen” 
(Spr. 25:23). Dikwijls zijn pijnlijke ervaringen en tranen van 
berouw nodig om de verloren zegen te herwinnen, als de 
weg van de gehoorzaamheid en de trouw verlaten is. Wij 
staan aan het einde van de geschiedenis van de kerk op 
aarde. En als wij die bezien vanuit het oogpunt van onze 
verantwoordelijkheid, moeten wij bedroefd zijn over het 
verval, dat steeds groter wordt! Waar is de frisheid van de 
eerste liefde, de bloei van het getuigenis van het begin? 
De Heilige Geest wordt op veel manieren bedroefd, en 
God wordt vaak onteerd door hen die Hem onophoudelijk 
zouden moeten grootmaken. Ongetwijfeld ervaren wij 
desondanks de verkwikking van vele oases, waarvoor wij 
meer dankbaar zouden moeten zijn. 

Maar wordt de milde regen ons niet onthouden door onze 
God, die ons graag in overvloed zou willen geven? Want 
Hij wil ons zegenen! Een onvruchtbare aarde, beroofd van 
de regen van de hemel, is ook een beeld van een gelovige 
die het genot verloren heeft van de gemeenschap met 
de Heer en de zegen die daaruit voortvloeit. Of van een 
plaatselijk getuigenis dat wegkwijnt, omdat de sleur en de 
onverschilligheid (om maar niet te spreken over alles wat 
zich daar kan voordoen en wat kwaad kan zijn, in moreel 
of leerstellig opzicht) langzamerhand is toegenomen en de 
verfrissende werking van de Geest van God is uitgeblust. 
Een gemeente in vervallen toestand, wat het getuigenis 
betreft dat aan onze verantwoordelijkheid is toevertrouwd!

Laat de overdenking van dit onderwerp nuttig en leerzaam 
zijn voor ons. Laten wij ieder persoonlijk en als gemeente 
tezamen wandelen in de weg van de gehoorzaamheid. 
Laten wij onze wegen onderzoeken en de toestand van 
ons hart beproeven. Laten wij Gods tegenwoordigheid 
zoeken, dan zullen wij ervaren dat God regen zal geven. 
Als wij de rechte weg hebben verlaten, laten wij dan 
terugkeren van onze dwaalweg en God vurig bidden om 
regen. Zelfs als Hij moet bliksemen en als wij door het 
dal Baca, het tranendal, moeten trekken, dan is dit de 
moeite waard om ten slotte Zijn zegen te ontvangen. Laat 
het voorbeeld van de profeet ons helpen, zodat wij Gods 
gedachten beter begrijpen en wij overeenkomstig Zijn wil 
tussenbeide treden voor Zijn getuigenis hier op aarde. 
Dit is de weg waarop wij Hem beter leren kennen. Het is 
de weg van het geloof, die bewandeld wordt in donkere 
tijden, in dagen van beproeving en hongersnood, als de 
hemel gesloten is en de regen ons onthouden wordt. Het 
is de weg waarin wij ervaringen opdoen met betrekking tot 
Gods hulpbronnen, en genieten van alles wat de Heer wil 
geven aan het persoonlijk geloof, een geoefend geloof. 
Tot slot, laten wij als bemoediging niet vergeten dat Elia 
“een mens was van gelijke natuur als wij”.

1 Balsemstruiken - Baca - ‘wenend’
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5. Onze dienst in het heiligdom

Christenen hebben volle vrijmoedigheid om in te gaan in 
het heiligdom door het bloed van Jezus (vs. 19). En wij 
worden daartoe ook opgeroepen: ‘(...) laten wij naderen’ 
(vs. 22). Maar wat doen wij dan in het heiligdom? Dat 
wordt nu juist niet beschreven in Hebreeën 10. Het 
wordt wel aangeduid in Hebreeën 13:15, waar sprake is 
van het voortdurend brengen van een lofoffer (lett. ‘het 
opofferen van een slachtoffer van lof’).

In ieder geval is dit een ándere priesterdienst dan die wij 
vinden in Hebreeën 4, waar soortgelijke bewoordingen 
worden gebruikt ten aanzien van het vrijmoedig naderen 
tot God. Daar gaat het duidelijk om de dienst van 
voorbede, om het (ook gezamenlijk) uitspreken van 
onze noden, moeiten en zorgen: ‘Laten wij dus met 
vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, 
opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden 
tot hulp op de juiste tijd’ (Hebr. 4:16). 

6. De genadetroon

De ‘troon van de genade’ herinnert aan het met bloed 
besprenkelde verzoendeksel op de ark van het verbond 
(vgl. Hebr. 9:5; Rom. 3:25). Deze bevond zich in het 
heilige der heiligen, in de directe tegenwoordigheid 
van God. Christus is met Zijn eigen bloed eens voor 
altijd ingegaan in de hemel zelf, in het binnenste 
heiligdom. Zijn bloed spreekt tot in eeuwigheid van het 
verzoeningswerk dat Hij heeft volbracht, en dat door 
God is aangenomen.

Het heiligdom staat nu open voor allen die Hem 
toebehoren en die door Hem tot priesters zijn gemaakt 
voor Zijn God en Vader. De troon is een genadetroon 
voor ons, die met vrijmoedigheid mogen naderen 
met het reukwerk van onze gebeden (vgl. Ps. 141:2; 
Openb. 5:8; 8:3-4). Het reukwerk spreekt echter in de 
eerste plaats van Christus’ persoonlijke heerlijkheden, 
want in Openbaring 8 wordt het onderscheiden van 
de gebeden van de heiligen. Het reukwerk is daar het 
middel dat kracht verleent aan de gebeden. Onze 
gebeden komen voor Gods aangezicht in de kracht 
en de welaangenaamheid van Christus; dat is wat ons 
zwakke gebed zo waardevol maakt (vgl. ook Rom. 8:26).

7. Christus, de grote Priester over het huis van God

Terwijl het in Hebreeën 4 om de dienst van voorbede 
gaat, gaat het in Hebreeën 10 met name om de 
eredienst, onze aanbidding, onze priesterlijke bediening 
in het heiligdom. Inderdaad wordt in deze brief het 
woord ‘priester’ voor Christus Zelf gereserveerd, maar 

er wordt toch ook vaak gezinspeeld op onze priesterlijke 
taken en voorrechten. Door Hem kunnen wij namelijk 
tot God naderen (7:25). Christus is de grote Priester, de 
Hogepriester over het huis van God (10:21). Maar als er 
een Hogepriester is, is er ook een priesterlijk huis (vgl. 
3:6), een priesterlijke familie die met deze grote Priester 
verbonden is en dienst doet in het heiligdom.

In deze brief wordt dus niet afzonderlijk over ónze taken 
en voorrechten gesproken, maar worden wij steeds 
in Hem gezien. Christus staat op de voorgrond, en wij 
zijn in Hem begrepen. Hij is de grote Priester, die Zijn 
bloed in het heiligdom heeft gebracht (10:19-21). Hij is 
ook Degene die de lofzang aanheft te midden van Zijn 
broeders, de Zanger in het midden van de Gemeente 
(2:12). Hij is de Bedienaar (Gr. leitourgos, vgl. ons woord 
liturg) van het heiligdom en van de ware tabernakel (8:2).

Kunnen wij eredienst verrichten in het heiligdom? Ja, 
maar dat is slechts in verbinding met Hem, de Bedienaar 
van die heilige plaats. Kunnen wij zingen in Gods 
tegenwoordigheid? Ja, maar het is slechts in navolging 
van de grote Koorleider, die de lofzang aanheft te midden 
van Zijn verloste volk. Mogen wij als priesterzonen 
naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid 
van het geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd 
van het kwaad geweten en het lichaam gewassen met 
rein water (10:22)? Ja, maar dat is slechts door onze 
verbondenheid met de ware Aäron, de grote Priester 
over het huis van God (vgl. Lev. 8).

8. Het reukofferaltaar

De typologie van de tabernakel toont de diverse aspecten 
van onze priesterdienst. De dienst in het heiligdom 
omvat méér dan de altaardienst die in Hebreeën 13:15 
wordt genoemd. Daar gaat het om lofoffers, dankoffers 
of vredeoffers die op het brandofferaltaar in de voorhof 
werden gebracht. Dat spreekt van onze dienst op aarde 
aan de Tafel van de Heer. Wat wij daar doen – ons 
zingen en bidden, het verkondigen van de dood van de 
Heer – is een openbaar getuigenis in deze wereld en 
tegenover de machten in de hemelse gewesten.

Maar wat de wereld niet kan zien, is dat wij tevens 
mogen ingaan in het heiligdom met het welriekend 
reukwerk van onze aanbidding, om dat te ontsteken 
op het gouden altaar voor Gods troon (vgl. Openb. 8:3; 
9:13). Het reukofferen in het heiligdom vond plaats in 
samenhang met het bereiden van het dagelijks morgen- 
en avondoffer op het koperen altaar bij de ingang van de 
tent der samenkomst. De priester ging als het ware in de 
kracht van het brandoffer met zijn handen vol reukwerk 

ingaan in Het Heiligdom

“(...) laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het 
geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten en het 

lichaam gewassen met rein water (...)’’ (Hebr. 10:19-25).

Hugo Bouter
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het heiligdom binnen. Zo naderen wij in de kracht 
van Christus’ offer met de welaangenaamheid en de 
heerlijkheid van Zijn Persoon om die als heilig reukwerk 
aan God aan te bieden. 

9. De kandelaar

Verbonden met de reukofferdienst in het heilige was 
de verzorging van de zevenarmige kandelaar. Terwijl 
het reukwerk omhoog steeg, werden elke morgen de 
lampen in orde gemaakt, en in de avondschemering 
werden ze weer aangestoken (Ex. 30:7-8). Het licht van 
de zeven lampen viel op de voorzijde van de kandelaar 
(Num. 8:2), en het verlichtte ook het heiligdom zelf en de 
overige voorwerpen die zich daar bevonden.

Het heiligdom is de plaats waar wij door de werking van 
de Heilige Geest – daarvan spreekt de olie in de lampen 
– licht mogen werpen op de dingen van de hemel 
(het gaat hier dus niet om licht in de wereld, zoals bij 
de gouden kandelaars in Openbaring 1). Het licht valt 

allereerst op de veelkleurige heerlijkheid van Christus 
Zelf (de kandelaar toont ons Hem als de Levensvorst), 
maar vervolgens ook op onze eigen hemelse positie. 
Want het licht viel ook op de tafel met de toonbroden, die 
tegenover de kandelaar was geplaatst (Ex. 40:24).

10. De tafel der toonbroden

Welnu, deze tafel met daarop twaalf toonbroden, bedekt 
met zuivere wierook, spreekt van wat de Gemeente is 
voor Gods aangezicht. Zij toont de plaats van zegen 
die het hele volk van God, geschraagd door Christus en 
aangenaam gemaakt in Hem, inneemt in het hemelse 
heiligdom. De broden moesten wekelijks worden 
verwisseld, en wel op de sabbatdag. Zij waren bestemd 
voor Aäron en zijn zonen, die ze op een heilige plaats 
moesten eten (Lev. 24:5vv.). Dat wat wij in Christus 
geworden zijn en waartoe God ons bestemd heeft in Zijn 
raad, is ons geestelijk voedsel.

De priesterlijke taken illustreren de grote voorrechten die 
wij als nieuwtestamentische priesters, als aanbidders in 
geest en waarheid bezitten. Wij mogen door Christus met 
onze aanbidding tot God naderen, voor Zijn aangezicht 
verkeren in het licht, genieten van de gemeenschap met 
Hem in het hemelse heiligdom.

Uiteraard is dit niet beperkt tot één soort samenkomst, 
zoals de bidstond (Hebr. 4) of de eredienst, de 
samenkomst tot aanbidding (Hebr. 10). Deze 
voorrechten gelden ook wanneer wij samenkomen 
rondom Gods Woord. Dan bevinden wij ons ook in het 
heiligdom, evenals Mozes in de tent der samenkomst 
luisterde naar Gods stem, die tot hem sprak van boven 
het verzoendeksel (Ex. 25:22; Num. 7:89). Laten wij zo 
met vrijmoedigheid naderen in Gods tegenwoordigheid 
en ingaan in Zijn heiligdom.

bestudeert de scHriften

Vragen

1. Welke koning stond erom bekend dat hij een enorm 
groot ijzeren bed had?

2. Welke twee legeroversten vermoordden Isboset, hun 
eigen koning, om bij David in de gunst te komen, en 
werden toen op bevel van David ter dood gebracht 
wegens verraad?

3. Waar bevond Paulus zich toen een engel hem 
vertelde dat hij voor de keizer zou moeten 
verschijnen? Antwoorden

1. Og, de koning van Basan (Deut. 3:11).

2. Rekab en Baäna (2 Sam. 4).

3. Aan boord van een schip op weg naar Rome (Hand. 
27:23-24).
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De boodschap voor Tyatira

Nu komen we in een andere situatie. In Tyatira is er 
weliswaar meer geloofsgetrouwheid en ijver, maar 
de massa wordt verleid door een valse profetes. En 
de vermaning om te horen naar wat de Geest zegt tot 
de gemeenten wordt niet langer tot de hele gemeente 
gericht, maar alleen tot diegenen die getrouw zijn, de 
overwinnaars. Bovendien wordt in deze boodschap, 
en in de volgende, de komst van de Heer genoemd. 
Blijkbaar toont dit dat we in historisch opzicht nu een 
fase hebben bereikt in de annalen van het christendom, 
die zal voortduren tot aan het einde van de geschiedenis 
van de gemeente op aarde. 

“En schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira: 
Dit zegt de Zoon van God, die Zijn ogen heeft als een 
vuurvlam en Zijn voeten aan blinkend koper gelijk” 
(vs. 18). Hier verschijnt Christus als de Zoon van God 
ten oordeel. Zijn ogen zijn als een vuurvlam, en ze 
doorzoeken en beproeven alle dingen. Zijn voeten 
zijn aan blinkend koper gelijk: dit  symboliseert het 
rechtvaardige oordeel dat Hij gaat uitspreken. Dit alles 
is zeer ernstig. 

Gelukkig is er nog meer waarin Zijn ogen behagen 
scheppen en dat Hij kan prijzen: “Ik weet uw werken, 
uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw volharding en 
dat uw laatste werken meer zijn dan uw eerste” (vs. 
19). Dit waren zeker niet de werken van Izebel, want 
die kenmerkten de meerderheid van de gemeente. 
Deze goede werken zijn ongetwijfeld de werken van 
het naderhand genoemde overblijfsel (vs. 24). Voordat 
we ingaan op de ernstige beschuldigingen die de Heer 
uitspreekt, mogen we deze prachtige karaktertrekken 
overdenken, die scherp afsteken tegen de donkere 
achtergrond van wat volgt.

“Maar Ik heb 1 tegen u, dat u de vrouw Izebel, die 
zich een profetes noemt, laat begaan; en zij leert en 
misleidt Mijn slaven om te hoereren en afgodenoffers 
te eten” (vs. 20). Izebel was een heidense koningin die, 
nadat ze haar man Achab had verleid tot afgoderij, de 
regeling van de religieuze zaken in Israël op zich had 
genomen, terwijl ze de dienaars van Jahweh vervolgde 
en de Baälsdienst bevorderde. Baäl was een verleider 
van buiten; dit vertegenwoordigt de valstrik die de 
wereld vormde voor de gemeente. Izebel is een beeld 
van innerlijke corruptie en staat voor de schaamteloze 
vermenging van de gemeente met de afgoderij.  

1  “enkele dingen” wordt weggelaten door de beste 
handschriften.

Het verschil tussen de schuld van Bileam en die van 
Izebel was misschien niet groot, maar het verschil 
in positie was enorm en het laatste beeld toont de 
medeplichtigheid van de kant van de gemeente. In 
Pergamus waren het individuen, mogelijk grotere 
aantallen, die schuldig waren aan afgoderij en hoererij. 
Maar de gemeente als geheel wordt niet gezien 
als verbonden met het kwaad. In Tyatira waren er 
enkelingen, mogelijk grotere aantallen, vrij van dit 
kwaad, maar de gemeente als geheel wordt als schuldig 
eraan beschouwd. 

Als we de vrij goed ondersteunde lezing volgen: ‘uw vrouw 
Izebel’, komt dit punt zelfs nog sterker naar voren. Achab 
stond voor Israël en was er moreel verantwoordelijk 
voor, zoals de engel of de vertegenwoordiger van de 
gemeente verantwoordelijk voor haar was. De schuld 
van Achab was ten eerste dat hij gehuwd was met de 
dochter van een heidense koning, en zichzelf dus 
identificeerde met de Baälsdienst. Ten tweede had 
hij Izebel – een buitenlandse en een dienares van de 
afgoden – toegestaan een religieuze middelares te 
worden, die zichzelf een profetes noemde in Gods 
erfdeel. Dit is wat de gemeente historisch gezien deed 
na de periode van Pergamus, in de dagen van Rome’s 
geestelijke oppermacht. De stand van zaken was toen 
een verbintenis tussen de belijdende kerk en de wereld, 
samen met de invoering van afgodische praktijken die 
onder het voorwendsel van goddelijke autoriteit door de 
Romeinse hiërarchie werden ingevoerd. Inderdaad, in 
de historische kijk op de geschiedenis van de gemeente 
is deze parallel heel goed van toepassing. Want Rome 
introduceerde, evenals Izebel, niet alleen heidense 
verdorvenheid, maar doordrenkte de aarde met het 
bloed van hen die weigerden haar gezag te accepteren. 

Maar de lankmoedigheid van de Heer is groot, zelfs in 
het geval van Izebel, want Hij zegt: “En Ik heb haar tijd 
gegeven om zich te bekeren en zij wil zich niet bekeren 
van haar hoererij” (vs. 21). Hoe lang die ruimte er was 
weten we niet precies; maar in de historische gemeente, 
die deze fase van de kerkgeschiedenis voorstelt, zien 
we een groot geduld, een voortdurend aandringen op 
berouw. Hoeveel waarschuwingen in de één of andere 
vorm heeft de Heer niet gegeven, maar helaas was het 
tevergeefs! Zij wilde zich niet bekeren van haar hoererij! 
Het was niet enkel blindheid en onwetendheid, maar 
een wil die handelde tegen God in.

de openbaring Van 
Jezus cHristus

Openbaring 2:18-29

T.B. Baines
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De uitdrukking ‘aan de satan overgeven’ (Gr. paradidoomi 
tooi satanai) komt alleen voor in 1 Korintiërs 5:5 en  
1 Timoteüs 1:20. We zullen daarom uit de samenhang 
van deze beide plaatsen moeten opmaken wat Paulus 
daarmee precies heeft bedoeld.

Wat had de gemeente moeten doen?

Sommigen denken dat in 1 Korintiërs 5 de uitdrukkingen 
‘uit het midden wegdoen’ (vs. 2, 12) en ‘aan de satan 
overgeven’ (vs. 5) praktisch hetzelfde betekenen. Dat 
staat er echter niet met zoveel woorden. Paulus begint 
met de vaststelling dat onder de Korintiërs een ernstig 
geval van hoererij werd getolereerd. Zij zaten daar 
niet echt mee, en waren zelfs opgeblazen, terwijl zij 
hadden moeten treuren en vanuit hun verslagenheid 
een concrete handeling hadden moeten verrichten: zij 
hadden de man die in de zonde leefde uit hun midden 
moeten wegdoen (vs. 2). Straks zal de apostel zijn betoog 
met die uitdrukking afronden. De verantwoordelijkheid 
van de gemeente was (en is) dus: ‘Doet de boze uit uw 
midden weg’ (vs. 13).

De gemeente en Paulus

Pas na vers 2 komt de uitdrukking ‘aan de satan 
overgeven’ voor, en daar gebruikt Paulus de ik-vorm: 
kennelijk is het een maatregel die alleen hij als apostel 
kon nemen. Met het woord ‘want’ begint hij het gedeelte, 
waarin hij zich verbaast over het feit dat de Korintiërs 
de hoereerder niet uit hun midden hadden weggedaan. 
Men zou vóór het woord ‘want’ in vers 3 een zinnetje 
kunnen plaatsen als: ‘Dat verbaast mij buitengewoon’, 
of: ‘Dat zou ik in jullie geval zeker gedaan hebben’. 
Paulus zelf vond deze situatie namelijk dermate ernstig, 
dat hij in ieder geval op voorhand (‘reeds’) wél iets heeft 
gedaan, iets waarbij hij de Korintiërs graag betrokken 
had als hij op dat moment bij hen was geweest: hij heeft 
de boosdoener aan de satan overgegeven. De apostel 
gaat ervan uit dat de Korintiërs met dit door hem gevelde 
vonnis vervolgens van harte zouden hebben ingestemd, 
en dit vonnis door de uitsluiting van de betrokkene 
zouden hebben bekrachtigd (niet: uitgevoerd!). In die zin 
had hij de gemeente erbij willen betrekken. 

Dit is te vergelijken met een bepaalde handelwijze van 
Paulus ten aanzien van Timoteüs. In 2 Timoteüs 1:6 
staat dat in hem een genadegave van God aanwezig was 
door de oplegging van Paulus’ handen. In 1 Timoteüs 
4:14 schrijft Paulus dat Timoteüs deze gave ontvangen 
heeft ‘door profetie met oplegging van de handen van de 
gezamenlijke oudsten’. 

Paulus heeft als verantwoordelijk apostel Timoteüs 
de handen opgelegd, maar daarbij ook de oudsten 
van de plaatselijke gemeente betrokken. Zij hebben 
met Paulus’ handelen ingestemd en dit vervolgens 
bekrachtigd en zichtbaar gemaakt door Timoteüs de 
handen op te leggen. Evenzo lijkt Paulus het normaal 
te hebben gevonden als de Korintiërs vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid met het door hem als apostel 
uitgesproken vonnis hadden ingestemd. Maar daarvoor 
hadden zij wel in een andere geestelijke toestand 
moeten zijn!

Wat hield Paulus’ maatregel in?

Paulus vraagt de gemeente dus niet iets te doen 
waartoe hij alleen als apostel in staat was. Ook in  
1 Timoteüs 1:20 spreekt hij in de ik-vorm. Daar gaat het 
over twee mannen die hij, ditmaal zonder de gemeente 
(in Efeze) ook maar te noemen, aan de satan had 
overgeleverd ‘opdat hun het lasteren wordt afgeleerd’. 
Wat betekent nu dit ‘aan satan overgeven’? ‘Overgeven’ 
(Gr. paradidoomi) betekent zoveel als ‘overleveren’, 
‘prijsgeven aan’, ‘in handen geven van’. Kennelijk 
was Paulus in staat iemand van het terrein waar de 
gemeenschap met God genoten werd, de gemeente, te 
‘verbannen’ naar het terrein waar de satan vrij spel had 
– althans voorzover God de satan die speelruimte gaf 
(vgl. Job 2:6). 

Het doel was echter het herstel van de betrokkene(n). 
Voor de Heer staat dit voorop en daartoe kan hij zelfs 
de satan gebruiken. In het geval van de hoereerder in  
1 Korintiërs 5 was het de bedoeling dat het overgegeven 
worden aan de satan smartelijk lichamelijk lijden tot 
gevolg zou hebben (‘tot verderf van het vlees’), opdat 
zijn geest behouden zou worden. Lichamelijk lijden 
kan dit effect hebben, ook zonder dat er sprake is van 
een uitsluiting. Te denken valt aan de vele zwakken, 
zieken en ontslapenen in 1 Korintiërs 11:30. Daar is 
sprake van tuchtiging rechtstreeks door de Heer (zonder 
tussenkomst van de apostel of gebruikmaking van de 
satan) – niet als einddoel, maar met de bedoeling dat ‘wij 
niet met de wereld veroordeeld worden’ (1 Kor. 11:32). 
Als in onze na-apostolische tijd iemand na een uitsluiting 
ziek wordt, door deze ziekte tot berouw en belijdenis van 
zijn zonde komt en alsnog sterft, ligt het dan ook niet 
voor de hand dit lichamelijk lijden op zichzelf aan de 
gemeentelijke tuchtmaatregel of aan de satan toe te 
schrijven, maar aan de tuchtigende hand van de 
Heer.

aan de satan oVergeVen
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De laatste koning van Israël treedt aan, Hosea. Van 
hem merkt God op dat hij het niet zo bont maakte 
als zijn voorgangers (vs. 2). Toch is het verderf al 
zover doorgedrongen onder het volk dat God niet 
anders kan dan Zijn waarschuwingen voor straf bij 
ongehoorzaamheid nu ten uitvoer te brengen. De 
koning van Assur komt, neemt Hosea gevangen en 
voert Israël in ballingschap weg. Dit is het einde van 
wat eens zo glorierijk onder David en Salomo begon.

Uit andere delen van de Bijbel blijkt dat het geen 
definitief einde is. In Zijn genade zal God straks een 
keer brengen in hun lot. Maar dat neemt de ernst 
van hun handelwijze en de vreselijke consequenties 
die dat heeft niet weg. Gods eer is door het slijk 
gehaald. Zijn geboden zijn met voeten getreden, 
de aanpassing aan de volken om hen heen heeft 
het volk tot ongekende afgoderij gebracht. Uitvoerig 
betoogt God in de verzen 7-23 de redenen van de 
wegvoering van Zijn volk. Ze hadden gezondigd tegen 
de HERE, doordat zij vergeten waren hoe Hij hen uit de 
slavernij van Egypte had geleid. God gaat helemaal 
terug naar het begin. Zo doet God dat ook met ons 
als we afgeweken zijn, en ons gaan gedragen zoals 
de wereld doet. Dan herinnert Hij ons aan onze 
verlossing uit de wereld door het werk van Zijn Zoon.

In hun afwijking van de HERE hadden zij Hem diep 
gekrenkt met afgoderij, waarvan Hij zo duidelijk had 
gezegd: ‘U mag dit niet doen’. Kan God nog duidelijker 
spreken? Kan nog duidelijker worden bewezen hoe 
het volk Zijn geboden en inzettingen had veracht? 
Hij kon niet anders dan hen uit hun erfdeel, Zijn land, 
verwijderen. Na de opsomming van hun ontrouw 
is het alsof in vers 18 de HERE Zich niet langer kan 
inhouden en in verontwaardiging losbarst: Hij was 
zeer vertoornd geworden op Israël. Dan wordt even 
tussendoor nog iets over Juda gezegd. Wat Israël 
overkomt door de hand van God moet een signaal zijn 
voor Juda. Laten de Judeeërs niet denken als ze dit 
verhaal lezen, dat zij beter zijn, omdat de HERE hen 
nog spaart. Vers 19 houdt de waarschuwing in dat hun 
eenzelfde lot zal treffen als zij zich even hardnekkig 
opstellen als Israël. Voor ons, christenen, staat in 
Romeinen 11:21 een soortgelijke waarschuwing.

Nadat de koning van Assur de oorspronkelijke 
bevolking uit Samaria heeft weggevoerd, brengt 
hij er mensen uit andere door hem veroverde 
gebieden naar toe. God laat Zijn recht echter op het 

land gelden. Hij stuurt leeuwen (vs. 25). Als Hij die 
wil gebruiken, luisteren die beter dan mensen! De 
conclusie van de bevolking klopt, hun oplossing niet. 
Er wordt een priester teruggestuurd. Die moet de 
nieuwe bevolking op de hoogte brengen met ‘de juiste 
dienst van de God van het land’ (vs. 27). Dan ontstaat 
er een godsdienstige vermenging, waarbij de nieuwe 
bewoners er een god bij krijgen, naast de goden die 
zij van huis uit al aanbaden. Ze vereren de HERE en 
blijven tegelijk hun oude goden trouw; dat is wat de 
uiterlijke dienst betreft en daarop slaat vers 33. De 
werkelijkheid staat in vers 34, namelijk: ‘Zij vereren de 
HERE niet’. Nooit deelt God Zijn eer met een ander. Het 
hoeft niemand te verbazen dat dit een godsdienst is, 
die best is vol te houden en gemakkelijk van vader op 
zoon overgaat. Deze mengvorm komen we vandaag 
ook in de christenheid tegen. Er wordt met God en 
Christus rekening gehouden, als je maar niet zegt 
dat het alleen om Hem gaat. Andere godsdiensten 
hebben ook hun charmes.

Lees nu nog een keer 2 Koningen 17.

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen 
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. 
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat 
zelf aanvullen: ‘Heer, ik moet belijden dat wij als 
christenen hebben gefaald in het gehoorzamen van 
U en Uw Woord. Daarom hebt U ons als geheel 
niet kunnen laten in het genot van de hemelse 
zegeningen, en vanwege onze ontrouw zult U ook de 
falende christenheid moeten afhouwen’.

Hosea en de wegVoering 
Van israël naar assyrië

‘Zij hadden afgodendienst bedreven, waarvan de Here tot hen gezegd had: 
Zo iets zult u niet doen’ (2 Kon. 17:12).

Ger de Koning
O

nl
in

e
lu

is
te

r n
aa

r e
n 

sp
re

ek
 to

t G
od



9

1.3. Het waarachtige licht (vervolg)

Wat de verwerping van de kant van Zijn volk voor 
de Heer heeft betekend, kunnen wij misschien 
uit Matteüs 11:25vv. opmaken. Dit hoofdstuk 
begint met de mededeling dat Johannes de Doper 
gevangengenomen was. De wegbereider van de 
Heer begon toen eraan te twijfelen of Hij wel echt 
de Messias was. Johannes kon niet begrijpen dat 
hij, nadat hij de Messias had aangekondigd, in de 
gevangenis belandde; later werd hij terechtgesteld. 
Verderop in dit hoofdstuk zien we dat de Heer over 
enkele steden het oordeel uitsprak; deze steden 
hadden Zijn wonderen gezien, en volgens de Heer 
waren ze schuldiger dan Tyrus en Sidon en zelfs 
dan Sodom (Matt. 11:20-24). Hij zag hoe Zijn dienst 
en hoe Hijzelf door het volk Israël steeds meer werd 
verworpen. 

Tegen deze achtergrond (‘In die tijd’) horen wij de 
Heer zeggen: ‘Ik prijs U, Vader, Heer van de hemel 
en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen 
en verstandigen hebt verborgen en ze aan kleine 
kinderen hebt geopenbaard. Ja Vader, want zo is 
het een welbehagen geweest voor U’ (Matt. 11:25-
26). Hij voelde alle smart van de verwerping en de 
vijandschap van de Joodse leiders, maar toch prees 
Hij de Vader. Voor hoeveel gelovigen in al de voorbije 
eeuwen zullen deze woorden van de Heer tot troost 
zijn geweest in moeilijke tijden, in tijden van ziekte, 
vervolging en nood! Wat een opluchting betekent het, 
en wat voor zegen komt eruit voort, als iemand in 
moeilijke tijden kan zeggen: ‘Ja Vader, want zo is het 
een welbehagen geweest voor U!’ Dat betekent dat 
iemand de weg, waarop God hem leidt, accepteert. 

Maar voor de wijzen en verstandigen onder het 
volk had God dat verborgen; misschien dacht 
de Heer, toen Hij dit zei, in het bijzonder aan de 
schriftgeleerden. Zowel de schriftgeleerden alsook 
de sadduceeën zijn een afschrikwekkend voorbeeld 
voor ons, dat men de Schrift kan bestuderen en toch 
blind kan zijn. Tegen de sadduceeën zei de Heer: ‘U 
dwaalt, daar u de Schriften niet kent, noch de kracht 
van God’ (Matt. 22:29). Ook wij kunnen ons vergissen 
vanwege een gebrekkige kennis van de Schrift. Maar 
aan onmondigen, aan kleine kinderen heeft God het 
geopenbaard.

 

Matteüs beschrijft de Heer Jezus als de Koning van 
Israël, en zo heeft Hij Zichzelf ook voorgesteld aan 
het volk. Maar door hun verblinding en vijandschap 
rukten zij als het ware Zijn koninklijke kleding af. En 
wat kwam er toen tevoorschijn? Zijn heerlijkheid als 
de Zoon van God! Toen Hij in Zijn hoedanigheid als 
de Koning van Israël werd verworpen, bracht God 
een grotere heerlijkheid aan het licht, namelijk Zijn 
persoonlijke glorie als de Zoon! Het ontbreekt God niet 
aan wegen en middelen om Zijn Zoon te verheerlijken! 
Zo zegt de Heer hier verder: ‘Alles is Mij overgegeven 
door Mijn Vader’ (Matt. 11:27a). Hij verplaatst Zichzelf 
in de situatie na het kruis van Golgota en denkt aan 
Zijn daaropvolgende verheerlijking. Het zijn bijna 
dezelfde woorden als aan het slot van dit evangelie: 
‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’ 
(Matt. 28:18). En dan gaat Hij hier nog door met de 
volgende woorden: ‘(...) en niemand kent de Zoon dan 
de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, 
en hij aan wie de Zoon [Hem] wil openbaren’ (Matt. 
11:27b). Toen de Heer Jezus als de Koning van Israël 
werd verworpen, openbaarde God Zijn heerlijkheid 
als de Zoon van de Vader.

In dat verband zegt Hij dan: ‘Komt tot Mij, allen die 
vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’ (Matt. 
11:28). Het evangelie van de gestorven en opgestane 
Heiland richt zich niet alleen tot Israël, maar tot de 
hele wereld. ‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast 
bent’ – wat is dat toch een heerlijke boodschap! Welke 
stichter van een godsdienst heeft het ooit gewaagd 
zulke woorden tot de mensen te spreken? Als de Heer 
Jezus als de Koning van Israël is verworpen, wordt 
Hij de Heiland van de hele wereld (vgl. Joh. 4:42). 
De weg naar de heerlijkheid ging echter wel via het 
lijden: ‘Moest de Christus dit niet lijden, en [zo] in Zijn 
heerlijkheid binnengaan?’ (Luc. 24:26). 

Laten wij toch de heerlijkheid van de Heer Jezus in de 
Schrift naspeuren. Laten wij de Schrift biddend lezen. 
De Heer was bereid de weg van het lijden te gaan. 
Hij heeft gezegd: ‘Ja Vader’. Hij heeft de verwerping 
van de kant van het volk Israël geaccepteerd. Hoe 
moeilijk de weg ook werd voor Hem, toch wist Hij dat 
Hij God hierdoor zou verheerlijken en dat God Zijn 
heerlijkheid zou openbaren. Wat voor heerlijkheid 
bezit dit waarachtige Licht toch!

Werner Mücher

Het woord is Vlees geworden

Aspecten van Christus’ heerlijkheid in Johannes 1
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Offerhoogte Petra, Jordanië

Inleiding

Het tweede boek van de Kronieken houdt zich 
voornamelijk bezig met de koningen van Juda. Het 
bericht over de gebeurtenissen vanaf het begin van 
Salomo’s regering tot het begin van de Babylonische 
ballingschap (586 v. Chr.). De innerlijke toestand van 
deze koningen, goed of slecht, was van directe invloed 
op het volk. We kunnen ons dan ook meteen de vraag 
stellen: wie beïnvloedt wie? Door wie laten wij ons 
beïnvloeden en welke invloed gaat er van óns leven uit? 

Asa was de zoon van Abia of Abiam, een koning die 
“wandelde in al de zonden die zijn vader vóór hem 
bedreven had” (1 Kon. 15:3). Abia had zich dus niet 
onttrokken aan de slechte invloed van zijn vader en 
moeder. Bij Asa was dit anders. Hij had zich los gemaakt 
van de zondige wandel van zijn vader en moeder. Hij 
is de eerste koning na Salomo waarvan gezegd wordt 
dat hij “deed wat goed en recht was in de ogen van 
de HERE, zijn God (vs. 2). Onder zijn bewind werd een 
einde gemaakt aan de afgoderij die welig tierde in Juda. 
Dit is opmerkelijk als we bedenken dat hij vermoedelijk 
pas een jaar of twaalf oud was toen hij koning werd. 
Waarschijnlijk trok zijn grootmoeder Maäka1 als koningin-
moeder aan de touwtjes tot het moment dat Asa oud 
genoeg was om zélf het heft in handen te nemen. 

Wanneer men jong is, moet men zijn weg door het 
leven zoeken. Als men in een christelijk gezin opgroeit 
is dit een zegen – de kinderen zijn dan geheiligd in hun 
ouders (vgl. 1 Kor. 7:14). Dit betekent niet dat ze in hun 
ouders behouden zijn voor de eeuwigheid, maar dat 
ze apart gezet zijn. Ze bevinden zich in deze duistere 
wereld op een plaats van licht, waar ze zich onder de 
directe invloedssfeer van het christelijk geloof bevinden. 
Ze delen mee in de heiligheid van de ouders die 
geloven. Ze worden opgevoed in de tucht en vermaning 
van de Heer (Ef. 5:4). Er wordt voor het eten gedankt, 
er wordt uit de Bijbel gelezen, de kinderen gaan mee 
naar samenkomsten van christenen, etc. Persoonlijke 
bekering en geloof in de Heer Jezus is echter de 
énige mogelijkheid om behouden te worden voor de 
eeuwigheid, ook voor kinderen die in een gelovig gezin 
zijn opgegroeid! 

Het is echter ook mogelijk dat men opgroeit in een 
niet-christelijk gezin. Met God wordt er geen rekening 
gehouden, de afgoden van de wereld worden er gediend. 

1  In 1 Koningen 15:13 wordt zij de moeder van Asa genoemd, 
evenzo in 2 Kronieken 15:16. In beide gevallen heeft het woord 
‘moeder’ de betekenis van ‘grootmoeder’ (A.C. Gaebelein).

Op zondag gaat vader naar het voetbalstadion, het 
‘heiligdom’ waar de ‘godenzonen’ bewierookt worden. 
Aan tafel wordt niet gedankt voor het eten, en de Bijbel 
staat in het gunstigste geval ergens in de boekenkast. 
Vroeg of laat zal elk kind voor een belangrijke tweesprong 
in zijn leven komen te staan. En er zijn maar twee wegen 
die het kan kiezen: óf de brede weg van de ongelovige 
ouders, die naar het verderf leidt, óf de smalle weg van 
de gelovige ouders, die naar het leven leidt (Matt. 7:13-
14). 

Helaas zijn er kinderen die zich afkeren van de smalle 
weg van hun gelovige ouders. Ze kiezen een eigen weg, 
de weg van de minste weerstand, de brede weg die door 
de massa wordt bewandeld. Ze zijn wars van het geloof 
en datgene wat hun ouders hen hebben geleerd. Maar 
omgekeerd zien we ook dat kinderen zich afkeren van 
het goddeloze en zondige gedrag van hun ouders en 
een bewuste keuze maken voor God en de Heer Jezus. 
Hiervan is Asa een voorbeeld.

Wij kunnen onszelf enkele vragen stellen als wij Efeziërs 
6:1-4 en Kolossenzen 3:20-21 gelezen hebben. 

• Voldoen wij als ouders aan datgene wat God van 
ons vraagt, en wat kunnen de gevolgen zijn voor 
onze kinderen als wij hen irriteren?

• Kunnen wij de juiste antwoorden geven op de 
geloofsvragen van onze kinderen? (vgl. Ex. 12:26-
27; Deut. 6:20-25).

• Hoe beïnvloeden wij onze kinderen – is dit positief 
of negatief? Anders gezegd: hoe gedragen wij ons 
thuis in bijzijn van onze kinderen?

2 Kronieken 14

Het kwaad verwijderen en verbrijzelen 

Asa deed wat goed en recht was in de ogen van de HERE, 
zijn God. Dit bleek onder meer uit het verwijderen van de 
uitheemse altaren en offerhoogten, en het verbrijzelen 
van de gewijde stenen en de gewijde palen (vs. 3). Alle 
Judeeërs kregen het bevel om de HERE, de God van hun 
vaderen te zoeken en de wet en het gebod te volbrengen 
(vs. 4). Ook verwijderde Asa uit al de steden van Juda 
de offerhoogten en de wierookaltaren (vs. 5a). Hij begon 
dus met een grote schoonmaak in het land. Alles wat met 
afgoderij te maken had, werd zonder pardon verwijderd 
of verbrijzeld. Deze radicale aanpak van koning Asa was 
goed en recht in de ogen des HEREn, en werd dan ook 
gezegend – onder hem had het koninkrijk rust (vs. 5b). 
Asa toonde zich een krachtdadig heerser. Er is moed 

Het leVen Van asa, 
koning Van Juda

2 Kronieken 14-16
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voor nodig om op een dusdanige wijze de bezem door 
het huis te halen. In onze tijd ontbreekt het wel eens aan 
krachtdadige leiders, broeders die met moreel gezag het 
kwaad onder het volk van God aan de kaak stellen en 
veroordelen. Hier is sprake van ‘uitheemse’ altaren en 
offerhoogten. De volken die in Kanaän woonden kenden 
vele goden, die op de bergen en op de heuvels werden 
gediend. Alles wat met deze afgodendienst te maken 
had, moesten de Israëlieten afbreken, verbrijzelen of 
verbranden (Deut. 12:2-3). Het volk Israël kende maar 
één altaar en één toegewezen plaats waar het kon 
offeren: het koperen brandofferaltaar in Jeruzalem. Dit 
was uiteindelijk de plaats, die de HERE God verkoren had 
om Zijn naam te vestigen en daar te wonen. Daarheen 
moesten zij hun brandoffers en slachtoffers brengen 
(Deut. 12:5-6). 

God had Israël indringend gewaarschuwd zich niet in te 
laten met de afgodendienst van de volken. Toch kon bij 
hen ook de vraag opkomen: “Hoe dienden deze volken 
hun goden? Zo wil ik het ook doen” (Deut. 12:30). En 
zo is het gegaan. Al de waarschuwende woorden van 
de HERE hebben ze in de wind geslagen. Zoals de 
volken hun goden dienden, wilden zij het ook doen. De 
uitheemse altaren en offerhoogten, de gewijde stenen 
en palen... Alles erop en eraan. Zo wil ik het ook doen! 

Het gevaar is groot dat wij naar de wereld kijken en 
‘uitheemse’ altaren en offerhoogten oprichten. Wij 
maken natuurlijk geen afgodsbeelden waarvoor wij ons 
neerbuigen, maar hoe verleidelijk is het om wereldse 
gebruiken en methoden in te voeren in de eredienst. Hoe 
dienden deze volken hun goden – hoe doet de wereld 
het? Zo wil ik het ook doen. Praktisch elke gemeente of 
kerk geeft zijn eigen invulling aan de eredienst, geheel 
naar eigen goeddunken. Er zijn bijvoorbeeld gemeenten 
waar God vlaggendragend, dansend en springend wordt 
aanbeden. Het is een feest voor de HERE (vgl. Ex. 32:5)! 
Is dit de manier waarop wij stilstaan bij het lijden en 
sterven van onze geliefde Heiland? Heeft de Heer dit 
voor ogen gehad, toen Hij het avondmaal instelde (vgl. 
1 Kor. 11:23-34)? Asa beval de Judeeërs (de Godlovers) 
om de wet en het gebod van de HERE te volbrengen 
(2 Kron. 14:4). Laten wij ons toch richten naar de 
aanwijzingen die God in de Bijbel heeft laten optekenen. 
Niet wij, maar Gód bepaalt hoe en waar Hij gediend wil 
worden: “Gij zult geenszins doen wat wij hier thans doen: 
ieder geheel naar eigen goeddunken” (Deut. 12:8).

Opbouwen en versterken

Asa was niet alleen daadkrachtig, maar hij was ook 
wijs. Nu er geen oorlog tegen hem was en het land rust 
had, ging hij niet met de armen over elkaar zitten. Hij 
bouwde vestingsteden in Juda en riep heel Juda op om 
de handen uit de mouwen te steken. Ze moesten de 
steden versterken en omringen met muren, voorzien van 
torens, deuren en grendels (vs. 6-7). Asa zei: “Nog is het 
land van ons” (vs. 7). Asa was nuchter en realistisch. Hij 
wist dat Gód hun aan alle kanten vrede had gegeven, 
maar hij was zich er ook goed van bewust dat aan deze 
periode van rust en vrede een einde zou komen. 

Ook wij worden opgeroepen om nuchter te zijn en de 
lendenen van ons verstand te omgorden (1 Petr. 1:13). 
Petrus schrijft dit in de context van de heerlijkheid die ons 
straks te wachten staat. Dit is echter toekomstmuziek! 

In het hier en nu kunnen we nog met allerlei vormen van 
lijden te maken krijgen. Een christen mag zijn hoofd best 
in de wolken hebben, als hij maar oppast dat hij niet gaat 
zweven en met beide voeten op de grond blijft staan. Dit 
principe geldt ook voor de tijd waarin wij leven. Aan de 
betrekkelijke rust en vrede die we als christenen in het 
westen genieten zou wel eens snel een einde kunnen 
komen. Sommige christelijke normen en waarden mogen 
nu al niet meer hardop verkondigd worden. Dit is echter 
pas het begin, het wordt nog veel erger. Laten we niet 
naïef zijn en denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. 

Asa wist wel beter. Hij nam voorzorgsmaatregelen 
en bouwde vestingsteden. De steden in Juda werden 
versterkt met dikke muren, voorzien van torens, deuren 
en grendels. Als de vijand zou komen, moesten ze er 
klaar voor zijn. Hoe kunnen we hier vandaag invulling 
aan geven? De steden in Juda kunnen we vergelijken 
met plaatselijke gemeenten. De boodschap aan de 
engel van de gemeente te Sardis luidt: “Word waakzaam 
en versterk het overige dat dreigde te sterven” (Openb. 
3:2). Deze gemeente was in slaap gesukkeld en waande 
zich zeker en veilig. Ze had de naam levend te zijn, maar 
was dood. Ze moest wakker geschud worden uit de 
valse rust: “Word waakzaam en versterk het overige dat 
dreigde te sterven.” 

Hoeveel gemeenten verkeren niet in zo’n toestand? 
Men voelt zich zo veilig dat men het niet nodig acht 
versterkingen aan te brengen. Van muren, die voorzien 
zijn van torens, en van deuren met grendels wil men 
niets weten. Open steden zijn echter een gemakkelijke 

Muren van Jeruzalem
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prooi voor de vijand. Een gemeente 
behoort een sterke vestingstad te zijn. Ze 
behoort omringd te zijn met muren, die 
voorzien zijn van torens, en deuren met 
grendels. Muren zijn nodig om de vijand 
buiten te houden. Een stad zonder muren 
geeft geen enkele bescherming tegen de 
vijand van buiten. De muren stellen de 
afzondering van het kwaad voor. 

In Sardis waren er slechts enkelen die hun 
kleren niet bevlekt hadden. De meerderheid 

maakte zich schuldig aan zondig gedrag. Ze waren het niet 
waard om met de Heer in witte kleren te wandelen (Openb. 
3:4). In Sardis had men het niet nodig gevonden om muren 
te bouwen, die voorzien waren van torens. Torens zijn nodig 
om iemand vanuit de verte te zien aankomen. De torens 
werden bemand door wachters. Zodra een wachter zag 
dat iemand de stad naderde, sloeg hij alarm (vgl. 2 Kon. 
9:17; Jes. 21:6vv.; 52:8; 62:6). Sardis werd opgeroepen om 
waakzaam te zijn. Er moesten muren gebouwd worden, die 
voorzien waren van torens. Zo niet, dan zou de Heer komen 
als een dief en ze zouden geenszins weten op wat voor uur 
Hij tot hen zou komen (Openb. 3:3b). 

Een gemeente die geen muren en torens heeft, heeft 
ook geen deuren en grendels. Iedereen kan ongestoord 
binnenwandelen! De plaatselijke gemeente vergadert 
zich rondom de Heer Jezus (Matt. 18:20). Hij behoort het 
aantrekkingspunt van godvrezende mensen te zijn. Voor 
hen moeten we de deuren openen. Het mag echter niet zo 
zijn dat Jan en alleman ongehinderd kan binnenstappen om 
plaats te nemen aan de tafel van de Heer. Asa voorzag de 
deuren van grendels. Deze deuren konden dus geopend, 
maar ook op slot gedaan worden (vgl. Neh. 3:3,6,13,14,15). 
De Heer Jezus spreekt over ‘ingaan’ en ‘uitgaan’ (Joh. 
10:9). 

Een gemeente kan in 
twee uitersten vervallen. 
Soms zijn de grendels 
zo vastgeroest dat ze 
niet meer geopend 
kunnen worden. Er 
wordt praktisch niemand 
meer binnengelaten. 
Zo’n gemeente heeft 
zichzelf zó geïsoleerd, 

dat de dood haast onvermijdelijk is! De gemeente moet 
of behoort een plaats te zijn die mensen aantrekt, die 
de genade en de waarheid zoeken. Voor hen doet de 
deurwachter open (Joh. 9:3). Het is een stad waar ze veilig 
zijn, een schaapskooi waar ze kunnen ingaan en uitgaan. 
Het andere uiterste is een gemeente waarin iedereen 
ongestoord kan binnenwandelen. Er zijn wel deuren, maar 
die zijn niet voorzien van grendels (vgl. Neh. 3:1). Iedereen 
is welkom! Voor mensen die kwaad in de zin hebben en 
met verkeerde bedoelingen willen binnenkomen, moet 
de deurwachter echter de grendels gebruiken. Ze horen 
niet thuis in de gemeente van de levende God. Deuren 
en grendels moeten gebruikt worden op een wijze die 
passend is voor God, en in overeenstemming met Zijn 
heilige wil. 

"Rechtstreeks" jaargang 10, Nr. 6 - juni 2013
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Voor dit redactionele artikel had ik eerst 
een andere titel gekozen: ‘koninklijke 
waardigheden’. Dit kwam doordat de 
gekozen artikelen bijna allemaal gingen 
over mensen die in hoogheid geplaatst 
zijn. Maar toen kwam het tekstgedeelte 
uit Jakobus 3:13-18 in mijn gedachten: 
“Wie is wijs en verstandig onder u? Laat 
hij zijn werken tonen uit zijn goede wandel 
in wijze zachtmoedigheid. Maar als u 
bittere jaloersheid en twistzucht in uw 
hart hebt, roemt en liegt dan niet tegen 
de waarheid. Dat is niet de wijsheid die 
van boven neerkomt, maar zij is aards, 
ongeestelijk, demonisch. Want waar 
jaloersheid en twistzucht is, daar is wanorde 
en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid 
die van boven is, is in de eerste plaats 
rein, vervolgens vreedzaam, inschikkelijk, 
gezeglijk, vol barmhartigheid en goede 
vruchten, onpartijdig, ongeveinsd. De vrucht 
van de gerechtigheid nu wordt in vrede 
gezaaid voor hen die vrede maken”.

Mensen zoeken wijsheid en antwoorden 
op de vragen die ze hebben. Zo zien we 
de koningin van Seba op reis gaan om 
zelf te zien waarvan ze gehoord had. Maar 
eigenlijk ging het haar vooral om Salomo 
zelf, ze had vragen die ze door hem 
beantwoord wilde hebben. Minder zuivere 
motieven had de stadhouder Felix, want 
hij hoopte dat hem door Paulus geld zou 
worden geschonken; daarom ontbood hij 
hem meermalen en praatte met hem. Hij 
had aardse en ongeestelijke motieven.

In de Reply gaat het over de verborgenheid 
van het koninkrijk. Het koninkrijk der 
hemelen heeft in deze bedeling een 
verborgen gedaante aangenomen. Als 
we dit niet goed begrijpen, zullen we een 
verkeerde houding aannemen in deze 
wereld. En dan zijn we niet rein, vreedzaam 
en inschikkelijk.

In de boodschap voor Tyatira (Openb. 2) 

zien we in Izebel de tegenovergestelde 
eigenschappen. De vrouw Izebel vormt 
ook een schril contrast met de koningin 
van Seba. Want de koningin van Seba 
kwam om te horen en te luisteren, maar de 
vrouw Izebel zegt van zichzelf dat zij een 
profetes is. Zij onderwijst en misleidt haar 
slachtoffers. Wij worden er echter toe op-
geroepen ‘inschikkelijk’ en ‘gezeglijk’ te zijn.

Gerard Kramer laat de betrekkelijkheid van 
regeringen, koningen en keizers zien. Ze 
komen en gaan. Ieder van hen heeft zijn 
stempel gedrukt op de wereldgeschiedenis, 
maar de uiteindelijke conclusie is dat hun 
wetten en maatregelen niet permanent 
standhouden. Maar als wij de blik naar 
binnen richten, hoe kijkt de wereld dan naar 
ons? Zien ze bij ons de juiste vruchten? Of 
zien ze jaloersheid, twistzucht, wanorde, 
allerlei kwade praktijk? Dit zijn de vragen 
die als het ware op ons afgevuurd worden 
in het artikel van Ger de Koning. De 
verdeeldheid en de rivaliteit is een reden 
om op die momenten, dat we zulke vragen 
krijgen, maar even beschaamd te zwijgen.

Ik ben blij dat wij steeds herinnerd mogen 
worden aan onze waardigheid als kinderen 
van God. Daarover kunnen we lezen in het 
artikel van Werner Mücher. Hij zegt: ‘Wij 
zijn zo eraan gewend dat wij kinderen van 
God zijn, maar zijn wij ons wel ervan bewust 
wat het betekent God tot Vader te hebben?’ 
Wij kunnen met al onze vragen bij Hem 
terecht en direct met Hem spreken over 
alles wat ons op het hart ligt, zonder ver te 
moeten reizen. Voor wat betreft de praktijk: 
we kunnen de volgende woorden met Asa 
meebidden: “Help ons, Here, onze God, 
want op U steunen wij”. In onszelf hebben 
we geen wijsheid van boven. Ik hoop dat 
ook dit nummer van Rechtstreeks ertoe 
zal bijdragen dat wij de vruchten van de 
Wijsheid van boven, d.i. Christus, meer 
zullen vertonen. Namens de redactie, 
Jan Paul Spoor

Van de redactie
De wijsheid die van boven is
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De genade van God is geopenbaard in koning David 
en de heerlijkheid van God in koning Salomo. Tijdens 
zijn vernedering verkreeg David genade, en die genade 
bracht hem ook het koningschap. Heel zijn leven heeft 
de genade van God hem ondersteund, vertroost en 
hersteld na afwijkingen. Tot aan het einde van zijn leven 
werd David door de genade bewaard. Maar op het 
moment dat de heerlijkheid moest verschijnen, toen de 
genade ten volle was bewezen, gaf David de troon over 
aan Salomo. 

De genade en de heerlijkheid werken elk op een andere 
manier. De genade voegt nieuwe elementen toe aan het 
al bestaande, terwijl de heerlijkheid het hele bestaan 
verandert. Genade werd David betoond tijdens zijn 
verwerping en ellende, en ze heeft hem ook verhoogd 
en vreugde en eer geschonken. Maar Davids strijd 
duurde tot aan het einde, tot de overgang van de oude 
in de nieuwe staat der dingen. Daarom liet David een 
koninkrijk na dat nog geen stabiliteit had gekregen. De 
heerlijkheid van Salomo veranderde dat allemaal door 
een ander licht over de dingen te laten schijnen. 

De koningin van Seba was omgeven door koninklijke eer. 
Zij kon zich elk denkbaar menselijk genot veroorloven. 
De wereld lag aan haar voeten. Maar de wereld had 
haar geen voldoening geschonken, en alle eerbewijzen 
hadden haar hart leeg gelaten! Nadat ze over koning 
Salomo te Jeruzalem had gehoord, over zijn wijsheid en 
zijn heerlijkheid in verband met de naam des Heren (vs. 
1), ondernam ze de lange en gevaarlijke reis om hem 
te zien en zelf zijn wijsheid te horen. Toen ze aankwam, 
vond ze veel meer dan men haar had verteld. 

Hierin zien we het type van een heerlijkheid die nog 
groter is dan die van Salomo. De Heer Jezus heeft 
gezegd: “De koningin van het Zuiden zal worden 
opgewekt in het oordeel met de mannen van dit geslacht 
en zal hen veroordelen, want zij kwam van de einden 
der aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, 
meer dan Salomo is hier!” (Luc. 11:31). Deze verheven 
en heerlijke plaats wijst ons op Hem die nu aan de 
rechterhand van de Majesteit in de hoge gezeten is 
(Heb. 1:3), gekroond met eer en heerlijkheid (Heb. 2:9). 
Nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, 
is Hij voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand (Heb. 
10:12).

Nu leeft Christus niet meer in smaad en vernedering 
op aarde, maar Hij is gezeten op de ereplaats. Hij is 
verheerlijkt en bekleed met macht. Hij is de volmaakte 
Hogepriester. Hij is ook onze Voorspraak en Middelaar. 
Spoedig zal Hij geopenbaard worden in Zijn koninklijke 

heerlijkheid. Maar nu al eren wij Hem als onze Heer 
en Heiland. Het is een onmetelijk voorrecht zekerheid 
te hebben van de behoudenis. Wij weten dat ieder die 
gelooft in de Zoon, het eeuwige leven heeft en niet in het 
oordeel komt. Maar het geloof in de Heer Jezus opent 
ook de ogen voor de oneindige zegen die te vinden is 
in Hem, die gezeten is in de troon van de Vader. Daalt 
daarvandaan niet de ware ‘dauw van de Hermon’ neer op 
alle leden van het lichaam, als de volmaakte vervulling 
van Psalm 133?

Pas nadat de koningin van Seba zelf Salomo gehoord 
en gezien had, was ze in staat zijn wijsheid en 
heerlijkheid naar waarde te schatten. Hieruit leren wij dat 
persoonlijke kennis van de heerlijke positie van de Heer 
Jezus noodzakelijk is. Dan kunnen wij ook onze eigen 
positie, die voortvloeit uit de Zijne, begrijpen.

De koningin van Seba kwam niet zozeer naar Jeruzalem 
om er de rijkdom en de macht van Salomo te zien, maar 
vooral hemzelf. Zij sprak dan ook met hem over alles 
wat in haar hart was. Er is een groot verschil tussen 
geloven in de waarde van het werk op het kruis, en het 
beschouwen van de verheerlijkte Heer. Het eerste geeft 
ons zekerheid, het tweede geeft ons een Voorwerp voor 
het hart, gezegend boven alles, met niets anders te 
vergelijken. Dit voert tot een diepe gemeenschap met 
Hem, die voor ons gestorven en opgewekt is en die leeft 
tot in alle eeuwigheid (Openb. 1:17). Te zien op Hem als 
de verheerlijkte Mens – verhoogd en zeer hoog geplaatst 
– is vooruitzien naar de dag, waarop “elke knie zich buigt 
van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder 
de aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus 
Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader” (Fil. 2:10-11). 
Dat is Hem kennen als Degene in Wie de hele volheid 
van de Godheid lichamelijk woont en die als Hoofd over 
alles gegeven is aan de gemeente die Zijn lichaam is 
(Kol. 2:10; Ef. 1:22).

De koningin van Seba had een bijzondere ervaring, want 
wij lezen: “En Salomo loste al haar vraagstukken op; 
niets was voor de koning te diepzinnig om voor haar op 
te lossen” (vs. 3). Wat een voorbeeld om na te volgen! 
Wanneer moeilijke vraagstukken ons verontrusten, of als 
wij gevaren tegenkomen op de weg, laten wij dan onze 
bezorgdheid bij de Heer Jezus brengen. Laat “in alles, 
door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens 
bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle 
verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten 
bewaren in Christus Jezus” (Fil. 4:6-7). 

Voor de Heer is niets te moeilijk. Wij kunnen dat 
ervaren als wij ons werkelijk aan Hem toevertrouwen. 

Het bezoek Van de 
koningin Van Seba

1 Koningen 10:1-13
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Wanneer wij de gemeenschap met de verheerlijkte Heer 
geproefd hebben, kan het hart zich helemaal openen 
om met Hem vervuld te zijn: “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 uit Hem en door Hem en tot Hem 
zijn alle dingen! Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! 
Amen” (Rom. 11:33, 36).

Na de koning zelf gezien en gehoord te hebben, kon 
de koningin van Seba met grote blijdschap ook de 
entourage in ogenschouw nemen: “(...) het huis dat hij 
gebouwd had, de spijze van zijn tafel, het zitten van zijn 
dienaren, het staan van zijn bedienden en hun kleding, 
zijn dranken en zijn brandoffers die hij in het huis des 
HEREN placht te brengen, toen was zij buiten zichzelf” 
(vs. 5). Zij zei: “Het is dus waar, wat ik in mijn land over 
u en uw wijsheid gehoord heb, maar ik geloofde de 
woorden niet, totdat ik kwam en het met eigen ogen 
zag; waarlijk, de helft was mij niet aangezegd; gij hebt in 
wijsheid en welvaart de roep overtroffen, die ik vernomen 
had” (vs. 6-7).

Wij kunnen deze ervaring ook opdoen, als wij zien op de 
heerlijkheid van de Heer Jezus. Als ons hart daarmee 
bezig is, zullen wij ook meer gaan zien van Zijn huidige 
werk voor ons in de heerlijkheid. De Gemeente van 
God, gevormd door alle gelovigen en verenigd in één 
lichaam door de Heilige Geest, wordt ook vergeleken 

met een geestelijk huis. Christus Zelf bouwt dit huis. 
Hij is de Hoeksteen ervan, zoals Hij tegen Petrus heeft 
gezegd: “Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen” 
(Matt. 16:18). Wat kunnen wij zeggen van Gods huis, 
bezien vanuit dit gezichtspunt? Wat zeggen wij van de 
spijzen van Zijn tafel? Wat de Heer betreft, Hij voedt en 
koestert de Gemeente, die ook Zijn bruid en Zijn lichaam 
is. De Heer is hierin, zoals in alle dingen, ons volmaakte 
Voorbeeld. De koningin van Seba zei: “Gelukkig zijn uw 
mannen, gelukkig deze dienaren van u, die gedurig in 
uw dienst staan, die uw wijsheid horen!” (vs. 8). Gelukkig 
ook is de gelovige, die in gemeenschap met de Heer 
leeft. Hij is de Bewerker, de Bron van ons eeuwig geluk.

De koningin van Seba gaf aan Salomo honderd twintig 
talenten goud, zeer veel specerijen en edelgesteente 
(vs. 10). De gave is naar de mate van de liefde. Dat zien 
wij bijvoorbeeld bij de vrouw die het hoofd van Jezus 
zalfde met kostbare mirre (Matt. 26:6-13; Joh. 12:1-8). 
Maria Magdalena is ook een sprekend voorbeeld hiervan 
(Marc. 16:1-8; Joh. 20:1-18). Zij moest een wonderlijke 
boodschap overbrengen: “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). Het hart van 
Maria was met Christus vervuld, en dat gaf aan haar 
daad het ware karakter en de werkelijke waarde. De 
Heer was alles voor haar, de rest liet haar onverschillig. 
Laat dit ons ook brengen tot het aanbidden in geest en 
waarheid. 

Heerlijke aanbidding van een hart dat U bemint,
reukwerk waarmee de hemel wordt vervuld,
bewaard gebleven voor het grote moment

dat Uw offer was volbracht.
Dat ik aan Uw voeten mag blijven, Heer,

en mijn zwakke stem hier op aarde
samen met het hemelse koor

de Zoon van God, gestorven op het kruis,
mag verhogen!

Vragen

1. Wat is het enige bijbelboek waarin de appelboom 
voorkomt?

2. Wie is de enige persoon van wie de Bijbel vermeldt dat 
hij handschoenen droeg?

3. In welke plaats dreef Paulus een waarzeggende geest 
uit een slavin?

Antwoorden

1. Het boek Hooglied (Hoogl. 2:3).

2. Jakob, toen hij zich vermomde als Esau (Gen. 27:16).

3. Filippi (Hand. 16:16-18).

beStudeert de ScHriften
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‘Na enige dagen nu kwam Felix daar met zijn eigen 
vrouw Drusilla, die een Jodin was, en hij ontbood 
Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus 

Jezus. Toen hij echter sprak over rechtvaardigheid, 
zelfbeheersing en het toekomstige oordeel, werd Felix 
bang en antwoordde: Ga nu maar weg; als ik echter 

weer gelegenheid heb, zal ik u bij mij roepen, – terwijl 
hij tevens hoopte, dat hem door Paulus geld zou worden 

gegeven; daarom ontbood hij hem ook meermalen en 
praatte met hem’ (Hand. 24:24-26).

Het geloof in Christus heeft redelijke gronden

In zijn getuigenis tegenover de Romeinse stadhouder 
sprak de apostel Paulus over drie aspecten van het geloof 
in Christus, namelijk rechtvaardigheid, zelfbeheersing 
en het toekomstige oordeel. Eigenlijk staat er dat hij 
hierover redeneerde of disputeerde (in de Engelse vert. 
staat: ‘And as he reasoned...’). Het geloof in Christus 
heeft redelijke argumenten en het doet een appèl op ons 
verstand, evenals het trouwens appelleert aan onze wil 
en aan ons gevoel. Zo is het ook met het geloof in de 
opstanding, dat Paulus in zijn eerdere verdediging al 
had genoemd tegenover Felix (Hand. 24:10-21). 

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament geeft hiervoor 
goede gronden. Christus is op de derde dag opgewekt, 
naar de Schriften (1 Kor. 15:4). De profeten hebben 
erover geschreven dat de Christus moest lijden en uit 
de doden opstaan op de derde dag (Luc. 24:46), en de 
apostelen hebben ervan getuigd in woord en geschrift. 
En zo is het met alle heilsfeiten. Wij zijn geen vernuftig 
verzonnen fabels nagevolgd, zegt de apostel Petrus, als 
hij spreekt over de wederkomst van Christus in macht 
en majesteit (2 Petr. 1:16). Ook al gaan deze grote 
dingen ons verstand te boven, ze zijn niet onredelijk of 
onlogisch. Christus heeft Zich levend vertoond aan Zijn 
discipelen, met vele duidelijke bewijzen (Hand. 1:3).

Een drievoudige verantwoordelijkheid

Paulus appelleerde echter ook aan het geweten van 
de stadhouder. De drie aspecten van de menselijke 
verantwoordelijkheid die hij noemde, gelden zowel 
voor gelovigen als ongelovigen. De apostel gaf in zijn 
prediking over de geloofswaarheid ook een uiteenzetting 
over (1) rechtvaardigheid, (2) zelfbeheersing en (3) het 
toekomstige oordeel (Hand. 24:25). Rechtvaardigheid 
of gerechtigheid heeft te maken met ons gedrag ten 
opzichte van anderen, zelfbeheersing met onze houding 
tegenover onszelf, en het toekomstige oordeel met 
onze relatie tot Hem die ‘de rechtvaardige Rechter’ is 
(2 Tim. 4:8). Op deze zaken zullen alle mensen eens 

beoordeeld worden voor de rechterstoel van Christus, 
voor Wie immers alle knie zich zal buigen (Rom.  
14:10-12; 2 Kor. 5:10). 

In de brief aan Titus komen deze drie thema’s ook 
ter sprake, maar dan in verband met de christelijke 
levenswandel. Als wij de heilbrengende genade van God 
in Christus hebben leren kennen, onderwijst die genade 
ons om ‘ingetogen (of: bezonnen), rechtvaardig en 
godvruchtig te leven in deze tegenwoordige eeuw, in de 
verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van 
de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus 
Christus, die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij 
ons van alle wetteloosheid verloste en Zichzelf een eigen 
volk reinigde, ijverig in goede werken’ (Tit. 2:12-14). 
Een bezonnen levenswandel heeft te maken met onze 
houding ten opzichte van onszelf, een rechtvaardige 
handel en wandel met ons gedrag ten opzichte van de 
naaste, en de godsvrucht houdt uiteraard verband met 
de relatie tot God. 

Wij zullen op deze drie terreinen door de Heer worden 
getoetst, hoewel onze openbaring voor de rechterstoel 
van Christus niet bedoeld is om ons angst aan te jagen. 
Het kan echter zo zijn dat een gelovige geen loon 
ontvangt en behouden wordt als door vuur heen (1 Kor. 
3:13-15).

Daar wij weten hoezeer de Heer te vrezen is, 
overreden wij de mensen

Het besef van onze grote verantwoordelijkheid als 
schepselen van God, en tevens als gelovige christenen, 
plaatst ons nu al in Gods ontdekkende licht. Wij zouden 
daarom gekenmerkt moeten worden door eerbied en 
ontzag voor Hem, voor Wie geen ding verborgen is. 
Wij weten hoezeer Hij te vrezen is, doordat wij Zijn 
rechtvaardige oordelen uit het verleden kennen vanuit 
het getuigenis van de Schrift. Wij ‘kennen de schrik 
des Heren’, zoals de Statenvertaling het uitdrukt in  
2 Korintiërs 5:11. De Rechter staat ook in deze tijd weer 
voor de deur (Jak. 5:9). Daarom overreden en overtuigen 
wij de mensen. Wij doen dit als gezanten van Christus, 
want het is nu nog de genadetijd en wij bidden voor 
Christus: ‘Laat u met God verzoenen’ (2 Kor. 5:20). 

De term ‘de schrik voor God’ (of: van God) komt reeds 
voor in het Oude Testament, en houdt daar verband met 
het oordeel over de volken in het land Kanaän (vgl. Gen. 
35:5; Ex. 23:27; Deut. 11:25; 1 Sam. 14:15). Zo zullen 
straks de oordelen van de eindtijd over de volken van de 
wereld komen.

PauluS’ getuigeniS 
tegenoVer felix

Een verdediging van het christelijk geloof tegenover een Romeinse stadhouder

Hugo Bouter
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Toen Felix werd geconfronteerd met het indringende 
getuigenis van Paulus, werd hij bevreesd en maakte hij 
snel een einde aan het gesprek: ‘Ga nu maar weg’. Zijn 
geweten ging spreken, en mogelijk werd hij overvallen 
door de schrik voor het rechtvaardige oordeel van 
God. Hoewel hij vrij nauwkeurig bekend was met wat 
de Weg betrof (Hand. 24:22), stelde hij zijn bekering 
uit – totdat het te laat was en er een einde kwam aan 
zijn stadhouderschap. Felix had helaas geen zuivere 

motieven, hoewel hij meermalen met de apostel praatte. 
Want hij hoopte ‘dat hem door Paulus geld zou worden 
gegeven’ (Hand. 24:26). Dit was in feite corruptie op het 
hoogste niveau, zoals ook bleek uit de vriendjespolitiek 
die hij bedreef tegenover de Joden (Hand. 24:27)! Zo 
hebben vele mensen helaas een moreel probleem, dat 
hen verhindert tot bekering en geloof in Christus te 
komen. Wie zijn zonde belijdt en nalaat, zal echter 
genade vinden.

Vraag

Al een aantal jaren probeer ik de aspecten van het 
koninkrijk van God te begrijpen en ik ben me ervan 
bewust dat er verschillende aspecten zijn, of zelfs 
verschillende rijken bestaan in de loop van de tijd. Kunt 
u mij misschien verwijzen naar studies die min of meer 
het totaal dekken, want:

•  in het koninkrijk zijn zowel gelovigen als ongelovigen;

• de Heer stelt dat de kleinste in het koninkrijk groter 
is dan Johannes de Doper;

• de Heer stelt dat Abraham, Isaak en Jakob zullen 
aanzitten in het koninkrijk;

• Hij spreekt over het koninkrijk dat er al is, en ook 
over het rijk dat zal komen;

• Hij leert de discipelen bidden ‘Laat Uw koninkrijk 
komen’, dat impliceert dat het er nu nog niet is.

Zo zijn er nog wel meer teksten, die voor mij de zaak 
niet zo duidelijk maken. Ik beschouw dit nog los van de 
Gemeente, die naar ik meen een onderdeel is van het 
‘koninkrijk’.

Antwoord

De meest uitvoerige studie die ik ken, is die van John 
Ashton Savage, die de titel draagt: ‘The Kingdom of God 
and of Heaven’. Deze is via www.oudesporen.nl gratis te 
downloaden. Ik verwijs ook naar mijn eigen studie over 
dit onderwerp, getiteld ‘Aspecten van het Koninkrijk van 
God’.

De sleutel tot een goed begrip van dit onderwerp is 
m.i. de bedelingenleer, die duidelijk onderscheid maakt 
tussen Gods handelen in het verleden, het heden en 
de toekomst. Als men de kerk als het ‘geestelijk Israël’ 
beschouwt, raakt men al snel de weg kwijt en zou 
men politieke middelen en wereldlijke macht moeten 
gebruiken om het koninkrijk van God te vestigen of 
uit te breiden. Maar dat is niet Gods plan voor ons als 

volgelingen van een Meester, die door de wereld is 
verworpen en nu gezeten is aan Gods rechterhand in de 
hemel. Pas bij Zijn wederkomst zal Hij openlijk Zijn rijk 
hier op aarde vestigen.

In verband hiermee is het van belang onderscheid te 
maken tussen periodes van een directe godsregering, 
zoals onder Israël in het Oude Testament, toen de troon 
van de HERE in Jeruzalem was gevestigd, en een meer 
indirecte regering zoals nu in de tijd van de genade. 
Pas bij Christus’ wederkomst breekt er weer een tijd 
van manifeste goddelijke heerschappij aan, het zgn. 
duizendjarige Vrederijk (waar de profetieën vol van zijn). 
Als Israël de Messias had aangenomen, toen Hij tot hen 
kwam in vernedering (Zach. 9:9), zou het rijk toen al zijn 
gevestigd. Want in de Persoon van de Koning was het 
koninkrijk onder hen, of in hun midden. Maar het heeft 
nu een verborgen gedaante aangenomen, en daarover 
spreekt de Heer in de zeven gelijkenissen van Matteüs 
13. 

We horen daar telkens dat het koninkrijk der hemelen 
‘gelijk geworden is aan’ etc. In de eerste vier gelijkenissen 
zien we de uitwendige gedaante van het koninkrijk, de 
vermenging van goed en kwaad onder Gods toelating tot 
aan de voleinding van de eeuw (dat is niet het einde van 
de wereld, maar het einde van de huidige tijd). Dan volgt 
in de laatste drie gelijkenissen wat in dit rijk speciaal 
van waarde is voor de Heer: de schat in de akker, de 
parel van grote waarde en het visnet. Die spreken 
respectievelijk van (1) het overblijfsel van Israël dat nu 
verborgen is in de akker, d.i. de wereld; (2) de Gemeente 
die uit de ‘volkerenzee’ wordt bijeengebracht; (3) en 
ten slotte het resultaat van de verkondiging van ‘het 
evangelie van het koninkrijk’ in de eindtijd: de goeden 
worden bijeengebracht en gaan het rijk binnen, maar de 
bozen gaan naar de plaats van de pijn. Dat allemaal in 
afwachting van het oordeel voor de Grote Witte Troon, 
dat pas na het Vrederijk plaatsvindt, zoals we zien in 
Openbaring 20. 

oVer Het koninkrijk Van god

Hugo Bouter
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De boodschap voor Tyatira (vervolg)

Hoewel het oordeel over Izebel langzaam plaatsvindt, 
komt het uiteindelijk toch: “Zie, Ik werp haar op een bed 
en [werp] hen die met haar overspel bedrijven in grote 
verdrukking, als zij zich niet bekeren van haar werken. 
En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en 
alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben die nieren 
en harten doorzoek; en Ik zal u geven ieder naar uw 
werken” (vs. 22-23). De vreselijke situatie is duidelijk 
genoeg en het oordeel is zeker en vast. Niet alleen is 
de eerste liefde voor Christus verlaten zoals in Efeze, 
maar liefde tot de wereld en afgoderij, d.i. overspel in 
figuurlijke zin heeft haar plaats ingenomen. Izebel moet 
op een bed worden geworpen, overgegeven aan haar 
eigen losse zeden; terwijl zij die gemeenschap met haar 
hebben ‘in grote verdrukking’ worden gebracht en haar 
kinderen ter dood worden gebracht. 

Het beeld is ontleend aan het lot van de volgelingen van 
Izebel en dat van haar kinderen in het Oude Testament. 
De eersten werden vervolgd en verstrooid, de laatsten 
ter dood gebracht. Het lot van de profetes Izebel wordt 
later bevestigd in het boek Openbaring, als we komen 
tot de oordelen over de grote hoer – van wie het vlees 
werd gegeten, evenals dat van de boze Israëlische 
koningin (Openb. 17:16). De gemeenten zien dit oordeel, 
en erkennen Christus als Degene die de nieren en de 
harten beproeft. 

Maar er zijn gradaties in medeplichtigheid onder de 
volgelingen van Izebel, en daarom is er onderscheid 
in het oordeel: “Ik zal u geven ieder naar zijn werken” 
(vs. 23). Zo was de handelwijze met de gemeente van 
Tyatira, of het merendeel ervan die verbonden was met 
dit bederf. Zo zal ook Gods rechtvaardige oordeel komen 
over het wereldse systeem dat door deze gemeente in 
Klein-Azië wordt vertegenwoordigd. 

Dan volgen enkele beloften voor de overwinnaars: “En 
wie overwint en Mijn werken tot [het] einde toe bewaart, 
die zal Ik macht geven over de volken; en hij zal hen 
hoeden met een ijzeren staf; als pottenbakkersvaten 
worden zij verbrijzeld, zoals ook Ik [die macht] van Mijn 
Vader heb ontvangen; en Ik zal hem de morgenster 
geven. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot 
de gemeenten zegt” (vs. 26-29). 

Het bewaren van ‘Mijn werken’ (vs. 26) is een bijzondere 
uitdrukking, die herinnert aan de taal van Paulus: 
“<Want> laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus 
Jezus was” (Fil. 2:5). De gelovige zou in zijn wandel als 
het ware een reproductie van Christus moeten zijn. 

Hij is samen met Christus gestorven en opgewekt, en 
heeft door de Geest hetzelfde leven ontvangen dat hij 
nu mag tonen in zijn dagelijks gedrag. Onze gezegende 
Heer wandelde te midden van de beproevingen en 
het lijden hier op aarde als de vlekkeloos Reine, de 
onwankelbaar Getrouwe, de volkomen Gehoorzame. 
En te midden van alle bederf en ongeloof van de 
christenheid zijn wij als gelovigen ertoe geroepen het 
leven van Christus te vertonen in onze handel en wandel. 

Er is hier ook een tegenstelling tussen de werken van 
Christus, en die van Izebel. Terwijl hun die door Izebel 
zijn verleid het oordeel wordt aangezegd, tenzij zij zich 
bekeren ‘van haar werken’, wordt aan degenen die 
trouw zijn aan Christus een beloning toegezegd, als zij 
‘Zijn werken’ tot het einde toe bewaren (vs. 22 en 26). 

Wij horen hier ook iets over de belofte van de morgenster 
(‘de blinkende morgenster’ in Openb. 22:16). Christus 
zal het koninkrijk voor Zich ontvangen, want Hij is de 
wortel en het geslacht van David. Hij is tevens de hoop 
van Zijn volk, de heraut van de dageraad te midden van 
de duisternis waarin de wereld is gehuld. 

Twee dingen worden in vers 26 tot 28 voorgesteld ter 
bemoediging van de heiligen die te maken hebben met 
de verdorvenheid en de vervolging die door Izebel is 
veroorzaakt in het huis van God: 

• het vooruitzicht van het heersen met Hem; 

• de hoop op Zijn wederkomst om ons op te nemen in 
heerlijkheid, om zo voor altijd bij Hem te zijn. 

De waarschuwing om te horen wordt voor de eerste 
keer niet tot de gemeente in haar geheel gericht, maar 
alleen tot de overwinnaars (vs. 29).

de oPenbaring Van 
jezuS cHriStuS

Openbaring 2:18-29
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Het Nederlandse woord ‘keizer’ is een verbastering van 
het Latijnse ‘Caesar’, in het Grieks  – en dus ook in het 
Griekse Nieuwe Testament – geschreven als ‘Kaisar’. 
Omdat de gebeurtenissen in het Nieuwe Testament 
zich hebben afgespeeld in de concrete historische 
werkelijkheid van het Romeinse rijk, is het niet vreemd 
dat we in de evangeliën, in het boek Handelingen en in 
een enkele brief van Paulus verwijzingen vinden naar de 
destijds regerende keizers, soms met hun naam erbij.

Zijne Majesteit de keizer

Vaak is er gewoon sprake van ‘de keizer’, zoals wij 
spreken over ‘de koning’ of ‘de koningin’, en men 
elders spreekt over ‘de president’, zonder dat de naam 
erbij staat (zie Matt. 22:17, 21 en par.; Luc. 23:2; Joh.  
19:12, 15; Hand. 17:7; 25:8,11,12,21; 26:32; 27:24; 
28:19). Daarnaast vinden we de titel ‘Zijne Majesteit’. In 
het Grieks is dit ho Sebastos, de vertaling van het Latijnse 
Augustus, dat ‘de Verhevene’ betekent. Deze eretitel van 
de eerste keizer is namelijk ook de titel geworden van 
de meeste van zijn opvolgers (zie Hand. 25:21, 25). Ook 
keizer Nero (54 – 68) wordt niet met name genoemd, 
maar is zeker bedoeld in Filippenzen 4:22. Zelfs onder 
degenen die (als slaven of vrijgelatenen) tot het huis van 
deze wrede keizer behoorden, bevonden zich christenen 
van wie Paulus de groeten overbrengt!

Augustus (27 v. Chr. – 14 na Chr.)

Augustus was de eerste keizer. 
Hij wordt slechts eenmaal met 
zijn naam genoemd, en wel in 
Lucas 2:1. Augustus was de 
man die door zijn strategisch 
inzicht, zijn populariteit bij zijn 
soldaten en bij de top van het 
bestuurlijk apparaat een stabiele 
regering had gevestigd, nadat 
het Romeinse rijk een eeuw lang 
geteisterd was geweest door 

burgeroorlogen. Sommige vroegchristelijke schrijvers 
vonden het frappant dat precies tijdens de regering van 
deze aardse vredevorst de geboorte van de hemelse 
Vredevorst plaatsvond.

Tiberius (14 – 37)

Augustus is opgevolgd door Tiberius. Zijn naam komen 
we alleen tegen in Lucas 3:1, samen met de naam 
Pontius Pilatus. Onder de regering van Tiberius en 
tijdens het stadhouderschap van Pilatus (26 tot 36) 
vond de kruisdood van de Heer Jezus plaats. Als de 

Romeinse geschiedschrijver 
Tacitus zijn lezers wil uitleggen 
wat christenen zijn, noemt hij in 
Annalen XV 44 eveneens deze 
beide Romeinse bestuurders: 
‘Degene aan wie deze betiteling 
(nl. ‘christenen’) ontleend 
was, Christus, was tijdens het 
keizerschap van Tiberius door 
stadhouder Pontius Pilatus met 

de doodstraf bestraft’. De opstanding van Christus was 
Tacitus niet bekend; die gebeurtenis heeft uiteraard 
eveneens onder Tiberius plaatsgevonden. Tiberius 
was op zichzelf geen slechte keizer. Als hij al van de 
terechtstelling van de Heer Jezus heeft vernomen, dan 
was dit in een ambtelijke rapportage achteraf.

Claudius (41 – 54)

De volgende keizer wiens naam 
we in het Nieuwe Testament 
aantreffen, is Claudius. Tussen de 
keizers Tiberius en Claudius heeft 
Caligula geregeerd, maar zijn 
naam treffen we in het Nieuwe 
Testament niet aan. Caligula’s 
opvolger Claudius komen we 
echter tweemaal tegen in het 
boek Handelingen. De eerste keer 
is in Handelingen 11:28. Daar is 

sprake van een door de profeet Agabus voorzegde grote 
hongersnood. Lucas zegt daarover: ‘Die is ook gekomen 
onder Claudius’. Uit de manier van schrijven blijkt dat 
deze voorzegging voorafgaand aan Claudius’ regering 
is uitgesproken. Enkele seculiere auteurs (Cassius Dio, 
Tacitus en Suetonius) beschrijven enkele hongersnoden 
uit Claudius’ tijd. Specifiek over hongersnood in Judea 
bericht de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus.

De tweede verwijzing vinden we in Handelingen 18:2. 
Daar schrijft Lucas dat de Jood Aquila en zijn vrouw 
Priscilla onlangs uit Italië waren gekomen, ‘omdat 
Claudius had bevolen dat alle Joden uit Rome moesten 
vertrekken’. Deze maatregel van Claudius heeft kennelijk 
niet lang standgehouden (zie Hand. 28:17 en speciaal 
Rom. 16:3), want niet lang daarna bevinden Aquila en 
Priscilla (= Prisca) zich weer in Rome. Er was en is een 
gelukkige en enige Heerser, de Koning der koningen en 
Heer der heren (1 Tim. 6:15), Wiens macht ver uitgaat 
boven die van welke aardse machthebber dan ook!

de keizer

Gerard Kramer
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Juda krijgt door de genade van God een godvrezende 
koning, Hizkia. Hij houdt grote schoonmaak in het land. 
Hij vernietigt allerlei afgodische voorwerpen, waaronder 
de koperen slang. Deze was destijds door Mozes op 
Gods bevel gemaakt als redmiddel voor een dodelijke 
plaag (Num. 21:8). Maar nu was het redmiddel een afgod 
geworden. Het herinnerde het volk niet aan de zonde en 
het oordeel van God daarover. De koperen slang was 
losgemaakt van zijn oorspronkelijke betekenis, en het 
volk was de slang gaan vereren. 

Zo weet de satan iets wat God ten goede heeft gegeven, 
tot een oorzaak van zonde te maken. Zo gaat hij ook met 
het kruis van de Heer Jezus om. Het kruis is in de loop 
van de geschiedenis een mascotte geworden. Het wordt 
gedragen als een sieraad, terwijl de werkelijke betekenis 
ervan is vergeten.

Hizkia werpt ook het juk van Assur van zich af en verslaat 
de Filistijnen. Dat gebeurt allemaal in de tijd dat God het 
oordeel aan Israël voltrekt. Mooi dat er staat in vers 5 
dat Hizkia vertrouwde op de HERE, de God van Israël. Hij 
claimde, ondanks de ontrouw van Israël, God niet voor 
zichzelf als de God van Juda. Dan komt ook voor hem 
de beproeving. Sanherib, de koning van Assur, laat niet 
zomaar toe dat Hizkia zich aan zijn gezag onttrekt. Hij 
trekt op naar Juda en bezet daar de versterkte steden. 

Onder de indruk van dit machtsvertoon vergeet Hizkia 
op de HERE te vertrouwen en stelt zich afhankelijk 
van Sanherib op. Hij zegt Sanherib toe te betalen wat 
hij maar wil. Om aan de opgelegde verplichtingen te 

voldoen komt de godvrezende koning ertoe de tempel 
van de HERE van zijn zilver en goud te ontdoen. De 
onderdanige houding van Hizkia vormt voor Sanherib 
echter een aanleiding om verder op te trekken naar 
Jeruzalem.

Bij de muur van de stad ontwikkelt zich een gesprek 
tussen de gezanten van Sanherib en die van Hizkia. 
In dit gesprek voert de maarschalk van de koning van 
Assur de boventoon. In hoogmoedige taal spreekt 
die over de koning van Assur als ‘de grote koning’. Hij 
daagt de mannen van Hizkia uit: elk vertrouwen dat zij 
koesteren, of het nu is op Egypte of op de HERE, het zal 
tevergeefs blijken te zijn. Ook het vertrouwen op hun God 
beschimpt hij. Voor de maarschalk is de God van Israël 
slechts één van de vele goden die er in Juda waren. Dat 
was de indruk die Gods volk aan de omringende volken 
had gegeven door zijn afgoderij. 

Waar God Zijn volk had gesteld om tegenover de 
volken rondom hen getuigenis af te leggen van Hem, 
de alleen ware God, hebben ze door de vele afgoden 
die ze zijn gaan dienen, een tegengetuigenis afgelegd. 
Is het verwonderlijk dat Assyrië zo was gaan denken? 
Maar welk getuigenis van de drie-enige God geeft de 
christenheid nu door aan de wereld? Is de verdeeldheid 
en de rivaliteit tussen allerlei christelijke groeperingen 
niet een schande voor Hem? Terwijl door God de ene 
gemeente bedoeld is als de pilaar en de grondslag van 
de waarheid (1 Tim. 3:15), is ze in de praktijk tot een 
antigetuigenis geworden.

De gezanten van Hizkia proberen de schade die de 
harde taal van de maarschalk aanricht onder het volk 
te beperken door hem te vragen niet in het Judees te 
spreken. Dat zou de bevolking alleen maar angstig 
maken. Het verzoek om deze gunst vormt voor de 
maarschalk een reden nog eens extra te benadrukken 
hoe hopeloos hun situatie is. Laten ze toch eens goed 
nadenken en niet zo dom zijn om te vertrouwen op hun 
God. Laten ze maar kijken naar de goden van al die 
andere overwonnen volken. Met deze boodschap gaan 
de gezanten in diepe verslagenheid terug naar Hizkia, 
die het volk had bevolen om te zwijgen.

Lees nu nog een keer 2 Koningen 18.

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen je 
heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. Je kunt 
bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf aanvullen: 
‘Heer, U hebt mij nooit beschaamd in mijn vertrouwen 
op U; geef dat ik dat toch nooit vergeet’.

Het monument van de koperen slang bovenop de berg Nebo 
(Jordanië) is gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Giovanni 
Fantoni. Daarachter een prachtig uitzicht op het land, zoals ook 
Mozes het gezien moet hebben.

Hizkia, koning Van juda; jeruzalem 
door SanHerib bedreigd

‘Hij vertrouwde op de Here, de God van Israël; na hem was zijns gelijke niet 
onder al de koningen van Juda; noch ook onder hen die vóór 

hem geweest waren’ (2 Kon. 18:5).

Ger de Koning
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1.4. De eniggeboren Zoon

In Johannes 1:14 vinden wij het wonder van de 
vleeswording: God is Mens geworden in de Persoon 
van Christus, en Hij heeft onder ons gewoond (lett. 
‘getabernakeld’). Dit leidt tot een volgende heerlijkheid: 
‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon 
die in de schoot van de Vader is, die heeft [Hem] 
verklaard’ (Joh. 1:18). In het evangelie naar Johannes 
is de Heer eigenlijk vanaf het begin al verworpen (vgl. 
Joh. 1:10-11). Toch zijn er die in Hem geloven, en hun 
geeft Hij het recht kinderen van God te worden (Joh.  
1:12-13). Wat is zo bijzonder aan het feit dat de 
gelovigen kinderen van God zijn geworden? Het houdt in 
dat zij een Vader hebben! Wij zijn zo eraan gewend dat 
wij kinderen van God zijn, maar zijn wij ons wel ervan 
bewust wat het betekent God tot Vader te hebben? 
Kennen wij de gemeenschap met de Vader, waarderen 
wij de vrije toegang tot Hem, spreken wij met Hem over 
alles wat ons bezighoudt? Aanbidden wij Hem vanwege 
het feit dat Hij Zijn eigen Zoon heeft gegeven, en met 
Hem een volheid van zegen?

De Heer Jezus moest God als Vader openbaren, anders 
konden wij Hem niet als zodanig leren kennen. Alleen 
Hij kon dat doen, doordat Hij de Vader kende. Hij is 
immers ‘de eniggeboren Zoon, die in de schoot van de 
Vader is’ (vgl. vs. 14). ‘Eniggeboren’ betekent dat hij 
de enige Zoon is, en dat Hij uniek is. Ja, Hij is in ieder 
opzicht uniek, Hij kan met niets en niemand worden 
vergeleken. ‘Geboren’ betekent hier niet dat Hij als de 
eeuwige Zoon van God een begin heeft gehad, maar 
dat Hij in Zijn natuur, in Zijn godheid, gelijk is aan de 

Vader. Velen hebben uit de titel ‘de eniggeboren Zoon’ 
volledig verkeerde conclusies getrokken. Wie gelezen 
en ook in zijn hart heeft opgenomen, wat Johannes in 
het begin van zijn evangelie heeft geschreven (Joh.  
1:1-2), weet dat de Heer geen begin heeft gehad. Dan 
kan eniggeboren alleen maar betekenen dat Hij de enige 
of unieke Zoon is, en dat Hij gelijk is aan de Vader. In de 
godheid staan de Vader en de Zoon op gelijke hoogte. 
Toen de Heer zei: ‘Mijn Vader is groter dan Ik’ (Joh. 
14:28), sprak Hij over Zijn positie als Mens hier op aarde.

‘(...) die in de schoot van de Vader is’. Misschien zijn wij zo 
gewend geraakt aan de uitdrukking dat de eniggeboren 
Zoon in de schoot van de Vader is, dat wij helemaal niet 
meer erover nadenken wat dit in feite betekent. Daarom 
moeten wij Spreuken 8:29-31 hierbij lezen, waar sprake 
is van de eeuwige Wijsheid. Daar staat: ‘(...) toen Hij de 
fundamenten van de aarde verordende, was Ik bij Hem, 
Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van 
blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht, 
al spelend in de wereld van Zijn aardrijk. Mijn bron 
van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen’. De 
Wijsheid wordt hier voorgesteld als een Persoon, en 
dat geeft aanleiding hierin een aanduiding te zien van 
de Heer Jezus, door Wie God de werelden gemaakt 
heeft (Hebr. 1:2). De Zoon was (en is) in de schoot van 
de Vader. De Vader vindt Zijn welgevallen in Hem, Hij 
heeft Zijn vreugde in Hem. Tussen de Vader en de Zoon 
bestond een vertrouwensrelatie, een unieke liefde, een 
onderlinge gedachtewisseling die wij ons niet kunnen 
voorstellen. 

Toch is het goed daarover na te denken. Waarom? 
Omdat u en ik, als wij geloven in het werk van de Heer 
Jezus en vergeving van zonden hebben ontvangen, met 
Hem gestorven, opgestaan en één gemaakt zijn, en zo 
ook zijn ingevoerd in een intieme relatie met de Vader, 
waarin de Heer Jezus als Zoon altijd verkeerde. Kunnen 
wij dat begrijpen? De Heer Jezus heeft in Johannes 
15:15 gezegd: ‘Ik noem u niet meer slaven, want een 
slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden 
genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader heb 
gehoord, bekend gemaakt heb’. Realiseert u zich wat 
hier staat? Alles wat de Heer Jezus van Zijn Vader 
heeft gehoord, dat heeft Hij u en mij bekendgemaakt. 
Na Zijn opstanding heeft Hij tegen Maria Magdalena 
het volgende gezegd, om dit door te geven aan Zijn 
discipelen: ‘(...) maar 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). Wij zijn broeders 
van de Heer Jezus. Zijn Vader is onze Vader, en de 
Heer Jezus heeft ons de Vader bekendgemaakt.

Werner Mücher

Het Woord iS VleeS geWorden

Aspecten van Christus’ heerlijkheid in Johannes 1
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Asa’s overwinning op de Kusiet Zerach

“Asa nu had een leger van driehonderdduizend 
man uit Juda, die schild en speer droegen, en van 
tweehonderdentachtigduizend man uit Benjamin, die 
een klein schild droegen en de boog spanden. Deze 
allen waren dappere helden” (vs. 8).

Voordat de strijd tegen de Kusiet Zerach beschreven 
wordt, geeft de schrijver een opsomming van het leger 
van Asa. Dit om het contrast te schilderen tussen het 
leger van Asa en het immens grote leger van Zerach. 
Zerach had een leger van duizendmaal duizend man, 
dus één miljoen tot de tanden toe bewapende soldaten 
(vs. 9). Vijfhonderdentachtigduizend man tegen één 
miljoen. Naar de mens gesproken had Asa geen schijn 
van kans om het tegen dit gigantische leger op te 
nemen. Daar kwam ook nog eens bij dat Zerach over 
driehonderd strijdwagens beschikte. Opnieuw zien we 
de nuchterheid en realiteitszin van Asa. Hij was zich er 
goed van bewust dat hij in deze strijd de ‘machteloze’ 
was, en Zerach de ‘machtige’ (vs. 11). Er was er dan ook 
maar Eén die hij te hulp kon roepen. Eén die hem de 
overwinning kon schenken: de HERE, zijn God (vs. 11). 
“Help ons, Here, onze God, want op U steunen wij en in 
uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. Here, 
Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets 
vermogen.” Een kort, maar zéér krachtig gebed. Asa 
zocht zijn steun en toeverlaat bij de HERE, zijn God. De 
vijand was inderdaad machtig en het aantal strijders 
was indrukwekkend. Maar het waren ‘stervelingen’. In 
de nabije toekomst zullen de koningen der aarde en de 
machthebbers samenspannen tegen de HERE en Zijn 
gezalfde. Wat menen deze ‘stervelingen’ te kunnen 
vermogen tegen de Almachtige? “Die in de hemel zetelt, 
lacht; de Here spot met hen” (Ps. 2:1-4). 

Asa heeft dit gebed uitgesproken toen het leger van 
Zerach was doorgedrongen tot Maresa. Asa was hem 
tegemoet getrokken en zij hadden zich in slagorde 
opgesteld in het dal Sefata bij Maresa (vs. 10). Maresa 
betekent: ‘top’, of ‘hoofdstad’. Een stad gelegen in het 
laagland van Juda. Laten we niet menen dat de vijand 
zomaar in het wilde weg aanviel. Nee, er zat een 
bewuste strategie achter deze aanval. Maresa was een 
van de ‘topsteden’ in het zuiden van Juda. Als het de 
vijand lukte deze stad in te nemen, was de weg naar 
het hogerop gelegen Jeruzalem gebaand. Asa bleef 
daarom niet afwachten tot Zerach Maresa zou innemen 
en trok hem met zijn leger tegemoet. In het dal Sefata  
(d.i. ‘wachtpost’) zou de beslissende slag plaatsvinden. 

Een geestelijke strijd, en een geestelijke 
wapenrusting 

“Doet de hele wapenrusting van God aan, om te 
kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. 
Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar 
tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de 
geestelijke machten van de boosheid in de hemelse 
gewesten” (Ef. 6:12).

De strijd, zoals die zich in het dal Sefata bij Maresa 
afspeelde, overdenken we nu in het licht van het Nieuwe 
Testament. Zerach en zijn legermacht zijn een type 
van de duivel en de geestelijke machten die ons van 
ons erfdeel proberen te beroven, d.i. alle geestelijke 
zegening in de hemelse gewesten in Christus (Ef. 1:3). 
‘Juda’ betekent: God zal geloofd of geprezen worden. 
Voordat Paulus gaat spreken over óns erfdeel, begint 
hij met God de Vader van onze Heer Jezus Christus te 
loven (Ef. 1:3). We kunnen God nooit genoeg loven voor 
wat Hij ons in Christus Jezus geschonken heeft. Het 
erfdeel van Juda is een erfdeel van lofprijzing! Het zuiden 
van Juda is een dor land, waar de zon altijd schijnt. 
Enerzijds heerst daar een heerlijk klimaat, zonder de 
ruwe stormen van het noorden, maar anderzijds droogt 
het land daar snel uit doordat er weinig regen valt. Er 
bevinden zich echter waterbronnen, die voor fris en 
helder water zorgen. Aksa, de dochter van Kaleb, vroeg 
als huwelijksgift waterbronnen en Kaleb gaf haar de 
hoog- en de laaggelegen bronnen (Joz. 15:19). 

Een waterbron is iets anders dan een waterstroom, die 
kan opdrogen. Bij waterbronnen komt het water steeds 
opnieuw tevoorschijn, het borrelt op of springt naar 
boven (vgl. Joh. 4:14). Water spreekt in de Bijbel van de 
levendmakende kracht van de Heilige Geest, evenals de 
regen. De hooggelegen waterbronnen voeren ons in de 
hemelse gewesten, waar we ons door de Heilige Geest 
mogen verkwikken in de gemeenschap met de Vader en 
Zijn Zoon Jezus Christus (1 Joh. 1:3). De lagergelegen 
waterbronnen spreken van de gemeenschap die we 
als gelovigen met elkaar hier op aarde hebben. Er is 
zorg voor elkaar en we spreken over de Heer Jezus en 
over de geestelijke dingen die we met elkaar gemeen 
hebben. Op die manier wordt ons hart door de Heilige 
Geest verkwikt (vgl. Hand. 2:42-47; 4:32). 

De duivel zal echter alles in het werk stellen om Juda 
met zijn waterbronnen en steden in bezit te nemen. Met 
andere woorden: de duivel wil ons beroven van onze 
lofprijzing, gemeenschap en geestelijke zegening in de 
hemelse gewesten. Daarom worden we opgeroepen de 

Het leVen Van aSa, 
koning Van juda

2 Kronieken 14-16
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hele wapenrusting van God aan te doen om te kunnen 
standhouden tegen de listen van de duivel (Ef. 6:11). 
Zoals eerder opgemerkt, ging Zerach strategisch te 
werk; hij viel niet zomaar in het wilde weg aan! Zerach 
is een type van de duivel, die ons met zijn listen 
aanvalt. De naam Zerach betekent: ‘lichtstraal’. In deze 
hoedanigheid doet de duivel zich voor als een engel van 
het licht (2 Kor. 11:14). Op sluwe wijze probeert hij ons 
te misleiden. Zijn dienaars doen zich voor als dienaars 
van de gerechtigheid (2 Kor. 11:15). Ze prediken echter 
een andere Jezus, een andersoortige geest, of een 
andersoortig evangelie dan de apostelen ons hebben 
overgeleverd (2 Kor. 11:3-4). 

Asa stelde zich in slagorde op in het dal Sefata. Sefata 
betekent ‘wachtpost’, en deze plaats heeft de betekenis 
van op je hoede zijn, waakzaam zijn. Asa was op zijn 
hoede, want voordat de strijd losbarstte sterkte hij zich 
in HERE, zijn God (vs. 11). Ook wij worden opgeroepen 
om ons te sterken in de Heer en in de kracht van Zijn 
sterkte (Ef. 6:10). Laten we de duivel niet onderschatten. 
Als ‘stervelingen’ hebben we geen schijn van kans om 
het in eigen kracht tegen de duivel en zijn machten op 
te nemen. Alleen in de kracht van ‘Zijn sterkte’ kunnen 
we de strijd met de duivel aangaan. Jozua maakte eens 
de grote fout door Ai aan te vallen zonder zich eerst te 
sterken in de HERE. Dit kostte hem zesendertig man (Joz. 
7:1-5). In de geestelijke strijd sterken we ons in de Heer 
en in de kracht van Zijn sterkte. In Zijn naam trekken wij 
op tegen de vijand (2 Kron. 14:11; Ef. 6:10).

Asa ging de strijd ook niet onbewapend aan. De 
driehonderdduizend man uit Juda droegen schild en 
speer. En de tweehonderdentachtigduizend man uit 
Benjamin droegen een klein schild en spanden de 
boog. Overeenkomstig Efeziërs 6 moeten we de hele 
wapenrusting van God aandoen om stand te kunnen 
houden tegen de vijand. Het schild spreekt van het 
geloof. Door het geloof kunnen we al de brandende pijlen 
van de boze uitblussen (Ef. 6:16). De speer spreekt, net 
als het zwaard, van het Woord van God (Ef. 6:17). Het 
zwaard gebruiken we op korte afstand, in het gevecht 
van man tegen man – het van aangezicht tot aangezicht 
spreken. 

Toen de duivel kwam om de Heer Jezus te verzoeken, 
gebruikte de Heer het zwaard: “Er staat geschreven” 
(vgl. Matt. 4:4,7,10). Met de speer kunnen we de vijand 
verder van ons afhouden dan met het zwaard. Een speer 
kan ook gegooid worden, zodat de vijand op afstand 
uitgeschakeld wordt. Ditzelfde principe geldt voor pijl en 
boog. De afstand is dan alleen nóg groter dan bij een 
speer. De speer of de boog gebruiken we op ‘afstand’. 
Dit kan bijvoorbeeld een telefoontje, brief of e-mail zijn. 
De duivel is een geduchte tegenstander, die wil dat we 
ons aan hem onderwerpen. Jakobus roept ons echter 
op om ons aan Gód te onderwerpen en de duivel te 
weerstaan. Als we dit doen, zal hij van ons vluchten 
(Jak. 4:7; vgl. 1 Petr. 5:8-9). 

Hiervan is de strijd van Asa tegen de Kusiet Zerach 
een prachtige illustratie. Omdat Asa op de HERE had 
gesteund, deed Hij de Kusieten de nederlaag lijden 
tegen Asa en Juda. De Kusieten vluchtten weg. Asa en 
zijn krijgsvolk vervolgden hen tot Gerar en zij werden 
verpletterd voor het aangezicht van de HERE en van Zijn 
leger. Van de Kusieten vielen er zovelen, dat niemand 
van hen in leven bleef (vs. 12-13). 

Verder wordt beschreven dat Asa een zeer grote buit 
behaalde en al de steden rondom Gerar door hem 
overweldigd werden. De schrik des HEREn lag erop. Al de 
steden werden geplunderd, omdat daarin veel buit was. 
Ook de tenten van de veehoeders overweldigden zij en 
zij voerden kleinvee in menigte en kamelen weg. Daarna 
keerden zij naar Jeruzalem terug (vs. 14-15). Elke 
overwinning in het geloof levert ons ‘buit’ op. Hoe meer 
we op de Heer vertrouwen in de strijd, hoe rijker Hij ons 
zal maken. Voor de duidelijkheid: de ‘buit’ bestaat voor 
ons christenen niet uit materiële zegeningen, zoals de 
welvaartpredikers ons proberen voor te houden, maar 
uit ‘geestelijke zegeningen’ in Christus in de hemelse 
gewesten (Ef. 1:3).

Lees en overdenk Efeziërs 6:10-18

We hebben slechts enkele onderdelen van de geestelijke 
wapenrusting besproken. Om te kunnen standhouden 
tegen de duivel, zullen we echter de ‘hele’ wapenrusting 
van God moeten aandoen. Deze link kan een hulp zijn 
bij de overdenking hiervan.

http://www.oudesporen.nl/Download/34-15.pdf
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Dat de Gemeente inderdaad als een 
onderdeel van het koninkrijk der hemelen 
kan worden beschouwd, wordt bevestigd 
in Matteüs 16:13-20. Daar vinden we de 
belijdenis die door Petrus wordt afgelegd 
ten aanzien van Christus als de Zoon 
van de levende God. Die belijdenis is het 
fundament van de Gemeente, die door de 
Heer Zelf wordt gebouwd op grond van 
Zijn volbrachte werk op het kruis en Zijn 
opstanding uit de doden. Vervolgens krijgt 

Petrus de sleutels van het koninkrijk der hemelen, alsook 
de macht om te binden en te ontbinden. Uit Matteüs 18:18 
blijkt dat de plaatselijke gemeente ook de macht krijgt om te 
binden en te ontbinden, d.w.z. mensen buiten te sluiten dan 
wel toe te laten. Ik denk dat de sleutels vooral spreken van 
de verkondiging van het evangelie en de daarmee gepaard 
gaande christelijke doop. Het gebruik van deze sleutels 
is evenmin voorbehouden aan een bepaalde apostel of 
prediker. Maar in het boek Handelingen is Petrus degene 
die achtereenvolgens de deur van het koninkrijk opent voor 
berouwvolle Joden, Samaritanen en heidenen (Hand. 2, 8, 
en 10). Dit stemt overeen met Matteüs 16.

De uitwendige gedaante van de Gemeente, de vermenging 
van ware gelovigen en naambelijders in de christenheid, 
correspondeert weer met de eerste vier gelijkenissen over 
het koninkrijk der hemelen. De belijdenis dat wij Christus 
kennen en toebehoren, plaatst ons echter nu al onder Zijn 
heerschappij, en daarom draagt het koninkrijk ook een 
belangrijk geestelijk karakter: ‘Want het koninkrijk van God 
is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en 
blijdschap in de Heilige Geest’ (Rom. 14:17-18). In die zin 
prediken wij ook het koninkrijk, evenals Paulus dat deed 
(Hand. 20:25; Kol. 1:13). En wat de toekomst betreft, zien 
we dat de Gemeente – samen met de verheerlijkte heiligen 
uit het Oude Testament – een meer hemelse positie zal 
hebben in het koninkrijk van de Vader (Matt. 13:43; vgl. 
Dan. 12:3), terwijl het herstelde volk Israël een prominente 
plaats zal innemen in het koninkrijk van de Zoon des 
mensen hier op aarde (Matt. 13:41; Joh. 1:52). 
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Lucas is vermoedelijk de enige auteur 
van heidense origine die een bijdrage 
heeft geleverd aan het Nieuwe Testament. 
Veelal wordt aangenomen dat hij een 
bekeerde Griek was. Zijn evangelie is ook 
geadresseerd aan een Griek, Teofilus, d.i. 
‘liefhebber van God’ of ‘vriend van God’. 
Terwijl Matteüs zich speciaal tot de Joden 
richt en Christus voorstelt als de beloofde 
Koning der Joden, maakt Lucas ons 
duidelijk dat de genade van God zoals die in 
de Mens Christus Jezus is verschenen, 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 door Lucas beklemtoond. 
In het boek Handelingen zien wij vervolgens 
hoe het evangelie wordt uitgedragen onder 
de volken.

De 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 in 
de tempel bevinden. Zacharias was een 
priester en zijn vrouw Elizabet 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). En 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 om over 
die taferelen na te denken en daaruit de 
nodige geestelijke lessen te putten. 

De interesse die Lucas toont voor 
Jeruzalem en voor de tempel deelt hij 
overigens met Johannes, de vierde 
evangelist, die een bekende was van de 
hogepriester (Joh. 18:15). Jeruzalem is 

de plaats van de kruisiging, de opstanding 
en de hemelvaart van Christus. Het is de 
plaats van Zijn ‘uitgang’ uit deze wereld 
en Zijn ‘opneming’ in de hemel (Luc. 9:31, 
51). Het is de plaats waar het ‘tempelhuis 
van Zijn lichaam’ is afgebroken en in 
drie dagen weer is opgericht (Joh. 2:19-
22). Zo bepalen beide evangelisten ons 
bij de centrale gebeurtenissen uit de 
heilsgeschiedenis, die zich hier hebben 
afgespeeld, terwijl Johannes direct al 
zinspeelt op de belangrijke symbolische 
betekenis van de tempel te Jeruzalem. Dit 
godshuis was een beeld van een andere 
‘woning’ van God, de ‘tempel’ van Christus’ 
lichaam tijdens Zijn omwandeling op aarde, 
want in Hem woont de hele volheid van de 
Godheid lichamelijk (Kol. 1:19; 2:9). In de 
tweede plaats spreekt de tempel ook van 
het ‘lichaam’ van Christus in de huidige 
bedeling, 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 ware 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 dus 
toepasbaar op onszelf als ‘het huis van 
God, dat is de Gemeente van de levende 
God’ (1 Tim. 3:15). De Gemeente is Gods 
huidige tempel in de Geest, en haar leden 
naderen als priesters in Gods heilige 
tegenwoordigheid. 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 de 
gelovigen uit Israël die zich naar de tempel 
te Jeruzalem moesten begeven en nooit vrij 
het heiligdom zelf mochten betreden! Wij 
hopen dat het lezen van dit nummer van 
Rechtstreeks zal bijdragen aan het zoeken 
van Gods aangezicht in Zijn huis. Meer 
over dit onderwerp kunt u lezen via deze 
link. Namens de redactie, Hugo Bouter

Van de redactie
Tempeltaferelen in het Lucasevangelie
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Wij moeten groeien in de kennis van Gods gedachten 
en het lezen van Gods Woord niet veronachtzamen  
(2 Tim. 3:16-17). Het is nodig dat wij onze wegen laten 
verlichten door het Woord (Ps. 119:105). Dan zullen 
wij in alle dingen naar de wil van de Heer vragen. 
Dit is heel belangrijk om ons denken te corrigeren. 
Bovengenoemde teksten herinneren ons daaraan. 
Maar in de eerste plaats denken wij aan de geestelijke 
instelling die wij ten opzichte van elkaar moeten 
hebben. “De liefde (…) rekent het kwade niet toe”  
(1 Kor. 13:5), of verdenkt anderen niet van kwaad. De 
liefde is het geheim van ons persoonlijk christelijk leven. 

Onze onderlinge relaties moeten ook dit kenmerk 
dragen. Ons gedrag moet alleen door de liefde bepaald 
worden. Waar de liefde ontbreekt, is het verval niet 
tegen te houden. Waar de liefde verkilt, wordt Christus 
onteerd en verliest ons getuigenis zijn kracht! Laten wij 
hiervoor op onze hoede zijn. Deze ongewenste toestand 
komt helaas steeds meer voor. Het is ongepast om op 
een liefdeloze wijze een broeder te oordelen, die net als 
wij tot de familie van God en tot het lichaam van Christus 
behoort. Als wij goed overwegen wat het Woord zegt, zal 
ons oordeel milder zijn. Misschien komen wij dan niet 
eens zover dat wij oordelen. 

Wat heeft de Heilige Geest ons in die situaties te 
zeggen? Een aantal schriftplaatsen kunnen ons hierbij 
helpen:

“Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders. Wie van een 
broeder kwaad spreekt of zijn broeder oordeelt, spreekt 
kwaad van de wet en oordeelt de wet. Als u echter de 
wet oordeelt, bent u geen dader van de wet maar een 
rechter. Eén is de Wetgever en Rechter, Hij die kan 
behouden en verderven. Maar wie bent u dat u uw 
naaste oordeelt?” (Jak. 4:11-12). 

“Maar u, waarom oordeelt u uw broeder? Of ook u, 
waarom minacht u uw broeder? Want wij zullen allen 
voor de rechterstoel van God gesteld worden; want er 
staat geschreven: ‘Zo waar Ik leef, zegt de Heer, voor Mij 
zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden’. 
Dus zal dan ieder van ons voor zichzelf rekenschap 
geven aan God. Laten wij dan niet meer elkaar oordelen; 
maar komt liever tot dit oordeel, dat u voor uw broeder 
geen struikelblok plaatst, of een aanleiding tot vallen” 
(Rom. 14:10-13). 

“Oordeelt niet, opdat u niet wordt geoordeeld; want 
met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u worden 
geoordeeld, en met de maat waarmee u meet, zal u 
worden gemeten. En wat ziet u de splinter in het oog 

van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog merkt 
u niet? Of hoe zult u tot uw broeder zeggen: Laat mij 
de splinter uit uw oog wegdoen, en zie, de balk is in uw 
oog? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, en 
dan zult u helder zien om de splinter uit het oog van uw 
broeder weg te doen” (Matt. 7:1-5).

De treurige neiging om onze broeder te veroordelen, 
bepaalt ons bij onze eigen toestand. Wij hebben vaak 
een balk in ons eigen oog en willen de splinter bij de 
ander weghalen. Laten wij altijd bij onszelf beginnen 
en ons plaatsen voor Gods aangezicht. Dan zullen wij 
genade kunnen betonen aan anderen. Dat is wat de 
liefde ons leert (Ef. 5:1-2). Want anderen kijken bijna 
altijd dwars door ons heen. Als Christus voor ons stond – 
tussen ons en onze broeder –, als ons hart vervuld was 
met Zijn liefde, zouden wij onze broeder in een ander 
licht zien.

Dit alles neemt de noodzaak niet weg om op elkaar te 
letten. Wij kunnen niet onverschillig zijn ten aanzien 
de gebreken van de naaste, met wie wij dezelfde 
voorrechten delen. De kwestie is echter: in welke geest 
en op welke manier moeten wij ons met deze dingen 
bezighouden? Het is bijzonder droevig als wij ons met 
de fouten van anderen moeten bezighouden. Daarom 
is de vraag welke positie wij ten opzichte van de ander 
innemen. Hoe handelen wij?

Handelen wij als aanklager?

Dit is een positie die sommigen graag innemen. Als wij 
dat doen, verliezen wij uit het oog dat de satan dit ook 
doet en dat hij daarin veel navolgers heeft. Willen wij 
ten opzichte van onze broeder of zuster de houding van 
de tegenstander imiteren? Kunnen wij als aanklagers 
recht voor God staan? De Bijbel leert ons wel anders! 
Alleen de vijand van Gods heerlijkheid bedient zich van 
deze methode. Niet alleen zet hij de mens aan tot het 
kwaad, maar hij beschuldigt hem ook bij God. Hij is 
de aanklager van de broeders (Openb. 12:10). Is het 
niet verontrustend te bedenken dat hij ons op dezelfde 
manier in zijn netten kan vangen?

Laten wij niet handelen zoals de zonen van deze eeuw, 
die bij uitstek navolgers zijn van de aanklager van de 
broeders (Zach. 3:1). Wij zijn de voorwerpen van de 
liefde van de Heer. Laten wij die liefde niet verachten!

Handelen wij als rechter?

Een andere manier om de zonde van de ander te zien 
komt helaas ook voor. Men denkt zich niet te moeten 
bemoeien met de ander die gezondigd heeft. Men neemt 

Hoe ga ik om met de zonde 
Van mijn medegeloVige?

Leviticus 10:16-18
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– misschien zonder het te weten – de plaats van een 
rechter in en redeneert als volgt: ‘Die persoon heeft 
gezondigd, maar dat is zijn zaak. Hij moet zich voor 
God verootmoedigen om vergeving te krijgen. Dan kan 
er herstel volgen. Zolang hij in deze toestand is, kan ik 
geen gemeenschap met hem hebben. Maar als hij zijn 
falen erkent, ben ik bereid hem te vergeven en hem 
weer als broeder te behandelen’.

Deze redenering kan misschien voor velen van ons 
logisch lijken, maar is toch niet naar Gods gedachten. 
De toestand van degene die gezondigd heeft, is slecht. 
Maar om verbetering daarin te brengen, moeten wij de 
weg gaan die Gods Woord aangeeft. Ook hierin moeten 
wij handelen in overeenstemming met de wil van God. Als 
men handelt volgens menselijke gedachten, resulteert 
dat in een permanent slechte toestand van degene die 
gezondigd heeft. Bovendien is dit altijd tot oneer van de 
Heer. Het is geestelijke zwakheid, en die kenmerkt ons 
tegenwoordig. Maar laat de Heer deze dingen niet toe 
om ons ertoe te brengen dat wij Zijn aangezicht zoeken? 
Er is een weg die het menselijk oog nooit zal ontdekken, 
maar die God ons in Zijn Woord laat zien. Laten wij dus 
onze egoïstische gedachten loslaten en proberen naar 
de wil van de Heer te handelen. 

Handelen wij als priester?

In Leviticus 10:16-18 gaat het over de priesters, de 
zonen van Aäron. En zo worden alle gelovigen nu gezien 
(1 Petr. 2:5). Dat is een geweldige zegen! Wij moeten 
ons in alle omstandigheden als priesters gedragen; ook 
bij geschilpunten moeten wij zo handelen.

De melaatse in Israël moest niet naar de rechter gaan, 
maar naar de priester (Lev. 14:33-35). Wat moest de 
priester doen in de situatie die ons nu bezighoudt? 
Hij moest volgens de opdracht van Leviticus 10 het 
zondoffer eten op een heilige plaats: “(...) want het was 
allerheiligst, en Hij gaf u dit om de ongerechtigheid der 
vergadering weg te nemen en over hen verzoening te 
doen voor het aangezicht des Heren. Zie, het bloed 
daarvan is niet binnen in het heiligdom gebracht; u 
had het immers in het heiligdom moeten eten, zoals ik 
geboden had” (vs. 17-18).

Wat houdt dat voor ons in – het eten van het zondoffer 
op een heilige plaats? Is dat het beschuldigen van de 
naaste en van hem eisen dat hij zijn zonde erkent en 

belijdt, alsof ons helemaal geen blaam zou treffen? 
Integendeel, wij moeten zijn falen tot het onze maken, 
doen alsof het óns falen was en de bitterheid daarvan 
zelf beseffen. Wie zou dat kunnen doen dan alleen een 
reine priester, die verkeert in de tegenwoordigheid van 
God?

Om ons met God te verzoenen, leed Christus alleen 
op het kruis. Daar maakte Hij al onze zonden tot de 
Zijne en droeg Hij ze in Zijn lichaam op het hout (Ps. 
40:13). Maar in Zijn priesterdienst heeft Hij Zichzelf met 
ons verbonden. Wat schieten wij in dit opzicht tekort 
en lijken wij weinig op ons volmaakte Voorbeeld. Laten 
wij eens kijken hoe Daniël in Babel handelde in een 
vergelijkbare situatie. Hij zag de zonden van het volk en 
accepteerde de gevolgen daarvan, alsof het zijn eigen 
zonden waren. Hoe treffend is het hem te horen zeggen: 
“(...) wij hebben gezondigd en misdreven, wij hebben 
goddeloos gehandeld en zijn weerspannig geweest; wij 
zijn afgeweken” (Dan. 9:4-19). De profeet was bedroefd 
over de oneer die de HERE was aangedaan door de 
zonde van het volk. Hij betrok die zonde ook op zichzelf 
en maakte zich één met het volk. Hij verootmoedigde 
zich erover voor Gods aangezicht. Wat een voorbeeld 
voor ons.

Christus, het volmaakte Voorbeeld, laat ons in Johannes 
13 zien hoe wij in zo’n situatie moeten handelen. De 
liefde is de drijfveer voor deze dienst. De Heer Jezus 
volbrengt die liefdedienst voor al Zijn verlosten. Hij heeft 
ons niet te gering geacht en Hij heeft Zich met ons één 
gemaakt. Hoe zouden wij in staat zijn om deze dienst 
liefdevol te verrichten, als wij de zonde van de naaste 
niet op ons nemen om die voor God te belijden, alsof het 
ons eigen kwaad was? Al biddend wassen wij elkaar de 
voeten. Dat is een noodzakelijk uitgangspunt. Alleen dan 
zullen wij in staat zijn het juiste woord te spreken dat het 
geweten raakt. Laten wij hiervan niet afwijken, anders 
doen wij meer kwaad dan goed. Wij moeten liefde tonen.

Liefde openbaren

De Heer wil ons voor deze priesterdienst gebruiken, die 
Hij Zelf op volmaakte wijze uitvoert. Wij zullen tekort 
schieten als wij de liefde van de Heer geen recht doen. 
Als wij vol zijn van Zijn liefde, zullen de gebreken van 
de ander de liefde in ons hart niet uitblussen maar die 
juist aanwakkeren. De zonde van de ander vormt dan 
de aanleiding om liefde te betonen en geen oordeel. 
Laten wij het zondoffer eten op een heilige plaats. Vanuit 
het heiligdom krijgen wij de juiste blik op de ander en 
de juiste houding ten opzichte van de zonde. Laten wij 
daarbij denken aan de woorden van de Heer: “Als u deze 
dingen weet, gelukkig bent u als u ze doet” (Joh. 13:17).

Vaak zijn wij niet zo bedroefd over de fouten van 
broeders, en voelen wij ze niet alsof het onze eigen 
fouten waren. Hebben wij wel werkelijk de Heer 
gesmeekt om Zijn genadige voorspraak? Doen wij dat 
niet veel te weinig? Is dat het eerste waaraan wij denken 
in een dergelijke situatie? Wij falen allemaal ernstig in 
deze dingen. Wij beseffen te weinig dat Christus Zich 
met de heiligen één heeft gemaakt. De gedachte hieraan 
zou ons ertoe brengen de positie van een voorbidder in 
te nemen. Wat zou het heerlijk zijn als wij deze dingen 
niet alleen weten, maar ze ook waarmaken tot eer 
van Christus en tot onze eigen zegen.
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(1)	De	heffing

De heffing voor de tabernakel was een hefoffer, een 
soort vrijwillige ‘belasting’, om de bouw van Gods tent in 
de woestijn mogelijk te kunnen maken (vgl. Ex. 35:4-29; 
39:32-43; Lev. 7:14,32).

(2) Het doel

Het grote doel van de bouw van het draagbare heiligdom 
komt tot uitdrukking in de woorden ‘voor Mij’, d.i. voor 
de HERE Zelf (Ex. 25:2). In vers 8 lezen wij: ‘zij zullen 
Mij een heiligdom maken.’ God wil wonen bij de mensen, 
maar Hij kan alleen wonen bij een verlóst volk (Ex. 19:4-
5; 1 Petr. 2:3-5; 3:18). Ik zal in hun midden wonen en 
wandelen. Dat is steeds het grote doel dat God heeft 
gehad met de mens, zoals wij achtereenvolgens zien in 
de geschiedenis van Israël en in die van de Gemeente 
(vgl. Ex. 29:45-46; Deut. 12-16; Matt. 18:20; 2 Kor. 6:14-
18). Op de nieuwe aarde zal het voornemen van God 
om te wonen bij de mensen, definitief in vervulling gaan 
(Openb. 21:3).

(3) Vrijwillig geven

Het geven van onze offers aan God dient plaats te 
hebben met een gewillig hart (Ex. 25:2). Vgl. Paulus’ 
opwekking tot offervaardigheid; het hoogste motief 
hiertoe is wat God Zelf heeft gedaan in de gave van 
Zijn Zoon: ‘God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave’  
(2 Kor. 8 en 9).

(4) Voorbeeld op de berg

De tabernakel werd gemaakt volgens het voorbeeld dat 
aan Mozes werd getoond op de berg, om zo te zeggen 
volgens het hemels model (vs. 9). Vgl. Ex. 25:40 en 
Hebreeën 8:5. De tabernakel is een drievoudig type, een 
beeld van:

(a) Gods woning in de schepping. De voorhof is de 
heilige plaats op aarde, waar God Zijn volk ontmoet. 
Het heilige is een beeld van de hemelse gewesten. 
Het heilige der heiligen is een beeld van de hemel 
der hemelen (1 Kon. 8:27), de derde hemel (2 Kor. 
12:2).

(b) Het stoffelijke lichaam van Christus Zelf als Gods 
‘tempelhuis’ op aarde (vgl. Joh. 2:19-22).

(c) de Gemeente van de levende God, het huis van 
God op aarde in de tijd van Christus’ verwerping: zij 
is de getuige, pilaar en grondslag van de waarheid 
(1 Tim. 3:15).

(5) De betekenis van de materialen
Edele metalen. Het goud is een beeld van de goddelijke 
heerlijkheid, of de goddelijke natuur van Christus. Het 
zilver is de prijs van de verzoening (Ex. 30:16). Het 
koper spreekt van goddelijke gerechtigheid, die het 
oordeel kan doorstaan (vgl. Num. 16:36-40).

Stoffen. Het blauwpurper of hemelsblauw spreekt 
van Christus, de Mens uit de hemel (Johannes). Het 
roodpurper getuigt van de universele heerlijkheid van 
de Zoon des mensen, de Heer der heren en de Koning 
der koningen (Lucas). Het scharlaken symboliseert 
de heerlijkheid van Christus speciaal als de Koning 
van Israël (Matteüs). In dit evangelie draagt Hij een 
scharlaken koningsmantel (Matt. 27:28). Het fijne 
linnen stelt Hem voor als de reine en rechtvaardige 
Dienstknecht (Marcus). Vergelijk het ‘fijne linnen’, de 
gerechtigheden van de heiligen (Openb. 19:8). Het 
geitenhaar toont ons Christus als de grote Profeet, die 
leefde in volmaakte afzondering van het kwaad, die 
gescheiden was van elke zonde (vgl. Zach. 13:4).

Huiden en hout. De roodgeverfde ramsvellen 
spreken van toewijding tot in de dood. De ram was 
het inwijdingsoffer voor de priesters (Ex. 29:26). De 
tachasvellen (of: dassenvellen) waren bestendig tegen 
de invloed van weer en wind (vgl. Jes. 53:2; Ef. 4:14). 
Het acaciahout is het symbool van de mensheid van 
Christus, maar ook van onszelf als nieuwe mensen in 
Hem; het was de vrucht der aarde (Jes. 4:2; 11:1; 53:2).

Olie en specerijen. De olie voor het licht in de 
zevenarmige kandelaar is een beeld van de Heilige 
Geest en Zijn werking om het licht van God te verspreiden 
in het heiligdom. De specerijen voor de zalfolie (om de 
priesters, de tabernakel etc. te kunnen zalven) spreken 
van de persoonlijke heerlijkheden van Christus, die 
werkzaam zijn in de Gemeente door de zalving met 
de Geest. De specerijen voor het welriekend reukwerk 
duiden ook hierop; dit dient voor de instandhouding van 
de ‘reukofferdienst’, de dienst van de gebeden en de 
aanbidding.

Edelstenen. Er waren kostbare chrysopraasstenen en 
vulstenen nodig voor de efod en voor het borstschild (vgl. 
Ex. 28:9vv). Twee chrysopraasstenen op de schouders 
van de hogepriester, met de tweemaal zes namen van 
de twaalf stammen. Het borstschild met de viermaal drie 
namen van de twaalf stammen. Geestelijke betekenis: 
Christus draagt ons op Zijn sterke schouders en op Zijn 
liefdevolle hart. Wij zijn kostbare edelstenen: Gods 
heerlijkheid wordt reeds nu in beginsel, maar straks 
in volmaaktheid, in ons weerkaatst (vgl. Openb. 
21:18vv.).

de Heffing Voor de bouw 
Van de tabernakel

‘De Here sprak tot Mozes: Zeg tot de Israëlieten, dat zij voor Mij een heffing 
inzamelen; van iedere man, wiens hart hem dringt, zult gij voor Mij een heffing 

inzamelen’ (Ex. 25:1-9; 35:4-29).

Hugo Bouter

Chrysopraassteen
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Inleiding
Het woord ‘voortdurend’ of ‘geregeld’ komt herhaaldelijk voor 
in de aanwijzingen die God aan Mozes gaf in verband met 
het vervaardigen van de tabernakel in de woestijn, Gods 
heiligdom te midden van het verloste volk Israël. Het wordt in 
Exodus 25-30 in totaal acht keer genoemd in verband met de 
heilige voorwerpen in de tabernakel en met de kleding van de 
hogepriester: 
1. het brood dat wekelijks op de tafel van de toonbroden 

werd gelegd in het heilige (25:30); 
2. het licht dat op de zevenarmige kandelaar (menora) moest 

branden van de avond tot de morgen (27:20); 
3. het borstschild (de borsttas) van de beslissing die Aäron 

op zijn hart moest dragen, wanneer hij in het heiligdom 
kwam (28:29-30); 

4. de plaat van zuiver goud op de voorkant van de tulband 
die de hogepriester op zijn voorhoofd droeg (28:36-38); 

5. het dagelijks of voortdurend brandoffer dat in de morgen 
en tegen het vallen van de avond werd gebracht op het 
koperen altaar in de voorhof (29:38, 42);

6. het welriekend reukwerk dat tweemaal per dag werd 
ontstoken op het reukofferaltaar dat vóór het voorhangsel 
stond (30:1-8). In dit geval wordt in de NBG-vertaling 
het woord ‘bestendig’ gebruikt: een bestendig oftewel 
voortdurend reukwerk (30:8; vgl. HSV). 

Het voornaamste doel van deze voorschriften is natuurlijk 
te garanderen dat de dienst aan God instandgehouden 
zou worden in het heiligdom, als een heilige plicht voor een 
priesterlijk volk en als een voorrecht dat voortdurend werd 
genoten door hen die in Zijn tegenwoordigheid konden 
naderen.

1. Het voedsel op de tafel van de toonbroden
De tabernakel in de woestijn werd gebouwd met het speciale 
doel dat God onder Zijn volk zou kunnen wonen en in hun 
midden zou worden verheerlijkt. De onderdelen ervan 
illustreren diverse aspecten van de Persoon en het werk van 
Christus, en van de waarheid van de Gemeente als Gods 
huis op aarde. Het is het verlangen van God dat deze dingen 
voortdurend worden gezien te midden van de Zijnen. Wat 
betreft de tafel van de toonbroden: de broden of koeken die 
erop werden gelegd, werden van fijn meel gebakken en bedekt 
met zuivere wierook (Lev. 24:5-7). Het meel symboliseert de 
volmaaktheid van Christus’ mensheid als de vrucht van de 
aarde. De twaalf koeken vertegenwoordigen het hele volk van 
God, zoals God het ziet in Christus. Het leven van Christus 
wordt weerspiegeld in de Zijnen, en zij zijn aangenaam 
gemaakt in Hem. De koeken werden elke sabbatdag opnieuw 
in twee rijen van zes op de reine tafel geplaatst voor het 
aangezicht van de HERE. Het was voedsel voor Aäron en zijn 
zonen, en moest op een heilige plaats worden gegeten. Het 
was een altoosdurende inzetting (Lev. 24:8-9).
Laten wij deze dingen nu toepassen op onszelf als christenen. 
Alle ware gelovigen zijn opnieuw geboren; ze hebben een 
nieuwe natuur ontvangen en zijn leden van het volk van God 
op aarde. Het is een vreugde voor het hart van God om de 
heerlijkheid van Christus Zelf weerspiegeld te zien in Zijn 
kinderen hier op aarde door de kracht van de Heilige Geest 

die in hen woont. De tafel van de toonbroden is eveneens een 
beeld van Christus, en wel als de Onderhouder van Zijn volk. 
Hij draagt en schraagt de Zijnen in de tegenwoordigheid van 
God in het heiligdom. Ze zijn in Christus voor Gods aangezicht 
gebracht en ter gedachtenis voor Hem geplaatst. Zo doen de 
broden Hem denken aan de schoonheid van Christus in Zijn 
leven op aarde, die nu wordt weerspiegeld in de Zijnen. God wil 
dat dit zo blijft totdat de Heer terugkomt. Elke sabbat werden 
de broden ververst, terwijl die van de afgelopen week door de 
priesters werden gegeten. Wat voedsel voor God Zelf is en tot 
Zijn welbehagen dient, is voortdurend ook voedsel voor Zijn 
priesters. Wat een wonderbaar voorrecht! 

2. De zorg voor de kandelaar
Tijdens de reis door de woestijn moest het dienstwerk in de 
tabernakel doorgaan, zelfs gedurende de nacht. De hele 
tentwoning was een voorstelling, een schaduw van de 
hemelse dingen, zoals God aan Mozes had getoond op de 
berg (Hebr. 8:5). Wij zijn als gelovigen ook op reis door de 
wereld, die geestelijk gesproken een woestijn is die ons hart 
niets te bieden heeft en die Christus heeft uitgeworpen. Maar 
zelfs in de nacht van Christus’ verwerping verwacht God van 
Zijn volk dat de dienst in het heiligdom blijft functioneren en 
dat de priesters en de Levieten worden voorzien van alles wat 
hiertoe nodig is. Zo kregen de Israëlieten het bevel om zuivere 
olijfolie te brengen voor het licht, om voortdurend een lamp – 
de kandelaar – te kunnen laten branden. 
Als wij dit op onszelf toepassen in de huidige genadetijd, dan 
zien wij dat God van ons verwacht dat wij de dingen die Hij ons 
heeft geschonken ter beschikking zullen stellen van de dienst 
in het heiligdom. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen, die 
ons de dingen van Christus, de Gezalfde, meedeelt en ons 
leidt in de hele waarheid (Joh. 14:17; 16:13-15; Rom. 5:5). De 
Geest van de waarheid doet het licht van de waarheid in en 
door ons schijnen. De olie die uit de olijvenpers tevoorschijn 
was gekomen, moest zuiver en rein blijven en kon dan worden 
gebruikt ‘voor het licht’ (het woord ‘licht’ komt zeven keer voor in 
de Hebreeuwse tekst in Exodus). De uitdrukking ‘om te kunnen 
laten branden’ is hetzelfde werkwoord dat bij het brandoffer 
wordt gebruikt en dan wordt weergegeven door ‘in rook doen 
opgaan’. Dit bepaalt ons bij de Heer Jezus, die naar de hemel 
is opgevaren op grond van Zijn volbrachte werk op aarde. Hij is 
het ware brandofferaltaar, en ook het ware brandoffer dat een 
liefelijke reuk voor de HERE deed opgaan vanaf het kruis.
Het branden van de lamp, de kandelaar met zijn zeven 
lampen, was allereerst tot Gods eer. Het is licht in Zijn 
tegenwoordigheid, en in Hem is in het geheel geen duisternis. 
Het licht was ook nodig voor de priesters die dienst deden 
gedurende de nacht (Lev. 24:2-4). De laatste bedevaartspsalm 
(pelgrims- of opgangslied) begint met de woorden: ‘Komt, prijst 
de Here, alle gij knechten des Heren, die des nachts in het huis 
des Heren staat’ (Ps. 134:1). Deze dienst moest vuurtdurend 
plaatsvinden, van de avond tot de morgen, voor het aangezicht 
van de HERE (Ex. 27:21). En zo is het ook in het huis van God 
vandaag, namelijk de Gemeente van de levende God, die 
de pilaar en grondslag van de waarheid is (1 Tim. 3:15). 
Totdat de Heer komt en de dag aanbreekt!

de Voortdurende eredienst 
in Het Heiligdom

‘En u zult op de tafel geregeld toonbrood leggen voor Mijn aangezicht’ (Ex. 25:30).
‘U zult de Israëlieten bevelen dat zij u brengen zuivere olie, uit gestoten olijven, 
voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden’ (Ex. 27:20).

Alfred Bouter
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De boodschap voor Sardis

De boodschap van de Zoon des mensen, die als Rechter 
te midden van de zeven gouden kandelaars wandelt, 
voor de gemeente te Sardis (of: Sardes) begint met de 
volgende woorden: ‘Dit zegt Hij die de zeven Geesten 
van God en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, 
dat u [de] naam hebt dat u leeft, en u bent dood’ (vs. 1). 

De Heilige Geest wordt in dit boek gezien in de volheid 
van Zijn activiteit als ‘de zeven Geesten van God’ in 
verbinding met de troon van God, niet in de eenheid van 
Zijn Persoon in verband met het lichaam van Christus 
(één lichaam en één Geest). De Geest is hier Degene 
door Wie Christus het bestuur over de gemeenten 
uitoefent. Christus heeft de zeven Geesten en ook de 
zeven sterren. De sterren zijn van Hem, hoewel niet 
meer wordt gezegd zoals in de boodschap voor Efeze, 
dat ze in Zijn rechterhand zijn (Openb. 2:1); want de 
mens heeft zich in de praktijk onrechtmatig gezag 
toegeëigend. 

De toestand van de gemeente was droevig. Er was 
inderdaad niet het kwaad en het bederf dat we zien 
in Tyatira. Maar hier in Sardis vindt de Heer voor de 
eerste keer niets dat Hij kan prijzen. De afkeuring begint 
direct en de toestand wordt in één zin beschreven: een 
belijdenis zonder ziel, hoewel men de naam had te 
leven. De gemeente was niet ziek, maar dood. Ze had de 
vorm behouden, maar het hart was eruit. Christus werd 
erkend, de geloofsbelijdenis was correct, het gedrag 
leek achtenswaardig, maar het leven ontbrak. 

De Heer is altijd op zoek naar liefde, zodat Hij de 
gemeente kan prijzen en de gemeente ook gezond 
is in de leer. Maar de genegenheid was verdwenen. 
Misschien had men in Sardis vastgehouden aan Zijn 
naam, Zijn woord gelezen en Zijn waarheid erkend. 
Maar Hijzelf was vergeten. Dat was de toestand van 
de gemeente hier: ze was een deel van de wereld 
geworden, even onvruchtbaar en levenloos ten opzichte 
van God als ieder ander. 

Ongetwijfeld waren er gunstige uitzonderingen en 
bleef er een beetje leven over. Hij zegt daarom: ‘Word 
waakzaam en versterk het overige dat dreigde te sterven; 
want Ik heb uw werken niet volkomen bevonden voor 
Mijn God’ (vs. 2). Wat een toestand: voor een groot deel 
dood, en een klein overblijfsel dat op het punt stond te 
sterven! Er staat niet dat hun werken slecht waren, maar 
dat zij niet ‘volkomen’ waren, niet vol bevonden. Deze 
gemeente was blijven stilstaan. Na iets goeds voor ogen 
te hebben gehad, was ze zorgeloos geworden en had het 
doel nooit bereikt. Vandaar de oproep van de Heer om 

te ontwaken uit deze lusteloze toestand, alert te zijn en 
het geestelijk leven weer aan te vuren. Bovendien gaat 
Hij ervan uit dat men de nodige intellectuele kennis van 
de waarheid had, wat natuurlijk de verantwoordelijkheid 
groter maakte. ‘Bedenk dan’, zegt Hij, ‘hoe u het 
ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u’ 
(vs. 3). Deze woorden zijn belangrijk. Het is geen oproep 
om dingen te verbeteren, maar terug te keren naar de 
éne standaard die God erkent als de gemeente totaal en 
hopeloos heeft gefaald. Waar het woord van mensen en 
het gezag van mensen niets dan verwarring en verval 
heeft veroorzaakt, zal Gods Woord nog onbeweeglijk 
standhouden als de vaste rots die niet kan wankelen 
te midden van alle woelige golven en stromingen van 
menselijke gedachten. 

Zeker moet iedereen de gelijkenis zien tussen deze 
gemeente en het protestantse christendom. Ongetwijfeld 
kwam er een stroom van kracht en zegen te voorschijn 
ten tijde van de Reformatie, maar deze warme stroom 
koelde snel weer af toen zij zich verspreidde. Na 
enige tijd bleef er een stille en levenloze zee over. Het 
geloof dat predikers op de kansel en martelaren op de 
brandstapel had bezield, verstarde totdat het nauwelijks 
meer inhield dan het kenmerk van een politieke partij. 
De protestanten zochten en accepteerden wereldse 
steun, en ze erkenden menselijke heersers als het hoofd 
van de verschillende kerken. Zo werd de protestantse 
kerk geen eerzuchtige hiërarchie die heerste over de 
koningen van de aarde, maar een gedwee werktuig van 
wereldse vorsten. 

Het protestantisme verzonk spoedig in geestelijke 
doodsheid. Het was vrij van de gruwelijke afgoderij van 
Rome, maar ontbeerde leven en goddelijke kracht. Het 
had het Woord van God, en de verspreiding daarvan was 
het meest gezegende gevolg van de Reformatie. Het 
had wel nieuw ontdekte waarheden, maar haar werken 
waren ‘niet volkomen’ (vs. 2). Het greep waarheden aan, 
zoals het algemene priesterschap van de gelovigen, 
maar liet die vervolgens krachteloos liggen. Er werden 
geen nieuwe dingen meer ontdekt. Het werd een droog 
traditionalisme, minder gekenmerkt door kwaad, maar 
ook nauwelijks vruchtbaar in het goede. Wel had men de 
Bijbel. Vandaar de speciale betekenis van de vermaning 
om vast te houden en te bedenken ‘hoe u het ontvangen 
en gehoord hebt’ (vs. 3). Het is de waarheid van 
God, overgeleverd door de apostelen en vastgelegd 
in de Schrift, waarop de gelovigen altijd worden 
teruggeworpen in tijden van zwakheid en beproeving 
– niet op kerkelijke tradities of gezag van mensen.

de openbaring Van 
jezus cHristus

Openbaring 3:1-6

T.B. Baines
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Over de juiste vertaling van Lucas 2:1

Een vergelijking van de vertalingen van Lucas 2:1 levert 
het volgende overzicht op:

SV En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een 
gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele 
wereld beschreven zou worden.

HSV En het geschiedde in die dagen dat er een 
gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld 
ingeschreven moest worden.

NBG En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel 
uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk 
moest worden ingeschreven.

VH En het gebeurde in die dagen dat er een bevel 
uitging van keizer Augustus dat het hele aardrijk moest 
worden ingeschreven.

Telos Het gebeurde nu in die dagen dat er een bevel 
uitging van keizer Augustus dat het hele aardrijk moest 
worden ingeschreven.

NBV In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet 
af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven.

Naardense Bijbel Het geschiedt in die dagen: er 
gaat een besluit uit van Caesar Augustus dat de hele 
bewoonde wereld moet worden ingeschreven.

Willibrordvertaling In die dagen kwam er een besluit 
van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest 
gehouden worden in heel zijn rijk.

Om welk woord gaat het?

In de hierboven gegeven vertalingen zijn allerlei 
interessante verschillen aan te wijzen. Ik heb 
echter steeds in de cursief en vet weergegeven 
woordgroepen specifiek gelet op de vertaling van het 
door Lucas gebruikte Gr. woord oikoumenè, waarin u 
het Nederlandse ‘oecumene’ (spreek uit: eukuméne) 
herkent. De vraag die zou kunnen rijzen bij het lezen 
van deze vertalingen van Lucas 2:1 is deze: Welke 
volken moesten zich nu op bevel van keizer Augustus 
laten registreren? Vielen daar ook de Amerikanen, de 
Chinezen en de Eskimo’s onder? Of, iets dichter bij de 
het blikveld van het Nieuwe Testament: de Parthen en 
de Skythen? Wordt deze vraag opgelost door de juiste 
vertaling van het vers, en wie geeft die juiste vertaling?

De letterlijke vertaling van Gr. oikoumenè

Slechts één Bijbelvertaling vertaalt het Gr. woord 
oikoumenè echt letterlijk, en dat is de Naardense Bijbel. 
Men vertaalt daar: ‘de hele bewoonde wereld’. Het Gr. 
oikoumenè is namelijk een vrouwelijk deelwoord dat 
‘bewoond’ betekent, en daar moet het Gr. woord gè 
worden aangevuld. Dat laatste woord betekent ‘land’, 
‘aarde’ of ‘wereld’. Samen levert dat dus inderdaad ‘de 
bewoonde wereld’ op. Had Augustus dan macht over de 
hele bewoonde wereld? Of wist hij niet dat er buiten zijn 
machtsgebied – het Romeinse rijk – ook nog mensen 
woonden? Dat laatste wisten Augustus en zijn collega-
Romeinen heel goed. Waarom staat er dan toch dat 
Augustus opdracht gaf dat de hele bewoonde wereld 
moest worden geregistreerd?

Vertalen is meer dan woorden vervangen

Vertalen is meer dan woorden vervangen. De 
woordgroep hè oikoumenè heeft namelijk al een hele 
geschiedenis voordat Lucas hem gebruikt. Bij Herodotus 
(5e eeuw v. Chr.) komt het voor in de oudste, dus de 
geografisch-letterlijke betekenis van ‘de bewoonde 
wereld’, in tegenstelling met de ‘onbewoonde wereld’. 
Toen Alexander de Grote (356-323 v. Chr.) zijn grote 
rijk veroverd had, kreeg de woordgroep hè oikoumenè 
vooral een culturele en een politieke betekenis: binnen 
het door hem en zijn opvolgers bestuurde Hellenistische 
rijk was de (Griekse) cultuur; daarbuiten niet. Iemand 
die zichzelf zag als burger van dat grote Griekse rijk – 
dat zich uitstrekte van Griekenland tot aan het huidige 
Pakistan –, vond zichzelf een kosmopoliet, oftewel een 
wereldburger, een burger van hè oikoumenè. Buiten 
dat Hellenistische rijk hield de beschaafde wereld 
zogezegd op; daar sprak men niet eens Grieks, want 
daar woonden de brabbelaars, oftewel de barbaren. 
Dat gebied kon dus genegeerd worden en hoorde niet 
bij de beschaafde (door beschaafde mensen bewoonde) 
wereld. Dit hele Griekse rijk is in zijn geheel gefaseerd in 
handen van de Romeinen gevallen. In 30 v. Chr. was dat 
proces voltooid. Vanaf toen breidde de betekenis van 
het woord oikoumenè zich uit tot het rijk van de nieuwe 
machthebbers, oftewel het Romeinse rijk. Het is dit 
woordgebruik dat Lucas overnam. Alleen voor mensen 
anno nu is het handig als in de vertaling of in een 
voetnoot (Telos!) erop gewezen wordt hoe het woord 
moet worden opgevat: inderdaad als een in Lucas’ tijd 
normale aanduiding voor het grondgebied van het 
Romeinse rijk!

Hoe groot is ‘de Hele wereld’?

Gerard Kramer
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Wat kun je beter doen dan met je nood naar God te 
gaan in Zijn huis? Het is immers een huis van gebed? 
Ook stuurt Hizkia gezanten naar Jesaja. Het moet een 
verkwikking voor deze mannen zijn geweest na het 
gebral van de maarschalk van de koning van Assur, nu 
van Jesaja een geweldige bemoediging te horen. De 
strijd was niet tussen Hizkia en Sanherib, maar tussen 
de HERE en de goden van Assur/Assyrië. De levende 
God was gelasterd. Hij was in de ogen van de koning 
van Assur slechts een van de vele afgoden, en Hij 
maakt het nu tot Zijn eigen strijd. De mannen van Hizkia 
krijgen te horen hoe God Sanherib zal doen wegtrekken, 
en zo gebeurt het ook. Cusj/Ethiopië valt Assur aan. 
Hierdoor worden de troepen bij Jeruzalem genoodzaakt 
terug te keren en te helpen in de strijd tegen de koning 
van Ethiopië. Voordat de maarschalk vertrekt, laat hij 
nog eens duidelijk horen dat Hizkia niet moet denken 
dat hij op zijn God kan vertrouwen. Daarbij wijst hij op 
wapenfeiten die niet te loochenen zijn. Zeker had de 
koning van Assur al die koninkrijken verslagen, ondanks 
het beroep dat al die volken op hun goden hadden 
gedaan.

Maar kijk eens wat Hizkia nu doet. Hij neemt de brief, 
gaat weer naar het huis van de HERE, spreidt de brief 
voor Zijn aangezicht uit en begint te bidden. Zoals Hizkia 
hier letterlijk zijn nood voor de HERE neerlegt – je ziet 
het voor je – zo mogen wij onze nood ook voor Hem 
neerleggen. Wij mogen Hem vertellen wat ons dwars zit, 
het probleem waarmee wij worstelen, mensen die ons 
vertrouwen op God uitdagen, omstandigheden waarin 
wij geen uitweg zien. Hoor hoe Hizkia zijn nood toelicht. 
Hij begint met de erkenning van Gods oppermacht over 
alle koninkrijken. Wij mogen zeggen dat de Heer Jezus 
alle macht heeft in hemel en op aarde (Matt. 28:18). 
Dat is een machtig bewustzijn. Het geeft ons moed om 
wat Hizkia daarna doet ook te doen, en dat is de HERE 
betrekken bij de directe en persoonlijke nood waarin wij 
ons bevinden. Hizkia doet wat God Zelf ook had gedaan 
(vs. 6b), hij maakt het Gods zaak. Niet hij, Hizkia, wordt 
aangevallen, maar God Zelf wordt gelasterd (vs. 16). 
Hizkia besluit zijn gebed met de vraag om verhoring. 
Maar ook hier moeten we weer goed luisteren. Hizkia 
vraagt om redding, maar hij maakt die tot een zaak 
waardoor alle koninkrijken van de aarde zullen weten dat 
de HERE alleen God is. Is dat geen voorbeeld om na te 
volgen in ons eigen gebedsleven?

Na zijn gebed krijgt Hizkia via Jesaja Gods antwoord. 
Allereerst weer zo’n bemoediging voor de bidder. God 
hoort wat Hizkia heeft gebeden, en Hij hoort wat wij 
bidden. Vervolgens maakt God Hizkia deelgenoot ervan 

hoe Hij de hele situatie beziet. Hij laat weten dat Hij alle 
overleggingen van de koning van Assur kent. Jeruzalem 
en haar inwoners hoeven hiervan niet onder de indruk te 
komen. Integendeel, ze kunnen zo’n praatjesmaker die 
zijn stem verheft tegen de God van Israël met bespotting 
behandelen.

God heeft de koning van Assur willen gebruiken, 
en daarom had hij succes. Maar hij heeft alles aan 
zijn eigen kracht toegeschreven en tot zijn eigen 
verheerlijking gedaan (zie ook Jes. 10:5-19). Daarom 
zou hij omkomen. Hizkia daarentegen krijgt de belofte, 
niet alleen van bevrijding maar ook van herstel. De 
Engel van de HERE doodt in zijn eentje in één nacht 
honderdvijfentachtigduizend man. Daarmee is het leger 
uitgeschakeld en trekt Sanherib weg.

Lees nu nog een keer 2 Koningen 19.

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen je 
heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. Je kunt 
bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf aanvullen: 
‘Heer, dank U dat U alles in handen hebt, alles wat 
geschapen is en ook het hele wereldgebeuren. U kent 
ook mijn leven. Dank U dat ik U mag betrekken bij alles 
wat mij overkomt. Mag het resultaat zijn dat Uw naam 
bekend zal worden aan allen die ervan horen’.  

Hizkia’s gebed en de 
beVrijding Van jeruzalem

‘Wil dan een gebed opzenden voor het overblijfsel dat nog 
gevonden wordt’ (2 Kon. 19:4).

Ger de Koning
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1.5. Het Lam van God

In Johannes 1:29 en 1:36 krijgen we weer een ander 
aspect van Christus’ heerlijkheid: Hij is het Lam 
van God! Zo vinden wij Hem in het evangelie, maar 
uitdrukkelijk ook in het laatste bijbelboek (Openb. 5 e.v.). 
Christus is Mens geworden om Zijn leven als offerlam 
te kunnen geven en zó de zonde, de dood en de satan 
te overwinnen. Hij heeft deelgenomen aan bloed en 
vlees om Zijn leven af te kunnen leggen en het weer te 
hernemen (Joh. 10:17-18; Hebr. 2:14-15).

‘De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen 
en zei: Zie, het Lam van God, dat de zonde van de 
wereld wegneemt’ (Joh. 1:29). Dat is een uitspraak van 
Johannes de Doper. Hij noemt de Heer Jezus hier ‘het 
Lam van God’, en zegt dat dit Lam ‘de zonde van de 
wereld’ zal wegnemen. Ontelbare lammeren zijn in het 
Oude Testament geslacht. De eerste keer lezen wij het 
van Abel, dat hij de eerstelingen van zijn schapen aan 
God als offer bracht (Gen. 4:4). Het lam speelde ook een 
belangrijke rol bij de uittocht van Israël uit Egypte; in die 
nacht moest per gezin een paaslam worden geslacht. 
Het bloed daarvan moest aan de deurposten en de 
bovendorpel worden gestreken. Hoeveel lammeren 
zullen in die nacht geslacht zijn?

In Exodus 29:38-42 vinden wij een aanwijzing die God 
aan het volk gaf in verband met de tabernakeldienst: 
zij moesten elke dag ’s morgens en ’s avonds een 
brandoffer brengen. Als we verder gaan en bij de offers in 
Leviticus komen, vinden we steeds weer het offeren van 
lammeren, bijvoorbeeld op de feesten des Heren – soms 
waren het zeven lammeren (Lev. 23). In 1 Koningen 8:63 
kunnen wij lezen hoe Salomo bij de inwijding van de 
tempel maar liefst 120.000 lammeren offerde.

In Leviticus 4:32 staat in verbinding met het brengen 
van het zondoffer: ‘Als hij nu een lam brengt als zijn 
offergave voor een zondoffer, moet het (...)’; en dan 
volgen verschillende offerhandelingen en tot slot staat 
er: ‘en het zal hem vergeven worden’ (vs. 35). En toch 
weten wij uit het Nieuwe Testament dat op grond van 
de dood van een dier nooit zonden vergeven konden 
worden: ‘(...) want het is onmogelijk dat het bloed van 
stieren en bokken zonden wegneemt’ (Hebr. 10:4). 
Vroeger mocht de Israëliet op grond van het Woord van 
God vergeving aannemen, maar Paulus schrijft in de 
brief aan de Romeinen dat God de zonden verdroeg en 
voorbij liet gaan, met het oog op het werk van de Heer 
Jezus (Rom. 3:25-26).

Alle geslachte dieren in het Oude Testament wijzen 
op het feit dat de Zoon van God zou komen en dat Hij 
het Lam van God zou worden. Ja, Hij heeft Zijn leven 
gegeven. Het bloed van het Lam heeft gevloeid op het 
kruis van Golgota. Wat een waarde heeft Zijn bloed! Het 
onderwerp ‘het Lam’ is een studie op zich waard in de 
Bijbel. In het boek Openbaring vinden wij 28 keer ‘het 
Lam’ als naam van de Heer Jezus. Eigenlijk staat er 
‘lammetje’, wat erop duidt dat het gaat om een teer Lam, 
dat de groten der aarde hebben veracht. Het karakter 
van het lam toont ons ook de bereidheid van de Heer om 
te lijden. In Jeremia 11:19 spreekt Jeremia over zichzelf 
als ‘een argeloos lam, dat ter slachting geleid werd’. 
Daarin wijst hij naar de Heer Jezus. Of denken wij aan 
de bekende tekst uit Jesaja 53, een van de duidelijkste 
teksten in het Oude Testament over het lijden van de 
Messias: ‘(...) Als een lam werd Hij ter slachting geleid; 
als een schaap dat stom is voor Zijn scheerders, zo deed 
Hij Zijn mond niet open’ (vs. 7). Wat een heerlijkheid 
komt er alleen al in de naam Lam tot uitdrukking!

Mag ik u vragen wat de Heer Jezus voor u betekent? 
Is het u de moeite waard te zeggen: ‘Heer Jezus, ik 
dank U dat U het Lam van God geworden bent en dat 
ik door U vergeving van zonden ontvangen heb’? Mag 
er één dag voorbijgaan zonder dat we Hem van harte 
gedankt hebben voor het feit dat Hij het Lam van God is 
geworden? Kijk naar het kruis van Golgota, waar Hij als 
het bloedende Lam van God hing. Hij is niet ons Lam, Hij 
is het Lam van God. Dit betekent dat God dit Lam – Zijn 
geliefde Zoon – voor u en mij heeft gegeven. Zó intens 
heeft God de wereld liefgehad, zóveel heeft Hij voor u en 
mij overgehad, dat Hij Hem als het Lam liet sterven! In 
de hemel zullen wij er niet mee klaarkomen daarover na 
te denken en Hem daarvoor te aanbidden.

Johannes voegt nog eraan toe: ‘(...) dat de zonde van 
de wereld wegneemt’. Wanneer zou dat gebeuren? De 
zonde wegnemen, dat betekent dat er eens een tijd zal 
komen dat er geen zonde meer zal zijn, waarin de zonde 
afgeschaft of tenietgedaan zal zijn (vgl. Hebr. 9:26). Dat 
is de tijd waarvan Openbaring 21 spreekt. Dat de zonde 
van de wereld weggenomen is, betekent niet alleen 
vergeving van zonden; nee, het gaat veel verder. Het 
betekent dat er eens een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde zal zijn, volmaakt nieuw, waarin geen zonde meer 
is. Dat is het doel van God met de schepping en de 
verlossing.

Ik vraag me nu vaak af waarom er al sinds zoveel 
duizenden jaren, al vanaf de zondeval zoveel leed 
bestaat. 

Werner Mücher

Het woord is Vlees geworden

Aspecten van Christus’ heerlijkheid in Johannes 1
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2 Koningen 15

Asa’s optreden tegen de afgoderij

2 Kronieken 15 kunnen we in vier stukjes verdelen:

a. De aansporing van de profeet Azarja om verdere 
maatregelen te nemen tegen de afgoderij (vs. 1-7).

b. Asa’s gehoorzaamheid (vs. 8-16).

c. De offerhoogten en Asa’s toewijding (vs. 17-18).

d. Het zegenrijke gevolg van Asa’s gehoorzaamheid 
en toewijding (vs. 19).

De boodschap van de profeet Azarja 

Vers 1-7. Na de overwinning over de Kusiet Zerach 
keerde Asa terug naar Jeruzalem. Hij kreeg echter niet 
de kans om op zijn lauweren te gaan rusten. De profeet 
Azarja, de zoon van Oded, ging hem tegemoet met een 
boodschap van de HERE: ”Hoort naar mij, Asa en geheel 
Juda en Benjamin! De Here is met u, zolang gij met Hem 
zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; 
maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten” (vs. 1-2).

Eén daad van gehoorzaamheid geeft nog geen garantie 
dat God ons ook in de toekomst zal bijstaan en zegenen. 
Azarja zegt in iets andere bewoordingen hetzelfde als 
Paulus: “Als wij verdragen, zullen wij ook met [Hem] 
regeren; als wij [Hem] verloochenen, zal Hij ons ook 
verloochenen; als wij ontrouw zijn – Hij blijft trouw, want 
Zichzelf kan Hij niet verloochenen” (2 Tim. 2:12-13). 
Alléén als wij trouw blijven en God in alles gehoorzamen, 
kunnen we rekenen op Zijn zegen. Helaas komt het voor 
dat mensen Christus verloochenen en ontrouw worden. 
Paulus zegt niet: ‘Ach, zó erg is dit ook weer niet. 
Christus blijft trouw, op Hem kunnen we altijd rekenen!’ 
Nee, Paulus schrijft: “Als wij Hem verloochenen (ontrouw 
zijn), zal Hij ons óók verloochenen.” Dit wordt hier met 
Zijn trouw bedoeld! Hij kan Zich niet één maken met 
onze ontrouw, dan zou Hij Zichzelf verloochenen. Dit zou 
ingaan tegen heel Zijn natuur en wezen. Het positieve 
van Gods trouw is dat Hij alles eraan doet om ons weer 
in gemeenschap met Hem te brengen. 

Dit zien we ook in het leven van Asa. Als hij ontrouw 
wordt en God verloochent, stuurt God eerst de ziener 
Chanani om hem weer op het rechte pad te brengen 
(16:1-10). Toen het profetische woord niet de gewenste 
uitwerking had, gebruikte God in Zijn genade een ander 
middel om tot zijn hart en geweten te spreken: Asa werd 
ziek aan zijn voeten (16:12). We kunnen in zoverre 
op Gods trouw rekenen, dat Hij er alles aan zal doen 

om ons weer op het rechte pad te brengen. Als wij 
echter volharden in onze ontrouw jegens Hem en alle 
waarschuwingen in de wind slaan, komt het moment dat 
Hij Zijn handen van ons aftrekt. Maar zelfs dit is genade. 
Dit zien we uitgebeeld in 2 Kronieken 15:3-6: “Lange 
tijd was Israël zonder de ware God, zonder priester die 
onderricht gaf, en zonder wet; doch keerden zij in hun 
benauwdheid tot de Here, de God van Israël, terug en 
zochten zij Hem, dan liet Hij Zich door hen vinden. In 
die tijden was er geen vrede voor hem die uitging noch 
voor hem die inging, maar er was grote beroering onder 
al de inwoners der landen; volk botste tegen volk en 
stad tegen stad, want God bracht hen in beroering door 
allerlei benauwdheid.” 

De periode waarover Azarja spreekt, heeft naar alle 
waarschijnlijkheid betrekking op de tijd van de Richteren. 
Het volk Israël had God de rug toegekeerd en liep 
andere goden achterna, waarvoor zij zich neerbogen. 
Hierdoor ontbrandde de toorn van de HERE tegen hen en 
bracht Hij hen in grote benauwdheid. Hij gaf hen over 
in de macht van hun vijanden rondom, waartegen ze 
zonder Hem geen stand konden houden. Telkens als zij 
de HERE in hun benauwdheid zochten, liet Hij Zich door 
hen vinden. Bewogen over hun gekerm, verwekte de 
HERE dan weer een richter, die hen verloste uit de macht 
van hun plunderaars. Maar met de dood van de richter 
handelden zij opnieuw verderfelijk door andere goden 
achterna te lopen. Dit is de rode draad, die door heel het 
boek Richteren loopt (Richt. 2:11-23).

Als wij de ware God de rug toekeren en de afgoden van 
de wereld gaan dienen, heeft dit grote gevolgen voor 
ons geestelijk leven:

• Israël was lange tijd zonder de ware God. Géén 
gemeenschap met God. Als wij Hem verlaten, zal Hij 
ons verlaten!

• Zij waren zonder priester die onderricht gaf, en 
zonder wet. We missen dan het onderwijs uit Gods 
Woord. Als Gods volk het zonder priester en wet 
moet doen, is het gedoemd te gronde te gaan (Hos. 
4:6).

• In die tijden was er geen vrede. We raken onze 
innerlijke vrede kwijt. Ons leven wordt niet meer 
gekenmerkt door rust en vrede, maar door beroering 
en allerlei benauwdheid.

“Gij dan, weest sterk, en laten uw handen niet 
verslappen, want uw werk zal beloond worden” (vs. 7). 
Asa moest dus sterk zijn. De profeet riep de koning op 
om zijn handen niet te laten verslappen. Het werk dat 

Het leVen Van asa, 
koning Van juda

2 Kronieken 14-16
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hij begonnen was, moest hij afmaken. De boodschap 
van Azarja eindigde met een geweldige belofte, een 
bemoediging voor iedere hervormer: “(...) want uw 
werk zal beloond worden.” Gehoorzaamheid, trouw 
en toewijding aan God en de Heer Jezus zullen altijd 
beloond worden (vgl. Matt. 25:21; 1 Kor. 3:12-15; Openb. 
22:12). 

Asa’s gehoorzaamheid

Vers 8-16. “Zodra Asa deze woorden hoorde, de profetie 
die Azarja, de zoon van Oded, gesproken had, greep 
hij moed, en hij deed de gruwelen weg uit het gehele 
land Juda en Benjamin, en uit de steden die hij op het 
gebergte van Efraïm ingenomen had” (vs. 8a).

De woorden van de profeet Azarja hadden hun uitwerking 
niet gemist. Asa greep moed en hij voleindigde het werk 
waaraan hij begonnen was: het verwijderen van al de 
gruwelen. Een profeet is iemand die van Godswege 
spreekt, dus iemand die namens God spreekt (2 Petr. 
1:21; vgl. Luc. 1:70; Hebr. 1:1). Wie profeteert, spreekt 
voor mensen tot opbouwing, vermaning en vertroosting 
(1 Kor. 14:3). 

Asa was op de goede weg, maar hij kreeg toch een 
vermaning, een aansporing van de HERE om niet te 
verslappen. Tegelijkertijd sprak Azarja een woord van 
opbouwing en vertroosting: “(...) want uw werk zal 
beloond worden.” In dagen van ontrouw en verval stuurt 
God profeten, die de taak hebben om het afgedwaalde 
volk weer in gemeenschap met God te brengen. Maar 
als een profeet alleen maar een woord van vermaning 
spreekt, bouwt dit niet op. Er zal ook een woord van 
vertroosting gesproken moeten worden. Een echte 
profeet zal de balans dus in evenwicht houden. Een 
prachtig voorbeeld van evenwichtig profeteren vinden 
we bij Haggaï en Zacharia. Deze profeten profeteerden 
in de dagen van Ezra en Nehemia. Bij de hervatting van 
de bouw van de tempel speelden zij een grote rol (vgl. 
Ezra 5:1-2). De vermaningen logen er niet om! Lees 
maar eens het gelijknamig boek(je) Haggaï, dat slechts 
uit twee hoofdstukken bestaat. In het eerste hoofdstuk 
zien we de vermaning. In hoofdstuk twee de vertroosting 
en de opbouwing. De balans werd keurig in evenwicht 
gehouden! 

“Ook vernieuwde hij het altaar van de Here, dat vóór de 
voorhal des Heren stond” (vs. 8b). 

Asa vernieuwde het altaar van de HERE. In de Engelse 
Revised Standard Version wordt over ‘repaired’ 
gesproken; dit betekent: herstellen of restaureren. Het 
altaar verkeerde blijkbaar niet meer in goede conditie, 
het was lange tijd verwaarloosd en moest hersteld 
(vernieuwd) worden. Het altaar vóór de voorhal was de 
schakel tussen God en Zijn volk. Dáár moesten zij hun 
vredeoffers en brandoffers brengen.

Het vredeoffer of dankoffer was een gemeen-
schapsmaaltijd van God met Zijn volk (Deut. 12:5-7; Lev. 
7:11-21). God kreeg Zijn deel, de priesters kregen hun 
deel, en ieder van het volk die rein was kreeg ook zijn 
deel. Het brandofferaltaar wordt in Ezechiël 41:22 en 
Maleachi 1:7,12 des HEREn tafel genoemd. 

Altaar en tafel zijn niet van elkaar te scheiden, maar 
moeten wel onderscheiden worden. Het altaar staat in 
verbinding met de offers die erop gebracht worden. Aan 

een tafel zit men aan om gemeenschap te genieten. Als 
er sprake is van de tafel, staat dit in verbinding met de 
maaltijd en de gemeenschap die daarmee verbonden 
is. Ook in de Gemeente is sprake van de tafel van de 
Heer. En zoals er toen slechts één altaar was, zo is er 
nu maar één tafel van de Heer. Het gaat niet om een 
letterlijke tafel, maar om een geestelijke plaats, de plaats 
waar de Heer Jezus de Zijnen vergadert en waar Hij in 
het midden is. In 1 Korintiërs 10:18-21 zien we dat de 
woorden tafel en altaar afwisselend worden gebruikt. De 
tafel van de Heer is voor ons christenen de aangewezen 
plaats om met elkaar, met de Vader en met Zijn Zoon 
Jezus Christus gemeenschap te hebben. Dáár vieren 
we het avondmaal. We drinken uit de drinkbeker en eten 
van het brood. Dit is de gemeenschap van het bloed 
van Christus en de gemeenschap van het lichaam van 
Christus. 

Een ander aspect in verbinding met de tafel van de Heer, 
is dat van de eenheid. Het éne brood op tafel beeldt uit 
dat de gelovigen plaatselijk, en wereldwijd, één lichaam 
zijn (1 Kor. 10:17; 12:27). Door van het brood te eten, 
geven wij uitdrukking aan de eenheid van het lichaam 
van Christus, de Gemeente. Bij de vernieuwing van 
het ‘altaar’ gaat het dus vooral om de aanbidding, de 
gemeenschap en de eenheid van het volk van God. Is 
zo’n herstel, zo’n vernieuwing van het ‘altaar’ in onze tijd 
ook niet hard nodig? Waar wordt Christus, die óns altaar 
is (Hebr. 13:10), nog erkend als het Middelpunt van de 
ware eredienst (Matt. 18:20)? 

De Bijbel spreekt over de tafel van de Héér. Het is Zijn 
tafel, Hij is de gastheer en Hij bepaalt de regels. Zoals de 
dienst en de gemeenschap aan het altaar van de HERE 
onder het oude verbond nadrukkelijk door Hemzelf was 
voorgeschreven, zo is het ook aan de tafel van de Heer 
in de nieuwtestamentische gemeente. Heeft de Heer 
wérkelijk het gezag aan Zijn tafel, en heeft de Heilige 
Geest de leiding? Bepaalt Hij wie er wel of niet aan 
Zijn tafel mogen aanzitten, of maken wij dit uit? Vragen 
die allemaal met de toestand van het altaar te maken 
hebben. Laten we ons in het licht van het Nieuwe 
Testament eerlijk afvragen: Is het ‘altaar’ bij ons in 
goede conditie, of is het misschien aan vernieuwing 
toe?
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Misschien vraagt u zich ook vaak af 
waarom er nog in deze tijd zoveel leed 
is. Hoewel God in geen enkel opzicht 
verantwoordelijk is voor de zonde, heeft 
Hij toch deze mogelijkheid gekozen om 
door het lijden heen een nieuwe, heerlijke 
wereld tot stand te brengen. Denk nog 
eens aan de woorden van Lucas 24: 
‘Moest de Christus dit niet lijden en zo in 

Zijn heerlijkheid binnengaan?’

Lijden kan ook voor ons heel smartelijk zijn. 
Laten we niet te vlug zijn met ons antwoord op de vraag 
waarom gelovigen moeten lijden. Soms is het een tuchtiging 
van God, soms een gevolg van eigen zonde. Vaak dient 
het lijden ertoe ons te vormen, zodat we als gelovigen 
in een intiemere gemeenschap met God komen; of het 
bewaart ons voor afwijking en het voorkomt iets ergers. 
Over het algemeen gesproken gaat de weg door lijden tot 
heerlijkheid. Zijn er voor een christen die met de Heer Jezus 
leeft, niet iedere dag bepaalde vormen van lijden? Dat kan 
gewoonweg niet anders, omdat hij dingen in de wereld 
meebeleeft, hetzij catastrofes, ziekten, moorden, oorlogen 
enz. Of gaat dat alles zo maar aan ons voorbij? Ook ziet 
hij dingen onder het volk van God die hem verdriet doen, 
als we bijvoorbeeld denken aan verwijdering en scheuring 
onder kinderen van God of wat dan ook. Dan beleeft hij 
ook met droefheid hoe hijzelf telkens zondigt; niet dat dit 
normaal zou zijn, maar het gebeurt.

Hoe veel lijden is er toch! Vaak hebben wij geen antwoord 
daarop, maar het is Gods weg naar de heerlijkheid. Zullen 
wij de volle heerlijkheid, die wij eens zullen ontvangen, 
niet juist om die reden veel dieper ervaren en veel meer 
waarderen, omdat wij ook de andere kant, het leed, hebben 
leren kennen? De Heer Jezus is de weg gegaan van het 
lijden tot de heerlijkheid. Hij is de ‘Overste Leidsman en 
Voleinder van het geloof’ (Hebr. 12:2). In Hebreeën 12 gaat 
het verder: ‘(...) terwijl Hij de schande heeft veracht, en 
is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. 
Want let op Hem die zo’n tegenspraak door de zondaars 
tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in 
uw zielen bezwijkt’. Toen Hij leed, verdroeg Hij dat wegens 
de vreugde die eens Zijn deel zou zijn. Juist in het lijden 
komt een heel bijzonder aspect van Zijn heerlijkheid tot 
uitdrukking.
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Dit nummer van Rechtstreeks bevat artikelen 
uit de volle breedte van de Schrift over de 
meest uiteenlopende onderwerpen. Uit 
alle artikelen geef ik alvast een prikkelend 
voorproefje.

In ‘De oude en de nieuwe mens’ noemt John 
Nelson Darby enkele fundamentele begrippen 
uit Romeinen 7. Hij schrijft: ‘De wet zegt tegen 
mij dat ik niet moet begeren, terwijl ik dat toch 
doe! Ik ben dus duidelijk onder het oordeel. 
Dat is de eerste man uit vers 2. Er kunnen 
niet tegelijk twee mannen in je leven zijn, die 
gezag over je hebben. Het is onmogelijk op 
de grondslag van de wet gerechtvaardigd te 
worden. Dat is waar, dat zegt Romeinen 3. 
Maar hier is het een andere kwestie. Je kunt 
niet twee autoriteiten in je leven hebben, de 
wet en Christus’.

In het artikel ‘Over de bijbelse betekenis 
van het getal 40’ schrijft Hugo Bouter: 
‘Het getal veertig spreekt dus van de 
verantwoordelijkheid van het schepsel 
tegenover de Schepper en Wetgever’. Waaruit 
concludeert de auteur dit? Lees het artikel, en 
leer bijbels rekenen!

In ‘De voortdurende eredienst in het 
heiligdom’ laat Alfred Bouter zien hoe 
actueel het onderwijs is dat ligt opgesloten 
in details van de eredienst van het oude 
Israël. Bemoedigend voor ons, christenen, 
is de volgende observatie: ‘Hoe de toestand 
van Gods volk ook mag zijn, en hoe ernstig 
het falen ook is, de namen van de Israëlieten 
werden door de hogepriester toch constant 
op zijn schouders gedragen en zo voor het 
aangezicht van God gebracht. Want de 
namen van de twaalf stammen waren naar 
de volgorde van hun geboorte gegraveerd 
op twee edelstenen, die waren bevestigd op 
de schouderstukken van de efod (Ex. 28:11-
12). Hun namen waren tevens gegraveerd op 
twaalf edelstenen die de hogepriester droeg 
in het borstschild van de beslissing op zijn 
hart (Ex. 28:29). Is er een plek die veiliger en 
intiemer is dan op het hart van Aäron?’

Ook in een ernstig artikel als ‘De Openbaring 
van Jezus Christus’ laat T.B. Baines gelukkig 
toch een bemoediging horen: ‘Gelovigen van 

deze bedeling zullen niet leven in de nacht die 
de wereld dan in haar greep houdt. Wij zullen 
als ‘kinderen van de dag’ bij Christus zijn; en 
later, wanneer Hij komt om het oordeel uit te 
oefenen, zullen wij met Hem verschijnen in 
Zijn eigen heerlijkheid en met Hem regeren 
(vgl. de belofte aan de overwinnaars in 
Tyatira). Dit ‘plotselinge verderf’ valt daarom 
niet op de leden van het lichaam van Christus, 
maar alleen op de wereld, inclusief de 
naambelijders die achterblijven als de Heer 
komt om de Zijnen tot Zich te nemen’.

In ‘Huilen in de Bijbel’ laat Gerard Kramer 
zien dat ‘huilen’ niet iets is om je voor te 
schamen. Ook de Heer Jezus heeft namelijk 
gehuild: ‘Over Lazarus’ dood weende de Heer 
zichtbaar, over Jeruzalem hoorbaar’.

In ‘Hizkia’s ziekte en genezing; het 
gezantschap uit Babel’ laat Ger de Koning 
zien dat wij een belangrijke fout kunnen 
maken: ‘Als we ziek zijn, mogen we gewone 
medicijnen gebruiken. Wat we niet moeten 
doen, is de genezing aan die medicijnen 
toeschrijven, maar aan God Zelf die de 
middelen de goede uitwerking laat hebben’.

Werner Mücher geeft in ‘Het Woord is vlees 
geworden’ belangrijk onderwijs over het werk 
van de Heilige Geest: ‘Door de Geest van God 
leren wij de Heer Jezus beter kennen. Hij helpt 
ons het Woord van God beter te begrijpen. Hij 
is het die ons onze fouten laat zien, zodat wij 
ze kunnen belijden. Door de Geest van God 
zijn wij onverbrekelijk met Christus verbonden 
als leden van Zijn lichaam, en daardoor zijn 
wij ook als gelovigen onverbrekelijk met elkaar 
verbonden’. 

In ‘Het leven van Asa, koning van Juda’ vraagt 
Peter Cuijpers ten slotte aandacht voor een 
belangrijk uitgangspunt: ‘Als wij samenkomen 
aan de tafel van de Heer, wordt de gehele 
gemeente uitgenodigd. De eredienst is een 
gemeenschappelijke zaak, die alle ware 
gelovigen aangaat’. 

Deze citaten smaken hopelijk naar meer. 
Gods zegen gewenst bij het lezen van dit 
nummer van Rechtstreeks! Namens de 
redactie, Gerard Kramer

Van de redactie
De volle breedte van de Schrift

RECHTSTREEKS

Deze maand:

1 Van de redactie

2 De oude en de 
nieuwe mens

4 Over de bijbelse 
betekenis van 
het getal 40

5 De voortdurende 
eredienst in het 
heiligdom

6 De Openbaring van 
Jezus Christus

7 Huilen in de Bijbel

8 Hizkia’s ziekte 
en genezing; het 
gezantschap uit Babel

9 Het Woord is vlees 
geworden

10 Het leven van Asa, 
koning van Juda

"R
ec

hts
tre

ek
s"

 ja
ar

ga
ng

 10
. N

r. 1
0 -

 ok
tob

er
 20

13



2

Deel 1

In de brief aan de Efeziërs zien wij de christen als 
opgestaan met Christus. Romeinen 7 toont ons het 
tegenbeeld van deze waarheid: een mens met Christus 
gestorven. Het lijkt in tegenspraak met elkaar, maar dat 
is niet zo. Voordat we kunnen beoordelen wat oud is, 
moeten we weten wat nieuw is. We vinden in dit gedeelte 
geestelijk inzicht door de wijze waarop over de wet wordt 
gesproken: “Want wij weten (d.w.z. wij als christenen 
weten) dat de wet geestelijk is” (vs. 14).

“Toen wij in het vlees waren” (vs. 5), dit spreekt over de 
vroegere toestand die niet meer bestaat. Dat is dezelfde 
manier als we zouden zeggen: ‘Toen ik in Genève was’. 
Ik ben er nu niet meer. Zo beschrijft Romeinen 7 de 
ervaring van iemand die in een toestand verkeert waaruit 
hij nu verlost is. 

Dit tweede deel van 
Romeinen (vanaf hoofdstuk 
5:12) toont aan dat wij 
gestorven zijn. Wij hebben 
deel aan een gestorven 

Heiland: “Of weet u niet, dat 
wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood 
gedoopt zijn?” (Rom. 6:3). Door de dood zijn wij uit onze 
oude toestand overgegaan in een nieuwe toestand. In 
Johannes 5:24 staat dezelfde waarheid: “Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem 
die Mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt 
niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het 
leven.” Hier vinden wij dus twee dingen: “Hij komt niet 
in het oordeel”, en ”hij is uit de dood overgegaan in het 
leven.” De christen is niet alleen bevrijd van zijn zonden, 
maar hij is in een nieuwe positie geplaatst in Christus. 

Wij kunnen nooit weten dat wij uit onze vroegere toestand 
zijn overgeplaatst, als wij dat niet in ons eigen geweten 
hebben ervaren. Zoals staat in Romeinen 7:18: “Want ik 
weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont.” 
Er staat niet: “Wij weten”, maar “ik weet.” Als Paulus 
eveneens zegt: “Want wij weten… (wij als christenen 
weten) dat de wet geestelijk is”, is dat een zaak van 
christelijk inzicht. Maar in vers 18 is het: “ik weet.” 
Dat is dus persoonlijke ervaring. Er is geen werkelijke 
verlossing van de slavernij van de zonde voordat ik uit 
eigen ervaring tegen God kan zeggen: “ik weet.”

Op het moment dat ik mij dit eigen heb gemaakt, en het 
genot van de hemel en van Christus in mijn hart heb, 
besef ik dat het oude een enorme hindernis is. Eerder 
kon ik niet wensen gestorven te zijn, maar nadat ik in 

mijn geweten de oude natuur heb leren kennen, zeg ik 
met Paulus: “Want wij die leven, worden altijd aan de 
dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven 
van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees”  
(2 Kor. 4:11). En ook: “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).

Wat verbindt ons met de 
wereld? De oude mens 
natuurlijk. Want de wet, die 
de regel van God is voor 
de mens in het vlees, wordt 

toegepast op ons natuurlijke 
bestaan: “De wet heerst over de mens zolang hij leeft.” 
Maar door de dood verlaat ik de toestand waarin de wet 
over mij heerst. Een gestorven mens heeft niets meer 
met de wereld te maken. Niet de wet, maar de mens 
wordt aan de kant gezet. Iemand die onderweg is naar 
de gevangenis en sterft, is vrijverklaard van de straf 
van de wet. Maar zijn dood stelt de wet niet terzijde. 
De gestorvene staat niet meer onder haar gezag. De 
wet richt zich tot de mens als schepsel van God. Zij 
vertegenwoordigt het gezag van God over de mens, 
zolang hij leeft en verantwoording verschuldigd is jegens 
God. Zij is de regel voor de verantwoordelijke mens. 
Maar de mens is verloren en wordt veroordeeld door de 
wet. “Wat het vlees bedenkt, is vijandschap tegen God, 
want het onderwerpt  zich niet aan de wet van God, want 
het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen 
God niet behagen” (Rom. 8:7-8).

God verwacht geen enkele verbetering van de oude 
mens, maar Hij geeft een nieuwe natuur en een tweede 
mens, namelijk Christus, die mijn leven is, het model 
voor mijn leven. De wet is niet slecht, maar de mens 
is slecht. In plaats van de wet uit te voeren, die leidde 
tot de dood, verlost God mij uit mijn oude toestand. In 
plaats van de wet geeft Hij mij Christus. Hij is mijn leven, 
mijn voorbeeld, de Persoon voor wie ik leef. Zonder 
de verlossing die in Christus is, zou de dood voor mij 
het oordeel betekenen. Maar nu Christus het oordeel 
gedragen heeft, is de dood een zekere winst, want 
hij verlost mij van de oude mens. “Daar wij dit weten, 
dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het 
lichaam van de zonde te niet gedaan zou zijn, opdat wij 
niet meer de zonde dienen” (Rom. 6:6).

De wet is zonder twijfel een uitmuntende regel, gegeven 
door het gezag van God. Maar zij richt zich tot een door 
en door slechte natuur. De verlossing moet uitkomst 

de oude en de nieuwe mens

Romeinen 7

John Nelson Darby
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Niet de wet, maar 
de mens wordt aan 
de kant gezet

Overgegaan in een 
nieuwe toestand
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geven, daardoor kan ik 
zien dat ik in Christus ben. 
Het nieuwe leven, zonder 
de verlossing, geeft alleen 
maar een dieper bewustzijn 

van mijn zondige natuur en 
maakt mij alleen maar ellendiger. Wanneer ik Christus 
als mijn verlossing en leven bezit, kan ik echter zeggen: 
‘God zij geloofd, de oude mens is gestorven en ik heb 
niets meer ermee te maken!’

In Romeinen 5 vinden wij de rechtvaardiging. In 
Romeinen 6 leert Paulus dat Christus gestorven is ten 
opzichte van de zonde, en dat wij daarom met Hem 
gestorven zijn. Wij zijn één gemaakt met de dood 
van Christus. Wij hebben deel aan Zijn dood, en wij 
hebben ook deel aan Zijn opstandingsleven. Dat is het 
onderwerp van Romeinen 6.

Romeinen 7 laat ons zien wat daarvan het resultaat 
is met betrekking tot de wet. Ik bezit niet slechts een 
nieuwe natuur, maar ik ben principieel ook verlost van de 
oude. Niet wat de praktische strijd betreft natuurlijk, want 
die blijft tot het einde. Maar mijn oude leven heeft voor 
God afgedaan. Ik ben niet aan de wet gestorven doordat 
de wet mij veroordeelt, maar ik ben eraan gestorven 
door de dood van Christus. De toepassing van die 
dood werkt in mij de kracht. Als de slavernij van de wet 
eenvoudig was tenietgedaan door mij te doden, zou mij 
niets anders resten dan het oordeel. Maar Christus heeft 
eens voor altijd het oordeel op Zich genomen. In Hem 
heeft God de zonde in het vlees veroordeeld.

Onder de wet hebben wij alleen maar slechte vruchten 
voortgebracht, wij waren zonder enige vrucht voor God. 
Nu de heerschappij van de wet voor mij heeft afgedaan, 
ben ik van een Ander, namelijk van de opgestane Heer 
– niet van Christus naar het vlees – opdat ik voor God 
vrucht zou dragen. In het vlees lig ik onder de vloek van 
de wet, als ik met de wet te doen krijg. Maar nu ben 
ik ontbonden van de wet, en verbonden met Christus. 
Opgestaan uit de dood door de kracht van de verlossing, 
en ontheven aan het kwaad. Wij zijn verbonden met 
Christus en wij behoren Hem toe, die is opgestaan uit 
de doden. “Maar u bent niet in het vlees (hoewel het 
vlees nog in mij is, dat blijft zo) maar in de Geest, als 
inderdaad Gods Geest in u woont” (Rom. 8:9).

Ik was in het vlees. Wat zou 
het gevolg zijn, wanneer 
de wet op mij zou worden 
toegepast? De hartstochten 
van het vlees werkten in mij 

en brachten vruchten voort 
voor de dood. Het vlees onderwerpt zich niet aan de 
wet van God. Het enige gevolg hiervan is het oordeel. 
Saulus was rechtvaardig wat de wet betreft: “Wat de 
gerechtigheid betreft die in de wet is, onberispelijk” (Fil. 
3:6). Hij aanbad God in oprechtheid, maar leefde als 
farizeeër toch geheel in het duister. Hij had geen grove 
zonden, die het natuurlijke geweten aan het licht brengt. 
Saulus kon met de rijke jongeling zeggen: “Ik heb al 
deze dingen van mijn jeugd af gedaan.” Hij was geen 
boosdoener, maar toen de wet hem duidelijk maakte: 
“U zult niet begeren”, werkte de zonde in hem allerlei 
slechte begeerten. 

Twee dingen kenmerken de zonde: 

1e Eigen wil.

2e Begeerte.

Veronderstel dat u een buitengewoon eigenzinnig kind 
hebt. De eigen wil toont zich des te meer, naarmate het 
kind belemmerd wordt door een gebod. Als ik zeg: Je 
moet niet daarnaar kijken, is de begeerte en de wens om 
te kijken onmiddellijk gewekt. In mij leefde het vlees met 
zijn eigen wil en boze begeerten. De wet van God komt 
daarbij en wekt het vlees onmiddellijk op tot begeerte en 
veroordeelt zo het vlees.

“Maar nu zijn wij van de wet vrijgemaakt, gestorven 
aan dat waarin wij gevangen waren.” Om een beeld 
te gebruiken: niet de politie is dood, maar doordat de 
gevangene gestorven is, heeft de wet geen enkele 
macht meer over hem. Door de dood is hij helemaal aan 
de macht van de wet onttrokken: “(...) zodat wij dienen in 
nieuwheid van de geest en niet in oudheid van de letter” 
(vs. 6).

“Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt 
niet! 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” 
(vs. 7). Paulus spreekt hier niet over de zonden 
(meervoud), maar over de zonde (enkelvoud). Eerder 
had hij gesproken over de zonden, de zondige daden, 
maar nu spreekt hij over de zonde, over mijn natuur. Als 
iemand een moordenaar is, laat zijn natuurlijke geweten 
hem weten dat hij een zondaar is. Maar Paulus had geen 
misdaden gepleegd. Zijn geweten veroordeelde hem 
zonder dat er sprake was van openlijke overtredingen. 
De wet zei tegen hem: “U zult niet begeren.” Tot op dat 
ogenblik had hij geen besef van de zondige natuur, die 
hem ertoe aandreef om te begeren. “Want zonder wet is 
de zonde dood” (vs. 8). 

De wet zegt tegen mij 
dat ik niet moet begeren, 
terwijl ik dat toch doe! Ik 
ben dus duidelijk onder het 
oordeel. Dat is de eerste 

man uit vers 2. Er kunnen 
niet tegelijk twee mannen in je leven zijn, die gezag 
over je hebben. Het is onmogelijk op de grondslag van 
de wet gerechtvaardigd te worden. Dat is waar, dat zegt 
Romeinen 3. Maar hier is het een andere kwestie. Je 
kunt niet twee autoriteiten in je leven hebben, de wet en 
Christus. Wat de zonde belet om over mij te heersen, 
is eenvoudig dat ik een kind van God ben en daarom 
niet onder het machtsgebied van de wet val. Ik kan niet 
onderworpen zijn aan een nieuwe machthebber, zonder 
voor de andere gestorven te zijn. Zodra ik echt zondig 
terwijl ik mij onder het gezag van de wet heb geplaatst, 
bemerk ik dat de wet voor mij de dood betekent: “Want 
de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en 
mij verleid en door het gebod gedood. De wet is dus 
heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. 
Is dan het goede mij de dood geworden? Volstrekt niet! 
Maar de zonde, opdat zij zou blijken zonde te zijn, heeft 
door het goede mij de dood gewerkt, opdat de zonde 
uitermate zondig zou worden door het gebod. Want wij 
weten dat de wet geestelijk is; maar ik ben vleselijk, 
verkocht onder de zonde” (vs. 11-14).

Ik heb al deze 
dingen van mijn 
jeugd af gedaan

God verwacht geen 
enkele verbetering 
van de oude mens

Er kunnen niet tegelijk 
twee mannen in je 
leven zijn, die gezag 
over je hebben
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De veertig dagen en veertig nachten van Elia

Elia, de vermoeide profeet, werd een ander mens nadat 
hij had gegeten van de spijs die God hem gaf. Hij lag 
niet meer hulpeloos terneer, maar voelde zich in staat 
om weer op reis te gaan. Het voedsel van bóven had 
inderdaad een geweldige kracht. Elia ging ‘door de 
kracht van die spijs veertig dagen en veertig nachten tot 
aan het gebergte Gods, Horeb’ (1 Kon. 19:8).

Een periode van veertig dagen

Het is natuurlijk niet voor niets dat dit hier zo staat: 
veertig dagen en veertig nachten. Het getal veertig wijst 
in de Schrift op een complete periode van beproeving 
en verzoeking. Een periode van veertig dagen komt ook 
voor in:

• het bericht over de zondvloed (Gen. 7:12; 8:6);

• het leven van Mozes, nl. de duur van zijn verblijf op 
de berg Gods (Ex. 24:18; 34:28);

• de geschiedenis van de twaalf verspieders (Num. 
13:25);

• het verslag  van de strijd tussen  David en Goliat  
(1 Sam. 17:16);

• de opdracht voor de profeet Ezechiël om de 
ongerechtigheid van het huis van Juda te dragen 
(Ezech. 4:6);

• het boek Jona, nl. de tijd van berouw voor de stad 
Nineve (Jona 3:4);

• de duur van de verzoeking in de woestijn (Matt. 4:2).

Een periode van veertig jaar

Nog vaker vinden wij de periode van veertig jaar, 
en daarbij valt vooral te denken aan de tijd van de 
woestijnreis van het volk Israël (Num. 14:33-34). Vele  
koningen  regeerden ook gedurende een tijdvak van 
veertig jaar (o.a. Saul, David, Salomo). Kennelijk staat de 
gedachte aan een bepaalde afgesloten periode, waarin 
God de mens beproeft om te zien of hij beantwoordt aan 
zijn verantwoordelijkheid,  bij dit getal op de voorgrond. 

Dit blijkt ook uit de factoren vier en tien, waaruit dit getal 
is samengesteld. Vier is het getal van de schepping, 
van onze wandel op aarde en daarom ook van het 
menselijk falen (denk o.a. aan de vier winden van de 
hemel; en aan het boek Numeri, het vierde boek van de 
Pentateuch, dat verslag doet van de woestijnreis). Tien 
is bij uitstek het getal van de verantwoordelijkheid (denk 
aan de tien geboden; tien vingers, tien tenen, onze 
handel en wandel). Het getal veertig spreekt dus van 
de verantwoordelijkheid van het schepsel tegenover de 
Schepper en Wetgever.

Israël kon de lange reis van veertig jaar door de woestijn 
alleen tot een goed einde brengen dankzij al Gods 
genadige voorzieningen voor Zijn volk. De profeet Elia 
kon zijn lange reis van veertig dagen en veertig nachten 
tot aan de berg Horeb alleen volbrengen door de kracht 
van het voedsel dat God voor hem had laten bereiden. 
Elia ging ‘door de kracht van die spijs veertig dagen en 
veertig nachten’. Waaruit putten wij onze geestelijke 
kracht voor de levensreis?

oVer de bijbelse betekenis 
Van het getal 40

Hugo Bouter

40
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De vorige keer hebben we nagedacht over twee voorwerpen 
in het heilige, te weten de tafel van de toonbroden en de 
gouden kandelaar. In deze aflevering staan wij speciaal stil 
bij de kleding van de hogepriester, nl. het borstschild en de 
gouden plaat op zijn voorhoofd, waarbij telkens ook weer 
de nadruk wordt gelegd op het voortdurende karakter van 
de dienst in het heiligdom. Later hopen wij dan nog na te 
denken over de beide altaren, het koperen brandofferaltaar 
in de voorhof en het gouden reukofferaltaar dat vóór het 
voorhangsel stond.

3. Het borstschild van de beslissing op Aärons hart

‘Zo zal Aäron de namen van de zonen van Israël in 
het borstschild van de beslissing op zijn hart dragen, 

wanneer hij in het heiligdom komt, tot een voortdurende 
gedachtenis voor het aangezicht van de Here’ (vs. 29).

God had tegen Farao gezegd: ‘Israël is Mijn eerstgeboren 
zoon; daarom zeg Ik u: laat Mijn zoon gaan, opdat hij Mij 
dient’ (Ex. 4:22-23). Na de tien plagen werd Israël verlost 
van de slavernij in Egypte, zodat ze de HERE konden 
dienen. Maar na hun bevrijding en de doortocht door de 
Schelfzee werd het tijdens de woestijnreis steeds meer 
duidelijk dat zij niet in staat waren Hem te dienen. Het volk 
faalde jammerlijk, hoewel het drie keer had gezegd: ‘Alles 
wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen’ (Ex. 19:8; 
24:3, 7). De kerkgeschiedenis laat zien dat ons falen als 
christenen eigenlijk nog groter is geweest (Openb. 2 en 3). 
Want wij hebben als gelovigen nu de persoonlijke inwoning 
van de Heilige Geest, die ons daadwerkelijk in staat stelt 
God te dienen. Maar de boodschap van de Heer voor de 
gemeente in Laodicea laat zien dat Hij in feite buiten staat 
en verworpen is door de belijders die leven in de eindfase 
van het christelijk getuigenis op aarde (Openb. 3:14-21).

Maar als wij de dingen zien in het licht van bovengenoemd 
vers uit Exodus 28, dan leren wij iets bijzonders. Hoe de 
toestand van Gods volk ook mag zijn, en hoe ernstig het 
falen ook is, de namen van de Israëlieten werden door de 
hogepriester toch constant op zijn schouders gedragen 
en zo voor het aangezicht van God gebracht. Want de 
namen van de twaalf stammen waren naar de volgorde 
van hun geboorte gegraveerd op twee edelstenen, die 
waren bevestigd op de schouderstukken van de efod (Ex. 
28:11-12). Hun namen waren tevens gegraveerd op twaalf 
edelstenen die de hogepriester droeg in het borstschild 
van de beslissing op zijn hart (Ex. 28:29). Is er een plek die 
veiliger en intiemer is dan op het hart van Aäron?

God wilde voortdurend aan deze namen worden herinnerd, 
en dat ondanks het falen van Zijn volk – hoewel dit nooit ten 
koste ging van Zijn heiligheid en Zijn goddelijke rechten. 
De namen werden immers gedragen in het borstschild 
van de beslissing. Dit waren echter de besluiten van Zijn 

liefdevolle hart voor Zijn volk! Inderdaad faalde het volk 
telkens opnieuw, en zelfs Mozes – de meest zachtmoedige 
man op aarde – overtrad Gods gebod (Num. 20:12). Maar 
als de hogepriester het heiligdom betrad, droeg hij elke dag 
deze namen op zijn hart in de tegenwoordigheid van God. 
Het diende dan ook tot een voortdurende gedachtenis voor 
het aangezicht van de HERE. Zo is de Heer Jezus nu als 
de grote Priester in het hemelse heiligdom, om de Zijnen 
daar te vertegenwoordigen. Hij ondersteunt ons vanuit de 
tegenwoordigheid van God en voorziet ons van alles wat 
nodig is voor de reis door de ‘woestijn’ van deze wereld. 
Hij is in staat om ons volledig te behouden, omdat Hij altijd 
leeft om voor ons tussenbeide te treden (Hebr. 7:25). 

‘En u zult in het borstschild van de beslissing de Urim en 
de Tummim leggen; zij zullen op het hart van Aäron zijn, 
wanneer hij voor het aangezicht van de Here komt, en 

Aäron zal de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op 
zijn hart dragen, voor het aangezicht van de Here’ (vs. 30).

De aanwijzingen in deze verzen van Exodus 28 vormen 
de derde en de vierde keer dat er in deze hoofdstukken 
sprake is van een continue praktijk, een onderdeel van 
de voortdurende eredienst in het heiligdom. Het gaat in 
beide gevallen om het borstschild van de beslissing, dat 
bij de priesterlijke efod hoorde. Wij zien hier dat de HERE 
door middel van de Urim (d.i. ‘lichten’) en de Tummim (d.i. 
‘volmaaktheden’) – waarschijnlijk edelstenen die in een zak 
of een plooi van het borstschild werden bewaard – Zijn wil 
bekend maakte. Hoe dat precies gebeurde, weten wij niet; 
maar de hogepriester gebruikte de stenen om antwoord 
van God te krijgen (Num. 27:21; Deut. 33:8). 

Een negatief voorbeeld hiervan vinden wij in de 
geschiedenis van koning Saul, die geen antwoord meer 
kreeg van God – zelfs toen de priester de efod gebruikte  
(1 Sam. 14:18-19 LXX; 28:6). Het is interessant dat het 
woord Urim begint met de eerste letter van het Hebreeuwse 
alfabet, terwijl het woord Tummim met de laatste letter ervan 
begint. Dit geeft misschien aan dat God in iedere situatie 
in staat was Zijn wil kenbaar te maken via de priester die 
Hij had aangewezen. De Urim en de Tummim worden hier 
gekoppeld aan ‘de beslissing voor de Israëlieten’, d.i. de 
bekendmaking van wat goed en rechtmatig voor Gods volk 
is. De stenen waren in de borsttas voortdurend op het hart 
van de hogepriester, zodat de goddelijke beslissingen niet 
konden worden losgemaakt van de gevoelens van zijn hart.

Dit bepaalt ons bij het feit dat God licht is, maar ook dat 
Hij liefde is (1 Joh. 1:5; 4:8, 16). Zijn wil is altijd wijs en 
heilig, en Hij handhaaft Zijn unieke rechten. Maar Zijn 
beslissingen staan niet los van Zijn liefdevolle hart, evenals 
Aäron de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op zijn 
hart droeg, ‘voor het aangezicht van de Here’. 

de Voortdurende eredienst 
in het heiligdom

Exodus 28

Alfred Bouter
D
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De boodschap voor Sardis (vervolg)

De woorden die volgen na de oproep tot bekering zijn 
ernstig: ‘Als u dan niet waakt, zal Ik komen als een 
dief, en u zult geenszins weten op wat voor uur Ik tot 
u zal komen’ (vs. 3). Dit komen als een dief is niet de 
komst van de Heer voor de Zijnen. Paulus schrijft in  
1 Tessalonicenzen 5:2-5 het volgende hierover: ‘Want u 
weet zelf nauwkeurig dat [de] dag van [de] Heer komt 
als een dief in [de] nacht. Wanneer zij zullen zeggen: 
Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over 
hen komen zoals de barensnood over een zwangere, 
en zij zullen geenszins ontkomen. Maar u, broeders, 
bent niet in [de] duisternis, zodat die dag u als een dief 
zou overvallen; want u bent allen zonen van [het] licht 
en zonen van [de] dag’. De gebeurtenis die de wereld 
overvalt als een dief in de nacht is dus niet de komst 
van de Heer voor Zijn heiligen, maar het aanbreken van 
‘de dag van de Heer’. Dit wordt nooit als een blijde hoop 
voorgesteld (Tit. 2:13), maar als een vreselijke tijd van 
vergelding en oordeel. 

Gelovigen van deze bedeling zullen niet leven in de 
nacht, die de wereld dan in haar greep houdt. Wij zullen 
als ‘kinderen van de dag’ bij Christus zijn; en later, 
wanneer Hij komt om het oordeel uit te oefenen, zullen 
wij met Hem verschijnen in Zijn eigen heerlijkheid en 
met Hem regeren (vgl. de belofte aan de overwinnaars 
in Tyatira). Dit ‘plotselinge verderf’ valt daarom niet op 
de leden van het lichaam van Christus, maar alleen op 
de wereld, inclusief de naambelijders die achterblijven 
als de Heer komt om de Zijnen tot Zich te nemen. De 
meerderheid van Sardis moet worden getypeerd als 
naambelijders; en dat zal straks niet anders zijn. De 
ware gelovigen zullen eruit weggenomen worden om 
de Heer te ontmoeten, als Hij komt voor Zijn Gemeente. 
Maar uiterlijk zal Sardis met haar aanspraken blijven 
voortbestaan, tot Christus komt als een dief in de nacht 
en zij wordt getroffen door een plotseling verderf. 

Er is inderdaad een overblijfsel, maar het is klein 
en zwak: ‘Maar u hebt enkele namen in Sardis die 
hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij 
wandelen in witte [kleren], omdat zij het waard zijn’ 
(vs. 4). De plicht van de gelovige is ‘zichzelf onbesmet 
van de wereld te bewaren’ (Jak. 1:27). De gemeente 
te Sardis was echter zo diep gezonken tot het niveau 
van de wereld, dat er wordt gedreigd met hetzelfde 
oordeel dat de wereld zal treffen (vgl. Openb. 16:15). De 
weinigen die de goedkeuring van Christus waard zijn en 
hun kleding niet hebben bevlekt, zullen met Hem in witte 
kleren wandelen (vs. 4b-5a). De onberispelijkheid en de 

heiligheid van hun leven zal in het openbaar aan de dag 
worden gelegd. 

Sommigen hebben uit de woorden van vers 5a: ‘Ik zal 
zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het 
leven’ afgeleid dat iemand die eens was gered, later 
weer verloren zou kunnen gaan. Anderen hebben 
geconcludeerd dat alle mensen van origine leven 
hebben, maar sommigen het door zonde verbeurd 
hebben. Beide gevolgtrekkingen worden direct weerlegd 
door een blik op de context te slaan. Sardis staat voor 
een uiterlijke, levenloze belijdenis. Zelfs al is er een 
claim Jezus te kennen als Redder, of leven uit God te 
hebben, dan moeten wij met betrekking tot de belijders 
in Sardis vaststellen dat deze claim ongegrond was. 
Immers, zij hadden de naam te leven, maar waren dood.

Daarom schrapt de Heer, overeenkomstig het bekende 
en belangrijke beeld, hun namen uit Zijn boek. De 
overwinnaar heeft echter een claim die door de Heer 
wordt erkend, en daarom blijft zijn naam staan, terwijl 
andere namen worden doorgehaald. Men zou het 
kunnen vergelijken met het opstellen van een lijst van 
afgevaardigden. Iedere inwoner van een stad kan 
claimen te zijn ingeschreven; alle namen staan in een 
boekrol, totdat ze worden gecontroleerd en men wordt 
verzocht op te staan, terwijl de onechte namen of de 
niet erkende personen worden geschrapt. Alleen de 
overwinnaars hebben een horend oor, en tot hen 
wordt de vermaning gericht (vs. 6).

de openbaring Van 
jezus christus

Openbaring 3:1-6

T.B. Baines
D
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De mannelijke lezers van Rechtstreeks zullen misschien 
even hun wenkbrauwen fronsen bij het zien van het 
onderwerp van deze WoordStudie. Wij, stoere broeders, 
laten immers niet graag onze emoties zien of horen. Toch 
is het de moeite waard te ontdekken dat er voor zulke 
emoties soms alle aanleiding is. In de Schrift worden ze in 
ieder geval zonder gêne beschreven. Zelfs de Heer Jezus 
liet Zijn emoties zien en horen.

Hoorbaar huilen

Bij het eerste te bespreken woord voor ‘huilen’ (Gr. 
klaioo; in de Telosvertaling consequent weergegeven als 
‘wenen’), gaat het om een werkwoord dat ‘hoorbaar huilen’ 
betekent. Daarmee hangt een zelfstandig naamwoord 
samen (Gr. klauthmos), dat met ‘geween’ wordt vertaald.

Wegens een sterfgeval

Deze beide woorden komen voor in passages waarin over 
de dood wordt getreurd. Zie Matteüs 2:18, naar aanleiding 
van de kindermoord in Betlehem (‘geween en veel geklaag 
(...) Rachel die haar kinderen beweende’); Marcus 5:38 
naar aanleiding van de dood van het dochtertje van Jaïrus 
(‘lieden die luid weenden en jammerden’), en Lucas 8:52 
(‘Allen nu weenden en weeklaagden over haar’); Marcus 
16:10 (‘Deze (= Maria Magdalena) ging heen en berichtte 
het aan hen die met Hem geweest waren, die treurden 
en weenden’); Lucas 7:13 (‘Ween niet’, tot de moeder 
van de jongeling te Naïn). Naar aanleiding van de dood 
van Lazarus, zie Johannes 11:31 (‘in de mening dat zij 
naar het graf ging om daar te wenen’), 33 (‘Toen Jezus 
haar dan zag wenen en de Joden die met haar waren 
meegekomen, zag wenen’); Johannes 20:11 (‘Maria nu 
stond <buiten> bij het graf (van de Heer) te wenen’), 13 
en 15 (‘Vrouw, waarom ween je?’); Handelingen 9:39 (‘en 
de weduwen stonden wenend (om de dood van Dorkas) 
bij hem’).

Uit wroeging

Gelovigen kunnen huilen als ze spijt hebben van een 
zonde. Ongelovigen zullen echter huilen in het oordeel, 
als het voor altijd te laat zal zijn. Zie Matteüs 26:75 en 
Lucas 22:62 (‘En hij (Petrus) ging naar buiten en weende 
bitter’); Marcus 14:72 (‘en toen hij daaraan dacht, weende 
hij’); Matteüs 8:12; 13:42,50; 22:13; 24:51; 25:30 en Lucas 
13:28 (‘daar zal het geween zijn en het tandengeknars’); 
Lucas 6:25 (‘wee u die nu lacht, want u zult treuren en 
wenen’); Jakobus 4:9 (‘weest ellendig, treurt en weent’); 
5:1 (’Komaan dan, rijken, weent en jammert over de 
ellende die u zal overkomen’).

Door heftige emotie

Gelovigen en ongelovigen kunnen hevig geëmotioneerd 
zijn en daarom huilen. Zie Lucas 6:21 (‘Gelukkig u die 
nu weent, want u zult lachen’); 7:32 (‘en jullie hebben 
niet geweend’); 7:38 (‘ging wenend achter Hem staan, 
bij zijn voeten, en begon zijn voeten met haar tranen nat 
te maken’); 19:41 (‘En toen Hij naderde en de stad zag, 
weende Hij over haar’); 23:28 (‘Dochters van Jeruzalem, 
weent niet over mij, weent evenwel over uzelf en over 
uw kinderen’); Johannes 16:20 (‘Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u dat u zult wenen en weeklagen, maar de wereld zal 
zich verblijden’); Handelingen 20:37 (‘en zij barstten allen 
uit in groot geween’); 21:13 (‘Wat doet u dat u weent en 
mijn hart week maakt?’); Romeinen 12:15 (‘Verblijdt u met 
[de] blijden en weent met [de] wenenden’); 1 Korintiërs 
7:30 (‘en zij die wenen, als weenden zij niet’); Filippenzen 
3:18 (‘van wie ik u dikwijls heb gezegd en nu ook wenend 
zeg, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn’); 
Openbaring 18:9 (‘De koningen van de aarde die met haar 
gehoereerd en weelderig geleefd hebben, zullen over 
haar wenen en weeklagen’), 11 (‘en de kooplieden van de 
aarde wenen en treuren over haar’), 15 (‘De kooplieden 
in deze dingen, die door haar rijk geworden zijn, zullen 
uit vrees voor haar pijniging in de verte blijven staan, 
terwijl zij wenen en treuren’), 19 (‘en terwijl zij weenden 
en treurden’).

Zichtbaar huilen

Het Griekse werkwoord voor ‘zichtbaar huilen’ betekent 
letterlijk ‘tranen storten’ (Gr. dakruoo). Het komt slechts 
eenmaal voor, namelijk als de Heer Jezus weent bij het 
graf van Lazarus; zie Johannes 11:35 (‘Jezus weende’). 
De enige andere keer dat de Heer Jezus weende, is de 
hierboven genoemde plaats in Lucas 19:41. Het verschil 
in woordgebruik is treffend: over Lazarus’ dood weende 
de Heer zichtbaar, over Jeruzalem hoorbaar.

Dit werkwoord hangt namelijk samen met het woord 
‘traan’ (Gr. dakruon / dakru). Zie hiervoor Lucas 7:38 
(‘en begon zijn voeten met haar tranen nat te maken’), 
44 (‘zij heeft mijn voeten met haar tranen natgemaakt’); 
Handelingen 20:19 (‘terwijl ik de Heer diende met alle 
nederigheid, onder tranen en met beproevingen’), 31 
(‘ieder met tranen terecht te wijzen’); 2 Korintiërs 2:4 
(‘Want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb 
ik u geschreven, niet opdat u bedroefd zou worden, maar 
opdat u de liefde zou kennen die ik overvloedig tot u heb’); 
2 Timoteüs 1:4 (‘als ik mij je tranen herinner’); Hebreeën 
5:7 (‘met sterk geroep en tranen’); 12:17 (‘hoewel hij 
die met tranen zocht’); Openbaring 7:17 (‘en God zal 
elke traan van hun ogen afwissen’).

huilen in de bijbel

Gerard Kramer
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Hizkia wordt ziek, en van deze ziekte zal hij niet 
herstellen. Dat is de boodschap die hij krijgt van Jesaja 
namens de HERE. Hij moet zorgen dat hij voor zijn dood 
regelingen heeft getroffen met het oog op zijn bezittingen 
en de opvolging. Maar wie moet hem opvolgen? Hij heeft 
geen zoon. Er is maar één uitweg: het gebed. Hij keert 
zich om naar de muur, om niet te worden afgeleid door 
alles om hem heen, en bidt. Hij pleit op grond van zijn 
trouw en toewijding, maar er zijn ook tranen. Bij al zijn 
trouw weet hij dat hij ook tekort is geschoten. Hij beseft 
dat hij nergens recht op heeft.

Zijn gebed komt over. Nog voor Jesaja de deur uit is, 
krijgt deze een nieuwe opdracht van de HERE. De profeet 
moet terug naar Hizkia, die hier door God ‘de vorst van 
Mijn volk’ wordt genoemd, een prachtige benaming. De 
boodschap die Jesaja nu moet brengen, is er een van 
troost: ‘Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen 
gezien. Zie, Ik ga u gezond maken’. Het is een bewijs, 
zoals er meerdere zijn in de Schrift, dat God Zich laat 
verbidden. Driemaal staat er dat verheven ‘Ik’. Dat staat 
garant voor de verhoring. Wat maken we toch veel te 
weinig gebruik van het gebed! Velen zijn al door deze 
woorden bemoedigd. Op de derde dag zal Hizkia zover 
zijn hersteld, dat hij weliswaar nog niet weer aan het 
regeren kan gaan, maar kan opgaan naar Gods huis. 
Zijn genezing heeft als doel dat hij de HERE kan eren 
en dienen. Dat het op de derde dag zal gebeuren, doet 
denken aan de opstanding van de Heer Jezus op de 
derde dag. Het was voor Hizkia eigenlijk een opstanding 

uit de dood. Zou niet elke gebedsverhoring van ons een 
ander mens moeten maken dan we daarvoor waren?

Hizkia krijgt er vijftien jaar bij en ook een paar mooie 
beloften. Voor de genezing, die helemaal het werk van 
God is, wordt een gewoon geneesmiddel gebruikt. Dat 
is een belangrijk gegeven. Als we ziek zijn, mogen we 
gewone medicijnen gebruiken. Wat we niet moeten 
doen, is de genezing aan die medicijnen toeschrijven, 
maar aan God Zelf die de middelen de goede uitwerking 
laat hebben.

Koning Hizkia vraagt een teken, niet uit ongeloof, maar 
in vertrouwen. De zon zal een paar uur achteruitgaan. 
Deze dag van verhoring is een lange dag geworden 
en dit teken is over de hele wereld waargenomen. 
Dat brengt een gezantschap uit Babel op de been (zie  
2 Kron. 32:31). Zij komen omdat ze hebben gehoord 
dat Hizkia ziek geweest is. Helaas vergeet Hizkia zijn 
afhankelijkheid van de HERE. Hij laat het gezantschap al 
de grootheid van zijn huis zien. We lezen geen woord 
over dankbaarheid jegens de HERE. Dan komt Jesaja 
weer met een boodschap. Ditmaal zijn het vragen, die 
Hizkia ook beantwoordt. Op de vraag wat de mannen 
hebben gezegd, komt echter geen antwoord. Hebben 
ze hem gevleid? Hierna spreekt Jesaja namens de HERE 
het oordeel uit. Alles wat Hizkia heeft laten zien, zal 
naar Babel worden gevoerd. Ook zijn nageslacht zal er 
terechtkomen.

Ook voor ons bestaat het gevaar dat we geestelijke 
rijkdommen die we van de Heer heb gekregen, gaan 
‘showen’ aan mensen die alleen maar onder de indruk 
komen van het mooie ervan, zonder dat we het in 
verbinding brengen met Hem die ze heeft gegeven. 
Misschien vleien ze ons dat we zoveel ‘weten’. Heel 
gemakkelijk vallen we dan in de val van hoogmoed. 
Dan moet de Heer ons wel laten voelen hoe verkeerd 
we bezig zijn en ons terecht laten komen op een terrein 
waar de dienst aan God een uiterlijke aangelegenheid is 
geworden.

Hizkia buigt voor dit oordeel en is dankbaar dat er nog 
enige tijd vrede zal blijven.

Lees nu nog een keer 2 Koningen 20.

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen je 
heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. Je kunt 
bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf aanvullen: 
‘Heer, dank U dat mijn gebed hoort en de gevoelens 
kent die achter mijn gebed schuilgaan. Bewaar mij 
ervoor de verhoring te gebruiken tot eigen roem, en 
laat mij U steeds de eer geven’.

hizkia’s ziekte en genezing; 
het gezantschap uit babel

‘Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. 
Zie, Ik ga u gezond maken’  (2 Kon. 20:5).

Ger de Koning
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1.6. De Heer Jezus is Degene die doopt met de 
Heilige Geest

Johannes de Doper was gezonden om de Joden met 
water te dopen, waarbij zij hun zonden beleden. Dat was 
een uiterlijke doop, een doop met water. Maar toen hij 
de Heer Jezus naar zich toe zag komen, zei God tegen 
hem: ‘Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem 
blijven, Die is het die met de Heilige Geest doopt’ (Joh. 
1:29-33). Johannes getuigde dat de Geest als een duif 
uit de hemel neerdaalde op de Heer Jezus, en op Hem 
bleef. Hij op Wie de Geest op deze wijze neerdaalde, 
zou Zelf met de Heilige Geest dopen. Wat betekent het 
dat de Heer Jezus met de Heilige Geest zou dopen? Het 
gaat bij de doop met de Heilige Geest om een zegen, die 
op grond van het volbrachte werk op het kruis mogelijk 
is geworden. 

De waterdoop betekent in de eerste plaats dat iemand 
een nieuw terrein betreedt, waar hij zich onderwerpt 
aan het gezag van Heer Jezus; tegelijk betekent dit ook 
dat hij een terrein van zegen betreedt. De doop van 
Johannes was ‘tot vergeving van zonden’. De christelijke 
doop met water is een beeld van het feit dat iemand met 
Christus begraven is (Rom. 6:3-4). Paulus werd, toen 
hij nog Saulus heette, aangespoord met de woorden: 
‘Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen onder 
aanroeping van Zijn naam’ (Hand. 22:16). De christelijke 
doop is het uiterlijke teken van de identificatie met 
Christus. Het geloof is een zaak van het hart, de doop 
is een zaak van belijdenis: ‘Want met het hart gelooft 
men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot 
behoudenis’ (Rom. 10:10). Door de doop stel ik mezelf 
aan de kant van Christus en daarmee is altijd zegen 
verbonden.

De doop met de Heilige Geest is echter iets groters. 
Door de doop met de Heilige Geest plaatst God ons 
op een veel groter terrein van zegen, want door deze 
doop wordt men lid van het lichaam van Christus. 
Daarvan lezen wij in 1 Korintiërs: ‘Immers wij allen zijn 
door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden 

hetzij Grieken, hetzij slaven hetzij vrijen, en ons allen is 
van één Geest te drinken gegeven’ (1 Kor. 12:13). Dat 
is een onmetelijke zegen. Deze doop met de Heilige 
Geest vond plaats op de Pinksterdag (Hand. 2:1-4). Op 
deze dag ontstond iets dat volledig nieuw was en dat 
er in het Oude Testament nog niet was: de gemeente 
van Jezus Christus, waarvan Hij tegen Petrus zei: ‘En 
ook Ik zeg je dat jij Petrus bent, en op deze rots zal Ik 
Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hades 
zullen haar niet overweldigen’ (Matt. 16:18). Toen was 
de gemeente nog toekomstig, maar op de Pinksterdag 
werd ze gevormd op grond van het verlossingswerk van 
Christus. Degenen die in Christus geloofden, ontvingen 
niet alleen vergeving van zonden, maar ook de gave van 
de Heilige Geest (vgl. Hand. 2:38).

De doop met de Heilige Geest, toen de verheerlijkte 
Heer de Geest uitstortte op aarde, was een eenmalige 
gebeurtenis. Maar toch ontvangt vandaag de dag ieder 
die in de Heer Jezus gelooft als zijn Verlosser, de Heilige 
Geest – ook al omschrijft het Nieuwe Testament dit 
niet altijd als een ‘doop’ (= onderdompeling) (vgl. Rom. 
8:15-16; 1 Kor. 1:21-22; Gal. 4:6; Ef. 1:13; 1 Joh. 2:27). 
Mag ik u vragen wanneer u de Heer Jezus het laatst 
van harte gedankt hebt voor de gave van de Heilige 
Geest? De Heer heeft de discipelen kort voor Zijn 
sterven gezegd: ‘Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een 
andere Voorspraak geven, opdat Die met u zal zijn tot 
in eeuwigheid’ (Joh. 14:16). De Geest wordt nooit meer 
van een waar gelovige weggenomen1. 

Door de Geest van God leren wij de Heer Jezus beter 
kennen. Hij helpt ons het Woord van God beter te 
begrijpen. Hij is het die ons onze fouten laat zien, zodat 
wij ze kunnen belijden. Door de Geest van God zijn wij 
onverbrekelijk met Christus verbonden als leden van 
Zijn lichaam, en daardoor zijn wij ook als gelovigen 
onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het is de Heer Zelf 
die ons zulke onmetelijke zegeningen heeft geschonken 
door Zijn sterven, en door de doop met de Heilige Geest. 
De totale uitgestrektheid van deze zegeningen zullen 
wij eens beter begrijpen; daarvoor zullen wij Hem tot in 
eeuwigheid aanbidden en Zijn heerlijkheid bewonderen.

1 In Psalm 51:13 schrijft David: ‘Verwerp mij niet van 
Uw aangezicht, en neem Uw Heilige Geest niet van mij’. 
Deze bede was terecht, want in het Oude Testament 
kwam de Heilige Geest op gelovigen, en Hij sprak door 
hen, maar Hij woonde nog niet blijvend in hen, zoals dat 
sinds de Pinksterdag in Handelingen 2 het geval is. 
Vanaf die tijd woont de Heilige Geest permanent in 
iedere gelovige.

Werner Mücher

het woord is Vlees geworden

Aspecten van Christus’ heerlijkheid in Johannes 1
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“Asa riep heel Juda en Benjamin bijeen met degenen 
die bij hen verblijf hielden uit Efraïm, Manasse en 
Simeon – want velen uit Israël gingen tot hem over, 
toen zij zagen dat de Here, zijn God met hem was – 
en zij kwamen bijeen te Jeruzalem in de derde maand 
van het vijftiende jaar der regering van Asa en offerden 
aan de Here op die dag van de buit die zij meegebracht 
hadden, zevenhonderd runderen en zevenduizend stuks 
kleinvee” (2 Kron. 15:9-11).

Aan de tafel van de Heer wordt de eenheid van het 
lichaam van Christus tot uitdrukking gebracht. Er zijn 
gemeenten die deze waarheid angstvallig achter gesloten 
deuren houden. Hierover wordt niet meer met gelovigen 
buiten de eigen kring gesproken. Dat is niet goed. Asa 
riep heel Juda en Benjamin te Jeruzalem bijeen, maar 
óók hen die uit de stammen Efraïm, Manasse en Simeon 
waren overgegaan. Als wij samenkomen aan de tafel 
van de Heer, wordt de gehele gemeente uitgenodigd. 
De eredienst is een gemeenschappelijke zaak, die alle 
ware gelovigen aangaat. Asa leefde in een tijd van 
verval. Aan de eenheid van het koninkrijk was na de 
dood van Salomo een einde gekomen, het rijk was in 
tweeën gescheurd. In het zuiden bevonden zich de twee 
stammen, Juda en Benjamin; in het noorden bevond 
zich het tienstammenrijk. Zover het in zijn vermogen 
lag, probeerde Asa de eenheid van het gehele volk 
te verwezenlijken. Velen uit de stammen van Efraïm, 
Manasse en Simeon hadden gezien dat God met Asa 
was. Zij hadden zich van het kwaad afgezonderd en 
waren tot Asa overgegaan. Toen Asa als het ware één 
stoot op de trompetten liet horen, gold deze oproep niet 
alleen voor de twee stammen, maar voor de gehele 
vergadering. Daar hoorden Efraïm, Manasse en Simeon 
ook bij (vgl. Num. 10:3). Dit principe is vandaag de dag 
niet anders. 

Het verval in de christenheid neemt zienderogen toe. 
Weten christenen die zich onttrokken hebben aan 
ongerechtigheid en die zich hebben gereinigd van de 
vaten tot oneer, ons te vinden (2 Tim. 2:19-21)? Van Asa 
ging een goed getuigenis uit: “(...) zij zagen dat de Here, 
zijn God, met hem was.” Het is prijzenswaardig als er 
van ons als gemeente een goed getuigenis uitgaat. Maar 
dat betekent niet dat we dan met de armen over elkaar 
moeten blijven zitten. We worden opgeroepen om ons 
te beijveren de eenheid van de Geest te bewaren in de 
band van de vrede (Ef. 4:3; vgl. 2 Tim. 2:22). En bij dit 
beijveren spelen de trompetten, het getuigenis vanuit het 
Woord van God, een grote rol. De trompetten werden 
gebruikt om Gods volk tot de ingang van de tent der 
samenkomst te verzamelen. 

Wij denken bij de trompetten vaak aan de verkondiging 
van het evangelie aan ongelovige zondaars. Dit is echter 
niet het geval. Het geluid van de trompetten is voor 

gelovigen bedoeld. Als wij tot het inzicht zijn gekomen 
dat er maar één plaats is waar we de eenheid van het 
lichaam van Christus tot uitdrukking kunnen brengen, 
waar gelovigen zich moeten vergaderen aan de tafel van 
de Heer, zullen we deze waarheid ook moeten uitdragen. 

In dit opzicht kunnen we nog iets leren van Abia, de 
vader van Asa. Abia ging staan op een berg en liet luid 
en duidelijk horen wat er allemaal niet deugde aan de 
godsdienst van de Israëlieten, het tienstammenrijk  
(2 Kron. 13:4-9). Daartegenover kon hij tot in de puntjes 
vertellen hoe het zat met de ware godsdienst in Juda. 
De tempel in Jeruzalem was de door God uitverkoren 
plaats om Zijn naam te doen wonen. Hij sprak over het 
priesterschap, zoals God het had ingesteld. Hij sprak 
over de Levieten, die hun dienst uitoefenden in het 
heiligdom, zoals voorgeschreven in de wet, etc. Abia had 
helemaal gelijk. Wat hij verkondigde was allemaal waar, 
maar er was toch een groot probleem. Hij wandelde 
in al de zonden die zijn vader vóór hem bedreven 
had; zijn hart was de HERE, zijn God, niet volkomen 
toegewijd (1 Kon. 15:3). Dit is in feite de waarheid 
in ongerechtigheid bezitten (Rom. 1:18b). Het is het 
kennen van de waarheid, maar er niet naar handelen. 
Abia verkondigde de waarheid vanaf een berg, en dat 
zouden ook wij moeten doen. Maar als onze praktijk niet 
in overeenstemming is met de waarheid, kunnen we 
inderdaad beter zwijgen. 

Asa had het volk tot eer van God vergaderd. De 
zevenhonderd runderen en zevenduizend stuks 
kleinvee behoorden tot de buit die de twee stammen 
hadden meegebracht na de overwinning op de Kusiet 
Zerach (2 Kron. 14:15; 15:11). Het waren brandoffers 
en slachtoffers, die tot eer en verheerlijking van God 
werden geofferd. Op die manier gaf men uitdrukking 
aan de dankbaarheid voor de overwinning, die de HERE 
geschonken had. Het waren offers die welgevallig waren 
voor de HERE. Koning Saul wilde na zijn overwinning 
op Agag, de koning van Amalek, hetzelfde doen. 
Saul was echter ongehoorzaam geweest aan de stem 
van de HERE. Tot hém moest Samuël zeggen: “Zie, 
gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter 
dan het vette der rammen” (vgl. 1 Sam. 15:3,9,20-22). 
Aanbidding die niet gepaard gaat met gehoorzaamheid 
aan Gods Woord, heeft voor God geen waarde. Sterker 
nog, ze is verwerpelijk! 

Bij Asa was dit niet het geval. Hier gingen de offeraars 
een verbond aan dat zij de HERE, de God van hun 
vaderen, zouden zoeken “met hun gehele hart en met 
hun gehele ziel” (15:12). Met hart en ziel wilden zij de 
HERE zoeken en Hem dienen (vgl. Deut. 6:5vv.). En ieder 
die de HERE, de God van Israël, niet zou zoeken, moest 
ter dood gebracht worden, zowel klein als groot, zowel 
man als vrouw (15:13). Geen enkele vorm van afgoderij 

het leVen Van asa, 
koning Van juda

2 Kronieken 14-16
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werd meer geduld. Ieder die de HERE, de God van Israël, 
niet zocht, moest zonder pardon ter dood gebracht 
worden. Iedereen was het hiermee eens. Zij zwoeren 
de HERE met luider stem en onder gejuich, en onder het 
geschal van trompetten en horens (15:14). Die dag, die 
met een offerdienst ter ere van God was begonnen, werd 
vreugdevol afgesloten. Met geheel hun wil hadden zij de 
HERE gezocht, en Hij had Zich door hen laten vinden. 
Hun toewijding en hun gehoorzaamheid werden dan ook 
door God gezegend. De HERE gaf hun vrede aan alle 
kanten (15:15). 

Asa’s ijver voor de HERE ging zover, dat zelfs zijn 
grootmoeder eraan moest geloven. Zij werd als 
gebiedster afgezet, omdat zij een gruwelijk beeld van 
Asjera (de godin van de vruchtbaarheid) gemaakt 
had. Asa hieuw haar gruwelijk beeld stuk, verpulverde 
en verbrandde het in het dal Kidron (15:16). Asa zou 
volkomen ongeloofwaardig zijn geweest, als hij niet in 
zijn eigen huis schoon schip had gemaakt. Als koning 
moest hij het goede voorbeeld geven. Dit is een bijbels 
principe. Een opziener moet onberispelijk zijn; één van 
de criteria is dat hij zijn huis goed bestuurt (1 Tim. 3:2-
7). We kunnen het kwaad in de gemeente – het huis van 
God – niet veroordelen, terwijl we in ons eigen huis een 
oog dichtdoen (vgl. 1 Sam. 2). Timoteüs, die van Paulus 
de taak had gekregen om anderen te leren, moest 
zelf een voorbeeld zijn voor de gelovigen; in woord, in 
wandel, in liefde, in geloof en in reinheid (1 Tim. 4:12; 
vgl. 1 Petr. 5:1-3). Als wij het in ons eigen leven of in 
onze eigen familiekring niet zo nauw nemen met de 
heiligheid van God, moeten we dit ook niet van anderen 
verwachten.

De offerhoogten
“De offerhoogten verdwenen echter niet uit Israël; 
toch was het hart van Asa, zolang hij leefde, (de Here) 
volkomen toegewijd” (vs. 17).

Asa had uit al de steden van Juda de offerhoogten 
verwijderd (14:5). Met de hier genoemde offerhoogten 
worden dan ook de hoogten bedoeld die zich in de 
steden van Israël bevonden, die hij had veroverd. Asa 
had wel de gruwelen (de afgodsbeelden) weggedaan uit 
deze steden, maar niet de offerhoogten (vgl. 15:8). 

In de Bijbel wordt vaak gesproken over de hoogten. In 
beginsel waren het plaatsen, die de volken voor hun 
goden hadden gemaakt om daar te aanbidden en te 
offeren. Nog voordat Israël het Beloofde Land in bezit 
ging nemen, had God hun geboden deze hoogten te 
verwoesten (Num. 33:52; Deut. 12:2). Voordat de tempel 
in Jeruzalem werd gebouwd, heeft God het toegelaten 
dat er op de hoogten werden geofferd. Uit 1 Samuël 9:12 
blijkt dat ook Samuël offerde op de hoogten. Voor de 
duidelijkheid: hij offerde natuurlijk niet aan de afgoden, 
maar aan de HERE! Ook in 1 Koningen 3:2 wordt vermeld 
dat het volk gewoon was op de hoogten te offeren, 
“omdat tot op die dagen nog geen huis voor de naam des 
Heren gebouwd was.” Zelfs Salomo bezat toen nog niet 
de wijsheid om een einde te maken aan de offerdienst 
op de hoogten. De koning steeg in dit opzicht niet uit 
boven het geestelijk peil van het volk (vgl. 1 Kon. 3:2-4). 

We hebben overdacht dat het middelpunt van de 
eredienst en de aanbidding in Israël het koperen 
brandofferaltaar was, in verbinding met de ark des 
HEREn. Het brandofferaltaar en de tabernakel bevonden 
zich weliswaar in Gibeon, maar de ark (een beeld van 
de Heer Jezus) bevond zich in Jeruzalem. Het lijkt erop 
dat Salomo pas na de droom te Gibeon de gedachten 

van God heeft begrepen. Hij verliet Gibeon en toen hij 
in Jeruzalem was gekomen, stelde hij zich voor de ark 
van het verbond des HEREn en offerde brandoffers en 
bereidde vredeoffers (1 Kon. 3:4-15). 

Toen de tijd van verval aanbrak voor Israël, waren er 
koningen die weer op de hoogten offerden. Nu echter niet 
aan de HERE, maar aan de afgoden. Salomo is daarmee 
als eerste begonnen (1 Kon. 11:7), en de andere 
koningen zijn gevolgd in dit kwaad. De plaatsen waar 
eerst offers aan de HERE werden gebracht, veranderden 
in plaatsen van afgodendienst. Het oogluikend toestaan 
van de hoogten heeft nooit Gods goedkeuring gehad. Bij 
verschillende vrome koningen vinden we de uitdrukking: 
“(...) alleen (evenwel) werden de hoogten niet 
weggenomen” (1 Kon. 15:14; 22:44; 2 Kon. 12:3, enz.). 
“Alleen, het volk was gewoon op de hoogten te offeren” 
(1 Kon. 3:2-3; 22:44; 2 Kon. 12:3;14:4; 15:4, 35; enz.). 

Het waren alleen goddeloze koningen die de hoogten 
bouwden: Jerobeam (1 Kon. 12:31); Rechabeam (of het 
volk tijdens zijn regering, 1 Kon. 14:23); Joram (2 Kron. 
21:11); Achaz (2 Kron. 28:25); Manasse (2 Kron. 33:3). 
En we zien dat het slechts de godvrezende koningen 
waren die deze hoogten verwoestten: Asa (2 Kron. 
14:3); Josafat (2 Kron. 17:6); Hizkia (2 Kron. 31:1); Josia  
(2 Kon. 23:5,8,13,15; 2 Kron. 34:3). 

De vele schriftplaatsen die over de hoogten spreken, 
tonen aan hoe belangrijk dit onderwerp is in de ogen 
van God. God vindt het blijkbaar belangrijk dat er één 
plaats is waar gelovigen zich vergaderen, één plaats van 
eredienst en aanbidding. Daarom ontkomen we er ook 
niet aan om zolang en uitgebreid bij de hoogten stil te 
staan. H. Rossier schrijft hier het volgende over: ‘Het is 
niet moeilijk de praktische toepassing van deze dingen te 
maken. Het is niet voldoende voor ons om te weten dat op 
een bepaalde plaats christenen samenkomen om God te 
prijzen. De eerste vraag is te weten of ‘de ark’ zich daar 
bevindt; of anders gezegd, of zij vergaderd zijn rondom 
de Heer Jezus en Zijn persoonlijke tegenwoordigheid de 
grondslag van hun vergaderen is (Matt. 18:20). Zeker, 
men kan eredienst plegen en aanbidden op de hoogten, 
zonder de ark, maar vroeg of laat zal deze eredienst 
en aanbidding ontaarden tot oneer van God, zoals het 
Woord van God ons zo duidelijk laat zien. Vinden wij 
niet in onze dagen dezelfde zwakheid, hetzelfde gebrek 
aan inzicht, zelfs daar waar het verlangen om God te 
danken nog aanwezig is? Ieder kiest zijn eigen ‘hoogte’ 
uit, zonder zich veel te bekommeren om de vraag of ‘de 
ark’ daar wel aanwezig is, Christus Zelf. Ieder richt zijn 
eigen ‘altaar’ op, zonder erbij stil te staan dat er na het 
kruis slechts één enkel Middelpunt van eenheid voor het 
volk van God kan bestaan, zoals er eertijds na het altaar 
op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet slechts één zo’n 
plaats was, op de berg Moria waar het huis des HEREn 
gebouwd was te Jeruzalem (2 Kron. 3:1)’. (Bron: Le 
Messager Évangélique).

In een tijd van verwarring, waarin wij nu helaas ook 
leven, en iedereen doet wat goed is in zijn ogen, komt 
het erop aan om vast te houden aan Gods Woord. De 
HERE wilde niet op de hoogten gediend worden: “Niet 
alzo zult gij de Here, uw God dienen. Maar de plaats, 
die de Here, uw God uit het gebied van al uw stammen 
verkiezen zal om daar zijn naam te vestigen, om daar 
te wonen, die zult gij zoeken en daarheen zult gij 
gaan.” (Deut. 12:4-5).
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Alles gebeurde in de tegenwoordigheid van 
Jahweh, die een bijzondere relatie had met 
het volk dat Hij had verlost. Het Nieuwe 
Testament leert ons dat de Heer Jezus nu 
leeft in Gods onmiddellijke nabijheid, en dat 
Hij ons vanuit de heerlijkheid ondersteunt 
als de Hogepriester van onze belijdenis. Hij 
treedt voor ons tussenbeide en waarborgt 
ook Gods soevereine rechten met betrekking 

tot Zijn volk (Hebr. 3:1; 4:14-16).

4. De plaat aan de voorkant van de tulband op het hoofd 
van Aäron

‘Zij zal op het voorhoofd van Aäron zijn, en Aäron zal de 
schuld dragen, gelegen in de heilige dingen die de Israeliëten 

heiligen bij al de gaven van hun heilige dingen; ja, zij zal 
voortdurend op zijn voorhoofd wezen, zodat zij welgevallig 

zijn vóór het aangezicht van de Here’ (vs.38).

Toen Mozes veertig dagen lang op de berg was, gaf God 
hem uitvoerige aanwijzingen ten aanzien van de bouw van 
de tabernakel en het dienstwerk daarin, met inbegrip van de 
kleding en de taken van de hogepriester. Bovengenoemd vers 
bevat de vijfde aanwijzing in deze hoofdstukken met het oog 
op iets dat voortdurend diende te gebeuren. Het gaat in dit 
geval om de gouden plaat (ook wel heilige diadeem of kroon 
genoemd in Exodus 29:6), die moest worden vastgemaakt aan 
de tulband en waarop de woorden stonden gegraveerd: Aan 
de Here gewijd (Ex. 28:36). Deze gouden plaat of kroon moest 
voortdurend op het voorhoofd van Aäron zijn als hij dienst 
deed in het heiligdom. De plaat was met een blauwpurperen 
snoer aan de tulband bevestigd, wat ons herinnert aan de 
kleur en de dingen van de hemel. 

Wat is de betekenis van dit voorschrift? Alles wat de Israëlieten 
deden in gehoorzaamheid aan de aanwijzingen die God gaf, 
werd niettemin uitgevoerd door zondige mensen. Maar dankzij 
de gouden plaat lette God niet op hun tekortkomingen, mits 
zij Hem dienden met gehoorzame en toegewijde harten. De 
HERE kan niet voorbijgaan aan opzettelijke zonden, maar Hij 
is genadig ten aanzien van tekortkomingen. Dit gebeurt niet 
omdat Hij er niet om geeft, dat zou een verkeerde conclusie 
zijn! Maar Hij is verdraagzaam met het oog op onze gebreken 
bij het dienen van onze God, omdat Hij de dingen wel ziet die 
wij over het hoofd zien. Door middel van de gouden plaat nam 
Aäron de schuld weg, die veroorzaakt werd door het falen (de 
ongerechtigheid) bij het afzonderen van de heilige dingen en 
het offeren van de gaven die de Israëlieten aan God brachten 
in overeenstemming met Zijn wil.

Het falen dat ons mensen nu eenmaal eigen is, zelfs bij het 
dienen van God, werd dus goedgemaakt door de gouden plaat 
op het voorhoofd van Aäron. Dit spreekt van de kracht van de 
voorbede van de Heer Jezus, die nu gekroond is met eer en 
heerlijkheid in de hemel. De plaat of kroon was voortdurend 
op het voorhoofd van de hogepriester! Op die manier kon 
God Zijn volk aannemen en was hun dienst welgevallig voor 
Hem. Wij weten dat God ons nu aangenaam heeft gemaakt 
in de Geliefde (Ef. 1:6), die de Bedienaar is van het hemelse 
heiligdom en van de ware tabernakel (Hebr. 8:2). De heilige 
kroon van de verheerlijkte Christus, die Hij altijd op Zijn 
voorhoofd draagt, maakt ons falen in de dienst weer 
goed.
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Graag wil ik in dit redactionele stukje met u 
delen wat iemand mij onlangs schreef over 
de waarde die Gods Woord voor hem heeft 
gekregen. Het laat ons als redactie zien 
dat het Woord van God werkelijk levend 
en krachtig is. We zien zo’n reactie als een 
bemoediging dat een dienst met het Woord 
niet vergeefs is in de Heer. Het mag ook als 
bemoediging dienen voor ieder die anderen 
helpt vanuit het Woord van God. Dat geldt 
voor iedere gelovige die op zijn of haar wijze 
met mensen te maken heeft die in nood zijn. 
En heeft niet elk kind van God met zulke 
mensen te maken?

In zijn eerste mail schreef de voor mij toen 
nog volledig onbekende Peter dat hij de 
bijbelstudies van de website ‘geweldig’ vond 
en dat hij zich afvroeg of er ook een studie 
over Ezechiël was, want die kon hij nergens 
vinden. 

Toen ik hem vroeg hoe het kwam dat hij 
zo’n belangstelling voor Gods Woord had, 
schreef hij het volgende: ‘Ik heb vroeger, 
20 jaar terug, wel eens de Bijbel gelezen, 
maar zoals dat zo vaak gaat, verslonst dat. 
Ik hoorde in januari dat ik slokdarmkanker 
had. Ik had te horen gekregen dat er ook 
niets meer aan te doen was vanwege een 
uitzaaiing. Toen heb ik alles waarvan ik wist 
dat het zonden waren, overboord gegooid 
en ben toen het Nieuwe Testament gaan 
lezen. Studeren moet ik zeggen, 100% 
ervoor gegaan. Daarna ben ik uiteraard aan 
het Oude Testament begonnen en kwam 
zodoende jullie bijbelstudies tegen. En ik 
moet zeggen dat Gods Woord het mooiste 
is wat er bestaat’.

Na mijn reactie daarop schreef hij: ‘Als 
je zo’n bericht krijgt, dan stort je wereld 
in, kan ik je wel vertellen. En die van mijn 
vriendin ook natuurlijk. Maar met het Woord 
is het heel goed dragelijk, vind ik. Ik zou niet 
weten hoe het zonder zou zijn. Soms is het 
nog wel lastig, dan zakt wel eens de moed 

in mijn schoenen, maar dan lees ik weer 
iets en dat beurt me weer op. Ik merk ook 
aan mijzelf dat ik veranderd ben sinds ik de 
Bijbel ben gaan lezen. In positieve zin, God 
verandert je echt!’ 

Hij mailde dat hij op een oproep van 
het ziekenhuis wachtte. Hij zag er wel 
tegenop, maar vond het ‘super’ dat er voor 
hem gebeden wordt. Op 7 oktober is hij 
geopereerd. Het was een zware operatie 
waarbij zijn slokdarm is verwijderd, met de 
tumor. Ik had gelegenheid hem een kort 
bezoek in het ziekenhuis te brengen. Hij 
zei dat hij, hoewel het heel zwaar was en 
nog is, heel dankbaar is dat de Heer hem 
tot nu toe zo heeft geholpen en dat hij Zijn 
ondersteunende kracht ervaart.

Ik hoop dat de artikelen in dit nieuwe 
nummer van Rechtstreeks u/jou stimuleren 
om nieuwe kracht te putten uit Gods Woord 
en daarnaast ook anderen op die enig 
waarachtige krachtbron te wijzen. Het is 
het Woord van ‘de eeuwige God, de Here, 
de Schepper van de einden der aarde’, die 
niet moe en afgemat wordt. ‘Hij geeft de 
moede kracht en vermeerdert de sterkte 
van wie geen krachten heeft’ (Jes. 40:28-
29). Namens de redactie, Ger de Koning
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Slot

Nu ik een nieuwe natuur heb ontvangen, roert de zonde 
zich en is ze uitermate zondig geworden. De zonde 
krijgt een ander karakter: ze wordt een welbewuste 
overtreding. En alles waarvan ik meende dat het niet 
erg was, blijkt alleen maar eigen wil te zijn. Het kan een 
vriendelijke eigen wil zijn, maar het is zonde. “Wij weten 
dat de wet geestelijk is” – dat weten wij als christenen. De 
wet gaat niet alleen over zichtbare daden, zoals moord 
en dergelijke zaken. Maar ik weet uit eigen ervaring dat 
de wet de begeerten van de natuurlijke mens verbiedt: 
“Maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde” (vs. 14). 

Paulus spreekt eerst over het geweten: “Want wat ik doe, 
weet ik niet.” Dat is het geweten. De geestelijke mens 

veroordeelt het kwaad dat 
hij doet. Hij is volkomen in 
overeenstemming met de 
wet. De wil is vernieuwd, 
het geweten keurt de wet 

goed. Het is erg belangrijk 
te leren dat in mij, dat is in 

mijn vlees, geen goed woont (vs. 18). Hij zegt: “Ik weet 
dat in mij.” Hij zegt niet: wij weten dat wij veel slechte 
dingen  gedaan hebben. Hij weet niet alleen wat hij 
gedaan heeft, maar iets dat veel fundamenteler is: hij 
weet wat hij is. Hij is een goede tuinman, niet een die 
de slechte appels oogst zonder ze te willen hebben; hij 
veroordeelt de slechte boom die ze voortbrengt. Telkens 
als de eigen wil werkt, is het zonde. De eigen wil erkent 
niet de tegenwoordigheid en het gezag van God. U 
accepteert dat als leer, beste vrienden, maar weet u het 
ook? Weet u dat u volkomen zondig bent, als het gaat 
om de eigen wil van de oude mens?

Als wij de gelukkige vrijheid kennen dat wij in onze 
lichamen de dood van de Heer Jezus omdragen, 
dan zijn wij met Christus bezig. Maar als wij in Zijn 
tegenwoordigheid komen en de oude mens niet voor 
dood houden, dan zal hij zich openbaren. Dan moeten 
wij onszelf oordelen. Ik moet mijzelf ieder ogenblik 
wantrouwen, en door de genade van God draag ik in mijn 
lichaam de dood van de Heer Jezus om. Natuurlijk heb ik 
een vernieuwde wil: “Want het willen is bij mij aanwezig, 
maar het doen van het goede niet.” Ik heb geen kracht 
om het goede te volbrengen. Ik ben in de positie dat ik 
volkomen krachteloos ben, hoewel ik van goede wil ben: 
“Ik vind dus deze wet voor mij die het goede wil doen: 
dat het kwade bij mij voorhanden is. Want ik verlustig mij 
in de wet van God naar de innerlijke mens; maar ik zie in 
mijn leden een andere wet, die strijd voert tegen de wet 

van mijn denken en mij tot gevangene maakt door de 
wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, 
wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood?” (vs. 
21-24). Ik heb mijzelf nu leren kennen. 

Er vallen hier drie dingen op:

1. Er is geen goed in mij, d.w.z. in mijn vlees. Dat ben 
ikzelf, ondanks het feit dat ik het nieuwe leven heb 
ontvangen. Maar de wet die het goede eist, terwijl ik 
het kwaad in mijzelf ontdek, spreekt dit oordeel uit: 
geen goed in mij!

2. Een zeer nuttige zaak om te weten is dat ik het niet 
ben die het doe, maar de zonde die in mij woont. Ik 
zou alles wel willen doen om maar niet te zondigen.

3. Hoewel ik, d.i. de nieuwe mens, het goede wens 
te doen, heb ik geen kracht. Het ‘ik’ haat de zonde, 
maar de zonde is sterker. Ik vermag niets tegen de 
zonde. Dat is een verschrikkelijke conclusie, maar ik 
leer op die manier wel wie ikzelf ben. Door ervaring 
heb ik het bewustzijn gekregen dat ik niets kan doen 
tegen het kwaad. Wanneer ik terugkijk zie ik het 
gevolg van de onderwerping aan de eerste Adam. 
Ik kan niet slagen en zal het nooit kunnen, want 
mijn oude ik onderwerpt zich niet. Dan laat ik die 
gedachte los en kijk naar die Ander, de opgestane 
Heer.

Als mijn kind in een put valt, kan het denken zelf sterk 
genoeg te zijn om eruit te komen. Als het zelfvertrouwen 

heeft, zal het dat proberen. 
Maar het is nutteloos. 
Ten slotte geeft het de 
moed op en zegt: ‘Ik kan 
het niet.’ Nu heeft het 

zelfkennis, en kan ik het 
eruit halen. Want al heb ik 

het leven, ik heb verlossing nodig en niet slechts hulp. 
Ik ben iemand anders geworden, én ik heb een nieuwe 
positie ontvangen in de Ander, de Heer Jezus Christus. 
Dan leer ik mijn oude ‘ik’ beter kennen, en de wet wordt 
voor dit doel gebruikt. Niet als een middel tot het heil; 
dat zou wreed zijn, want het resultaat zou een volledige 
mislukking zijn. Maar wij moeten onszélf leren kennen 
en daarom worden wij langs die weg geleid.

Ben ik in het vlees? Nee, ik ben er radicaal van bevrijd 
door de verlossing die in Christus is. De oplossing is de 
ware kennis van het eigen ik, opgedaan door ervaring. 
Als wij niet in gemeenschap zijn met God, kunnen wij 
geen kracht verwachten om ijdele dingen, begeerten en 
alles dat ons kan belemmeren, te bestrijden. Niemand is 

de oude en de nieuwe mens

Romeinen 7

John Nelson Darby
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echt nederig, voordat hij door Romeinen 7 is gegaan. Ik 
kan de vergeving kennen, maar ik zal nooit een nederig 
mens worden als ik niet besef dat ik mijzelf in geen enkel 
opzicht kan vertrouwen.

Ik kan vergeten dat ik iemand in huis heb die gevaarlijk 
is en opgesloten moet blijven; dat is onachtzaamheid 
en ik zal eronder lijden. Maar als wij het sterven van 
de Heer Jezus in onze lichamen omdragen, hebben wij 
niets te vrezen en dan zal God ons helpen. Ik kan tegen 
God zeggen dat ik mij voor de zonde dood zal houden. 
Maar God zegt tegen mij: ‘Ik kan geen vertrouwen in jou 
hebben, Ik houd jou in de dood.’ Hij komt ons te hulp 
door ons aan de dood over te leveren (2 Kor. 4). Zodra 
ik Christus bezit, ben ik niet meer in het vlees. Ik ben 
verlost. Zonder de verlossing zou de dood echter niet 
alleen het einde van het vlees betekenen, maar zou de 
veroordeling ook de dood in het vlees zijn.

Er is hier geen sprake van vergeving. De vergeving 
vinden wij op andere plaatsen. Maar er is sprake van 
de verlossing van de oude natuur, van de oude mens. 

Niet alleen is Christus mijn 
leven en heb ik vergeving 
van zonden ontvangen, 
maar ik ben ook gestorven 
met Christus. Dat is een 

persoonlijke ervaring, en zo 
leer ik proefondervindelijk de 

oude mens kennen. Het is niet voldoende te zeggen: ‘Wij 
weten’, maar wel: ‘Ik weet dat ik vleselijk ben, verkocht 
onder de zonde.’ Telkens wanneer het vlees bij een 
gelovige werkzaam is, en dat is vaak de realiteit, dient het 
de wet van de zonde. Maar wij zijn niet in het vlees. Vers 
vijf zegt: “Want toen wij in het vlees waren.” Dat betekent 
dat wij nu niet meer in die positie verkeren. Eenmaal 
daaruit verlost, kan ik zeggen wat het betekende in het 
vlees te zijn. De mens waarvan hier sprake is, leeft onder 
de wet: wij weten dat de wet geestelijk is; wij keuren de 
wet goed; wij hebben er behagen in. Maar hier vindt men 
geen woord over Christus.

Vrienden, ik ben een beetje wijdlopig. Want ik geloof niet 
dat wij zonder risico onze voorrechten kunnen kennen 
en genieten, als wij deze ervaringen niet hebben gehad. 
Ik kan de vergeving bezitten, maar ken ik ook mijn 
positie voor God en het feit dat ik niet meer in het vlees 

ben, maar in de Geest? Dat ik alleen door de verlossing 
bevrijd ben uit de toestand waarin ik mij bevond? Ken ik 
mijzelf zo in de praktijk?

De wet ziet ons nooit als voor de zonde gestorven. De 
wet houdt zich bezig met onze verantwoordelijkheid: 
‘Doe dit en u zult leven.’ In het Paradijs was gezegd: 
‘Doe dat niet, anders zult u sterven.’ Maar ook dat was 
menselijke verantwoordelijkheid. De wet beziet ons als 
mensen die in de praktijk op de proef worden gesteld. Als 
men grove zonden achterwege laat, kan men zelfs van 
Christus een wet maken. U kunt zeggen: ‘Ik wil graag 
heilig zijn’, wat volkomen juist is; want zonder heiliging 
zal niemand de Heer zien. Maar er is een andere vraag: 
Bent u op de juiste wijze daar gekomen? 

Uw wens is goed. Maar als u Christus hebt gevonden, is 
dat genade en u zult er ook de kracht voor krijgen. Moet 
ik dan niet heilig zijn? Ja, maar in werkelijkheid zoekt u 
door zo te spreken gerechtigheid in uzelf. Want u vraagt 
zich af of u wel aangenomen wordt? Het verlangen 
naar heiligheid is goed. Maar zonder de kennis van 
de verlossing leeft u onder verplichtingen waaraan u 
niet kunt voldoen. Wat een troost om te weten dat ik 
deelgenoot ben geworden van de heiligheid van God.

Men kan zelfs van de liefde van Christus een wet maken. 
Dat kan op duizend verschillende manieren gebeuren. 
Het klopt wanneer ik zeg dat ik Hem meer zou moeten 
liefhebben. Maar het gaat om Zijn liefde voor mij, die ik 
beter zou moeten leren kennen. Welke redenen God ons 
ook kan geven om Hem lief te hebben, het zal nooit de 
liefde in ons vlees doen ontwaken. Als een kind tegen 
mij zou zeggen dat het zijn moeder niet genoeg liefheeft, 
zou ik antwoorden dat het haar nog nooit heeft liefgehad. 
Maar als het zou zeggen: ‘Als u mijn moeder en haar 
onuitputtelijke goedheid toch eens kende! Ik houd lang 
niet genoeg van haar.’ Dan zou ik zeggen: ‘Jij houdt veel 
van je moeder.’ Wij zullen nooit tevreden zijn over de 
liefde van ons eigen hart voor God, wanneer wij inzicht 
hebben in de diepte van Zijn liefde.

Mijn oprechte wens is dat u in deze dingen geoefend zult 
worden, als dit nog niet het geval is. Want alleen dan 
zal uw vertrouwen in uzelf gebroken worden. Geve de 
Heer ons dagelijks te leren Wie Hij voor ons is, en alle 
middelen te benutten die Hij gebruikt om Hem beter 
te leren kennen.

Radicaal bevrijd door 
de verlossing die in 
Christus is

Advertentie
Het gebed van Jabes - Een gebed om zegen

Hugo Bouter en Samuel Prod’hom
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gepredikt, maar om een beter begrip van de rijkdom aan geestelijke zegeningen en bezittingen 
van de christen in de hemelse gewesten – die voor ons nu het Beloofde Land vormen (Ef. 1:3). 
Het is wel zo dat wij ook om stoffelijke zegen mogen bidden en dat de godsvrucht de belofte 
heeft van het tegenwoordige én van het toekomstige leven (1 Tim. 4:8). Maar het is niet goed 
om het dienen van de levende God als een winstbron te zien voor onszelf, en daarom worden 
wij opgeroepen tot tevredenheid met en tot dankbaarheid voor datgene wat God ons in Zijn 
goedheid geeft (1 Tim. 6:5-6).
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“Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals 
Ik u heb liefgehad, dat ook u elkaar liefhebt. Hieraan 

zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, 
als u liefde onder elkaar hebt”.

“Geliefden, geen nieuw gebod schrijf ik u, maar een 
oud gebod, dat u van het begin af hebt gehad. Dit oude 

gebod is het woord dat u gehoord hebt. Anderzijds is 
het een nieuw gebod dat ik u schrijf, dat waar is in Hem 

en in u, omdat de duisternis voorbijgaat 
en het waarachtige licht al schijnt”.

“Want dit is de boodschap die u van het begin af hebt 
gehoord, dat wij elkaar zouden liefhebben”.

“En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw 
gebod schreef, maar dat wat wij van het begin af 
hebben gehad: dat wij elkaar zouden liefhebben”.

Gods gebod aan Israël werd gegeven aan de natuurlijke 
mens, om hem op de proef te stellen en hem als zondaar 
aan zichzelf te ontdekken. Christus geeft een nieuw 
gebod aan Zijn discipelen, omdat er nu een geheel 
nieuw begin is voor verloste zondaren op grond van het 
volbrachte werk aan het kruis en de daaropvolgende 
uitstorting van de Heilige Geest op aarde. 

Christus geeft dit liefdegebod aan Zijn volgelingen als 
de Zoon van de liefde van de Vader. Hij heeft die liefde 
volkomen geopenbaard tijdens Zijn leven hier op aarde 
en vooral ook door Zijn zelfovergave op Golgota. Het is 
niet zoals het gebod van de Sinai, maar het komt als het 
ware uit het Vaderhuis en het Vaderhart. De Zoon heeft 
de liefde van de Vader gemanifesteerd. Het nieuwe 
gebod gaat ook verder dan de hoofdsom van de wet, 
waarbij de mens in zekere zin het uitgangspunt blijft en 
ertoe wordt opgeroepen de naaste lief te hebben zoals 
zichzelf.

Het is een nieuw gebod door de komst van de Zoon 
hier op aarde, en het geldt vanaf ‘het begin’, d.i. Zijn 
openbaring in het vlees en al de zegenrijke gevolgen 
die dit met zich meebracht. De apostel Johannes 
herhaalt slechts dit nieuwe/oude gebod (1 Joh. 2:7-8). 
Het is oud doordat de Heer het al aan Zijn discipelen 
had bekendgemaakt tijdens de afscheidsgesprekken 
in de bovenzaal (Joh. 13-17). Maar het is tegelijkertijd 
ook nieuw doordat wij nu achter de heilsfeiten staan van 
het volbrachte werk op het kruis en de komst van de 
Geest, die in ons woont en die ons ook de kracht geeft 
om aan de hoge norm van Christus te voldoen. Het 
uitgangspunt is Zijn eigen liefde voor de Zijnen (Joh. 
13:34).

een nieuw gebod geef ik u

Johannes 13:34-35; 1 Johannes 2:7-8; 3:11; 2 Johannes :5

Hugo Bouter

In het werkje ‘De achtergrond van het Nieuwe 
Testament’, dat o.a. in pdf-formaat (42 pp.; zie  
http://www.is888.info/dutch/pdf/achtergrondnt.pdf)  gratis 
door de auteur beschikbaar wordt gesteld, worden veel 
onderwerpen behandeld die inderdaad, zoals de titel 
zegt, deel uitmaken van de achtergrond van het Nieuwe 
Testament. Achtereenvolgens komen aan de orde: de 
Joden, de chronologie van de keizers, de stadhouders, 
de invloed van de Romeinse overheersing op het 
dagelijks leven (een enkele spelfout in de Griekse titels 
voor centurio, verderop ook bij de titel van de keizer), 
godsdienstige stromingen binnen het jodendom (het 
Grieks is hier wel geaccentueerd, elders soms niet), het 
Griekse en het Romeinse heidendom, de filosofische 
stromingen, het Hebreeuws, het Latijn, het Grieks, 
de Bijbelvertalingen, de manuscripten, het Aramees,  
de zeven koningen c.q. staatsvormen uit Openbaring 

17, de Romeinse architectuur, de canon, de Romeinse 
wegenbouw, het Romeinse vervoer, het Hoger Onderwijs, 
de Romeinse jurisprudentie, de Romeinse krijgskunst, 
de centurio, vroege gemeenten, de keizercultus, religio 
en superstitio, omstandigheden, een slechte reputatie, 
intellectuele en sociale tegenstellingen, Efeze, de eerste 
gemeente.

De informatie wordt doorgaans correct gepresenteerd –
al is op een aantal punten detailkritiek mogelijk, zeker 
bij de staatsrechtelijke gedeelten; de ruimte daarvoor 
ontbreekt hier echter – maar de samenhang tussen 
de onderwerpen is niet altijd even duidelijk en ook de 
titels laten soms raden naar wat vervolgens wordt 
behandeld. Alleen al daarom zou het goed zijn dit op 
zichzelf waardevolle werkje met een alfabetisch 
register uit te breiden. 

recensie 
De achtergrond van het Nieuwe Testament, door Chris Bouter

Gerard Kramer
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5. Het dagelijks brandoffer op het koperen altaar

‘Dit nu is het wat u op het altaar moet bereiden: 
elke dag twee lammeren van een jaar oud, en dat 

voortdurend (...). Het moet een voortdurend brandoffer 
zijn, al uw generaties door, bij de ingang van de tent van 
ontmoeting, voor het aangezicht van de Here. Daar zal 

ik u ontmoeten om daar met u te spreken’ 
(Ex. 29:38, 42 HSV).

Het dagelijks morgen- en avondoffer op het 
brandofferaltaar in de voorhof van de tabernakel moest 
elke dag worden gebracht; het mocht nooit worden 
onderbroken. Het feit dat dit offer voortdurend diende 
te worden gebracht, wordt tweemaal genoemd in de 
bovengenoemde verzen van Exodus 29. Het dagelijks 
brandoffer was van fundamenteel belang, want het 
vormde de morele en wettelijke grondslag waarop God 
te midden van Zijn verloste volk kon blijven wonen. 
Zowel het morgenoffer (om negen uur ‘s morgens) als 
het avondoffer, dat in de avondschemering (letterlijk: 
tussen de twee avonden) werd bereid, waren brandoffers 
van éénjarige lammeren. Ze  moesten gaaf zijn, zonder 
gebrek. Deze offeranden vormden het middel om vrij tot 
God te kunnen naderen, want ze worden hier duidelijk 
verbonden met de ingang van de tent der samenkomst 
en het wonen van God bij Zijn volk (Ex. 29:42-46).

In alle opzichten werd voldaan aan de rechtvaardige 
eisen van de HERE, en alles vond plaats voor Zijn 
aangezicht. Op grond hiervan zei God tegen Mozes 
dat Hij hem daar kon ontmoeten en daar met hem kon 
spreken (Ex. 29:42). Later gebeurde dit ook vaker en 
sprak God tot Mozes vanaf het verzoendeksel (Num. 
7:89; vgl. Ex. 25:22), terwijl wij eveneens lezen dat 
Mozes van mond tot mond met de HERE sprak (Num. 
12:8). Dit is een mooie illustratie van de vrijheid die 
wij nu als gelovigen bezitten, doordat wij aangenaam 
gemaakt zijn in de Geliefde. Wij mogen voortdurend tot 
God komen en met Hem spreken in onze gebeden en 
onze aanbidding. 

Bovenstaande verzen tonen ons dat deze bijzondere 
voorrechten nooit kunnen worden losgemaakt van het 
wonderbare verzoeningswerk dat eens voor altijd is 
volbracht op het kruis van Golgota. De maten van het 
brandofferaltaar spreken ervan dat het offer voldoet 
aan Gods rechtvaardige eisen (drie el hoog), en tegelijk 
ook voorziet in de behoeften van de mens en in diens 
verantwoordelijkheid tegenover God, die in het getal vijf 
tot uitdrukking wordt gebracht (Ex. 27:1). De kracht van 
het werk van Christus en van de aangeboden verzoening 

is universeel, daarvan getuigen de vier horens op de 
vier hoeken van het altaar (Ex. 27:2). Bij het altaar 
vindt onze onrustige ziel een rustplaats (Ps. 84:4). In 
nieuwtestamentische zin spreekt het brandofferaltaar 
ook nog van ‘de tafel van de Heer’, en van onze 
‘altaardienst’ als offeraars en priesters (Ezech. 44:15-16; 
Mal. 1:7; 1 Kor. 10:18, 21; Hebr. 13:10, 15; 1 Petr. 2:5).

Bij het brandoffer hoorde een spijsoffer van fijn 
meelbloem (Ex. 29:40), dat ons doet denken aan de 
volmaakte mensheid van Christus. Het fijne meel werd 
aangemaakt met olijfolie, wat spreekt van de werking 
van de Heilige Geest. Jezus’ komst was voorzegd in de 
Schrift door de Heilige Geest. Hij werd door de Geest 
verwekt, bewaard en geleid; en Hij werd gezalfd met de 
Geest. Bovendien vonden Zijn offer, Zijn opstanding uit 
de doden en Zijn verheerlijking plaats in de kracht van 
de Heilige Geest. Het brandoffer ging ook nog vergezeld 
van een plengoffer van wijn (dat spreekt van vreugde 
en toewijding tot in de dood), en alles steeg op tot een 
liefelijke reuk voor God (Ex. 29:41). God is volkomen 
verheerlijkt door het offer van Zijn Zoon, en dat is de 
grondslag van onze eeuwige zegen en blijdschap (Joh. 
17).

‘Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de Bron van vreugd’.

6. Het welriekend reukwerk dat dagelijks werd 
ontstoken op het gouden altaar

‘Aäron nu zal daarop welriekend reukwerk in rook doen 
opgaan; elke morgen, wanneer hij de lampen in orde 
maakt, zal hij het in rook doen opgaan. Ook wanneer 

Aäron de lampen aansteekt in de avondschemering, zal 
hij het in rook doen opgaan voor het aangezicht van de 
Here als een bestendig (of: voortdurend) reukwerk voor 

uw geslachten’ (Ex. 30:7-8).

In het heilige bevond zich – vlak vóór het voorhangsel 
– het gouden altaar waarop Aäron welriekend reukwerk 
in rook moest doen opgaan. De hogepriester had de 
opdracht dit elke morgen te doen, en opnieuw in de 
avondschemering, op de tijd dat ook de lampen van 
de kandelaar in orde werden gebracht en buiten in de 
voorhof het dagelijks brandoffer werd gebracht. Dit 
altaar was relatief klein, slechts één el in het vierkant, 
maar twee el hoog (d.i. een halve el hoger dan de 
andere voorwerpen binnenin het heiligdom). Het spreekt 
van Christus als de grondslag van onze eredienst in het 
heiligdom.

de Voortdurende eredienst 
in het heiligdom

Exodus 29 - 30

Alfred BouterS
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De boodschap voor Filadelfia

‘En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: 
Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van 
David heeft, die opent en niemand zal sluiten en die 

sluit en niemand opent’ (Openb. 3:7).

De Heer stelt Zichzelf hier voor in hetzelfde rechterlijke 
karakter als in de vorige brieven. Hij is de Heilige en de 
Waarachtige, de Messias die de sleutel van David heeft. 
Het lijkt erop dat de vraag niet zozeer was in welke mate 
de gemeente aan Zijn eisen als Rechter voldeed, maar in 
hoeverre ze beantwoordde aan Zijn eigen hart en morele 
aard. De gelovige is ertoe geroepen ‘de nieuwe mens 
aan te doen, die overeenkomstig God geschapen is in 
ware gerechtigheid en heiligheid’ (Ef. 4:24). Heiligheid 
en gerechtigheid zijn dus de dingen die beantwoorden 
aan het hart van de Heer Zelf; daarom openbaart Hij 
Zichzelf hier als ‘de Heilige, de Waarachtige’ (vs. 7).

Filadelfia is weliswaar zwak in dit opzicht, maar de Heer 
schenkt haar toch een geopende deur (vs. 8a), zodat 
er geen verhindering zal zijn door de kleine kracht die 
ze bezit. Nog steeds is het de dag van de kleine dingen 
(Zach. 4:10). Filadelfia heeft in uiterlijke zin weinig om te 
laten zien, maar ze krijgt wel deze aanbeveling: ‘(...) u 
hebt Mijn woord bewaard en Mijn naam niet verloochend’ 
(vs. 8b). Van Pergamus werd gezegd: ‘(...) u houdt 
vast aan Mijn naam en het geloof in Mij hebt u niet 
verloochend’ (Openb. 2:13). Wat betreft de naam van 
Christus, lijken beide gemeenten op elkaar. Maar aan 
de andere kant is de overeenkomst weer niet zo sterk. 
Pergamus had het geloof in Christus niet verloochend. 
Dit is natuurlijk goed, maar gaat minder ver dan wat van 
Filadelfia wordt gezegd, want deze gemeente had Zijn 
woord bewaard. 

Het geloof in Christus niet verloochenen, betekent op 
christelijke bodem te blijven. Maar het bewaren van het 
woord van Christus is de toetssteen van ware liefde 
en de voorwaarde tot gemeenschap: ‘Als iemand Mij 
liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren, en Mijn Vader 
zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en 
woning bij hem maken’ (Joh. 14:23). Het Woord is ook 
het middel dat reinigt en heiligt: ‘U bent al rein om het 
woord dat Ik tot u heb gesproken’ (Joh. 15:3). ‘Heilig 
hen door Uw waarheid: Uw woord is de waarheid’ (Joh. 
17:17). Dit trouw blijven aan Zijn Woord past dus bij de 
eigenschappen die Christus van ons verlangt als de 
Heilige en de Waarachtige.

We zien nog een andere karaktertrek in deze gemeente. 
In Efeze en Smyrna zien we geestelijke kracht die het 
kwaad oordeelt, maar in de volgende drie gemeenten 
verdwijnt dit. Pergamus verdraagt het kwaad; Tyatira 
neemt het over; Sardis is er alleen dood voor. Maar 
in Filadelfia is er, ondanks de kleine kracht, tenminste 
een morele afwijzing van het kwaad. Dit wordt door de 
Heer erkend: ‘Zie, Ik geef [enigen] uit de synagoge van 
de satan, die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, 
maar liegen; zie, Ik zal maken dat zij komen en zich 
neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat Ik u heb 
liefgehad’ (vs. 9). 

De synagoge van de satan is, zoals reeds gezegd, 
de terugkeer naar joodse principes, het plaatsen van 
mensen onder de wet, het herstel van de hiërarchie en 
een ceremonieel dat past bij een aardse godsdienst 
zoals het judaïsme. Dit is totaal niet op zijn plaats in een 
hemelse godsdienst als het christendom. Deze poging 
om de nieuwe wijn in oude zakken te doen, wordt o.a. 
verworpen door de apostel Paulus. Het doet afbreuk 
aan de ons toevertrouwde waarheid. Het gevaar van 
afgoderij, dat in Pergamus en Tyatira werd gesignaleerd, 
vinden we hier niet. In geestelijke gemeenten zoals 
Smyrna en Filadelfia zouden zulke valstrikken te duidelijk 
zijn, en de satan had hier een subtieler plan. Dit onechte 
judaïsme deed zich uiterlijk mooi voor, maar het is even 
fataal en heeft altijd bewezen een formidabel gevaar voor 
het christendom te zijn. Dit was wat hij hier probeerde te 
introduceren, maar het kwaad werd duidelijk onderkend 
door de trouwe gelovigen te Filadelfia. 

De erkenning van Christus’ liefde voor de Zijnen hier 
is heel mooi (vs. 9). Ze is volkomen in harmonie met 
deze brief, en vormt ook een duidelijk contrast met 
de andere brieven. Daar wordt Christus meer als de 
Rechter gezien, en het tonen van Zijn gevoelens is dan 
niet op zijn plaats; want wat heeft een rechter te maken 
met liefde? Hier echter legt Hij om zo te zeggen Zijn 
rechterlijke kleding opzij en identificeert Hij Zichzelf met 
Zijn zwakke volk, terwijl Hij persoonlijk met hen handelt 
– niet formeel – en een deur voor hen openhoudt. 
Hij versterkt hun geloof door de verzekering van de 
overwinning. Ten slotte belooft Hij hun de tegenstanders 
te zullen ontmaskeren. Daarmee toont Hij hoe Hij hen 
liefheeft. Als het algemene karakter van het boek 
rechterlijk is, dan vinden wij zeker verfrissing in 
deze groene oase midden in de woestijn.

de openbaring Van 
Jezus christus

Openbaring 3:7-13

T.B. Baines
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Timoteüs krijgt in 1 Timoteüs 4:16 van Paulus te 
horen dat hij zowel op zichzelf als op de leer acht 
moet geven. In deze WoordStudie bestuderen we 
deze tekst systematisch, speciaal het tweede deel 
ervan. Daarbij zoomen we in op enkele specifieke 
woorden.

De structuur van de tekst laat zich als volgt schematisch 
weergeven:

→ Geef acht 
- op jezelf en 
- op de leer, 

→ volhard in deze dingen, 
                      want 
                                 door dit te doen zul je 

- zowel jezelf 
- als hen die je horen, 

                                         behouden.

‘Deze dingen’: Het acht geven op zichzelf en het acht 
geven op de leer.
‘Dit’: Het volharden in deze dingen.
‘Leer’: Het Gr. woord didaskalia is zowel ‘lering’, ‘dat wat 
geleerd wordt’ (zie o.a. Matt.15:9; 2 Tim. 4:3), als ‘het 
leren’, ‘onderwijs’ (zie o.a. Rom. 12:7; 15:4).
Beide hoofddelen van de tekst (zie de pijlen) zijn ooit als 
volgt met elkaar in verband gebracht: ‘The teacher must 
needs prepare himself before he prepares his lesson’. 
Een vergelijkbaar, maar niet identiek onderscheid zien 
we in Genesis 4:4, waar Abel en zijn offer worden 
onderscheiden. De persoon wordt onderscheiden van 
zijn activiteit, maar is er tegelijk nauw mee verbonden.

Wat is ‘acht geven op’?
Gr. epechoo + dativus komt in deze constructie alleen 
in Handelingen 3:5 voor: ‘hij nu richtte de blik op hen’, 
‘hield hen in de gaten’, ‘lette op hen’, ‘hield hen in het 
oog’.

Wat is ‘de leer’?
1 Timoteüs is de brief waarin het Gr. woord didaskalia 
het vaakst van alle boeken van het Nieuwe Testament 
voorkomt. Let op de soms voorkomende combinaties:

1:10  (...) meinedigen en al wat verder ingaat tegen 
de gezonde leer, volgens het evangelie van 
de heerlijkheid van de gelukkige God dat mij is 
toevertrouwd.

4:1  (...) terwijl zij zich zullen bezighouden met 
verleidende geesten en leringen van demonen.

4:6  Als je deze dingen de broeders voorhoudt, zul 
je een goed dienaar van Christus Jezus zijn, 
opgevoed in de woorden van het geloof en van de 
goede leer, die je nauwkeurig hebt nagevolgd.

4:13  Houd aan met het voorlezen, het vermanen en het 
leren, totdat ik kom.

4:16  Geef acht op jezelf en op de leer, volhard in deze 
dingen, want door dit te doen zul je zowel jezelf als 
hen die je horen (!), behouden.

5:17  Laat de oudsten die goed besturen, dubbele eer 
worden waard geacht, vooral zij die arbeiden in 
woord en leer.

6:1  Laten allen die onder het slavenjuk zijn, hun eigen 
meesters alle eer waard achten, opdat de naam 
van God en de leer niet gelasterd worden.

6:3  Als iemand een andere leer brengt en zich niet 
voegt naar de gezonde woorden van onze Heer 
Jezus Christus.

Het woord ‘leraar’ in 1 Timoteüs
2:7  Het getuigenis (op zijn eigen tijd); waartoe ik 

gesteld ben als prediker en apostel – ik zeg de 
waarheid, ik lieg niet –, als leraar van de volken in 
geloof en waarheid.

Het woord ‘leren’ in 1 Timoteüs
2:12  Maar ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert of 

over een man heerst, maar zij moet stil zijn.
4:11  Beveel deze dingen en leer ze.

Wat is nu precies ‘acht geven op de leer’?
1. Op zo’n manier onderwijs geven dat het tot zegen 

van de hoorders is – dus goed doceren.
2. Inhoudelijk correct onderwijs geven dat leerstellig 

correct, dus bijbelgetrouw is – dus het goede 
doceren.

Welke aanwijzingen voor de leraar vinden we in de 
directe samenhang?

Hij moet: 
1. met gezag (durven) spreken > ‘beveel deze dingen 

en leer ze’ (vs.11; vgl. 1 Petr. 4:11);
2. het levende voorbeeld zijn van zijn eigen onderwijs  

> ‘wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, 
in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid’ (vs.12);

3. zich voor 100% inzetten voor deze taak > ‘behartig 
deze dingen, leef (lett. wees) daarin’ (vs.15a);

4. bereid zijn zich te laten beoordelen / toetsen 
> ‘opdat aan allen duidelijk wordt dat je 
vorderingen maakt’ (vs.15b).

geef acht (...) op de leer

1 Timoteüs 4 :16

Gerard Kramer
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In de extra tijd van vijftien jaar die Hizkia krijgt na zijn 
genezing, wordt Manasse geboren. De regering van 
Manasse moet een enorme omwenteling hebben 
veroorzaakt. Alles wat zijn vader ten goede heeft 
bewerkt, doet Manasse in korte tijd teniet. Er is bij hem 
geen enkel respect voor de HERE op te merken. Hij laat 
zich in zijn handelen leiden door wat hij aan gruwelen bij 
de volken om zich heen ziet. Dat zijn zijn voorbeelden, 
en hij sleept Juda daarin mee. De weg bij God vandaan 
ga je nooit alleen. Het is niet zo dat Juda geen 
verantwoordelijkheid draagt voor wat ze doen; zeker wel. 
Maar koning Manasse is de hoofdverantwoordelijke. Als 
leider van Gods volk had hij een beleid moeten voeren 
dat in de voetsporen van zijn vader ging.

De naam van de moeder van Manasse wordt hier ook 
vermeld. Dat is bij eerdere koningen ook vaak gebeurd. 
Moeders hebben grote invloed op het gedrag van hun 
kinderen, zij vormen hun karakter. In 1 en 2 Koningen 
wordt de geschiedenis van de koningen vooral met het 
oog op hun verantwoordelijkheid beschreven. Maar in de 
Kronieken worden de geschiedenissen vooral vanuit het 
oogpunt van Gods genade beschreven. Daarom wordt in 
2 Kronieken 33 ook vermeld hoe Manasse tot bekering is 
gekomen. Daarvan lezen we hier in Koningen niets.

Niet alleen volgt Manasse de volken in hun gruwelen, ook 
het voorbeeld van Achab spreekt hem aan (vs. 3). Zijn 

krenking van de HERE kent geen grenzen. Hij vergrijpt 
zich aan de woonplaats van God en bouwt daarin 
afgodsaltaren. Het staat er nog eens nadrukkelijk in vers 
6: ‘Hij deed zeer veel kwaad in de ogen van de Here’ 
(HSV). De ontwijding van de tempel, Gods huis, raakt 
God in het hart. Er is gezegd: het bederf van het beste is 
het ergste bederf. Dat gebeurt hier. Het gebeurt helaas 
ook in de christenheid. Het huis van God, de gemeente 
van de levende God, is verworden tot een plaats waar 
allerlei kwaad ingang heeft gevonden: bijbelkritiek, 
loochening van de verzoening, loochening van de 
Godheid van de Heer Jezus, volkomen gelijkschakeling 
van man en vrouw, acceptatie van homoseksuele 
samenlevingsvormen; er is zelfs een dominee die een 
pleidooi voert om pedofilie ruimte te geven. Er wordt over 
gesproken, soms zelfs verontwaardigd op gereageerd, 
maar vaak kunnen mensen die zulke dingen prediken in 
hun ambt blijven. Deze gruwelen, die in de wereld steeds 
meer terrein winnen, doen hun invloed ook gelden op 
het terrein waar Gods gezag wordt beleden. Zo wordt de 
naam van God verbonden met het kwaad.

God herinnert aan wat Hij tegen David en Salomo heeft 
gezegd over Zijn huis en het wonen van het volk in het 
Beloofde Land. Hij herinnert ook aan wat Hij door Mozes 
tot het volk heeft gezegd. Vast verbonden aan Zijn huis 
en aan het wonen in het land is gehoorzaamheid aan 
Zijn Woord. Dat is de enige garantie van voortgaande 
zegen. Alle vormen van kwaad, waaronder die hierboven 
zijn genoemd, krijgen ingang als Gods Woord aan de 
kant wordt gezet of eigenmachtig wordt uitgelegd.

Maar als het kwaad ingang krijgt, kan God Zijn volk niet 
meer in Zijn land laten en wordt het eruit verwijderd. God 
kan dan Zelf ook niet meer in Zijn huis blijven. Hij geeft 
ten slotte alles prijs aan de vijand. Manasse sterft. Zijn 
zoon Amon volgt hem op. Amon volgt zijn vader in zijn 
goddeloze wegen. Aan zijn regering komt een einde 
doordat hij wordt vermoord. Het lijkt alsof het geweten 
van het volk ontwaakt. De moordenaars worden gedood 
en het volk van het land maakt Josia, de zoon van 
Amon, koning in zijn plaats. Hiermee breekt een laatste 
lichtstraal van Gods genade in de donkere einddagen 
van Juda door.

Lees nu nog een keer 2 Koningen 21.

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen je 
heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. Je kunt 
bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf aanvullen: 
‘Heer, wat in de christenheid ingang heeft gekregen, 
kan ook mij aantasten. Bewaar mij en maak mij 
trouw aan uw Woord’.

manasse en amon, 
koningen Van Juda

‘Hij deed veel, dat kwaad is in de ogen van de Here, 
en krenkte Hem daardoor’ (2 Kon. 21:6).

Ger de Koning
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1.7. De Messias – de Christus – als Profeet, Koning 
en Hogepriester

De Heer die doopt met de Heilige Geest, is ook Zelf 
gezalfd met de Geest (die op Hem bleef, zoals we 
zagen). Zo vinden we het in Johannes 1:42, waar weer 
sprake is van een ander aspect van de heerlijkheid van 
Christus. Daar zegt Andreas tegen zijn broer Petrus: 
‘Wij hebben de Messias gevonden – wat vertaald is: 
Christus (d.i. Gezalfde)’. Messias is de Hebreeuwse 
vorm van het Griekse woord christos. Het woord komt 
vaak voor in het Oude Testament, hoewel het in onze 

vertalingen zelden zo wordt 
weergegeven. In ieder geval 
vinden we de Messias in 
Daniël 9:25-26. Vaak wordt 
met de ‘gezalfde’ een koning 
bedoeld, of de hogepriester 
(de gezalfde priester), en 
soms een profeet. Elk van 
deze drie ambten verwijzen 
naar de Heer Jezus, die niet 
alleen de Koning, maar ook 
de grote Priester en Profeet 
is. Als de Profeet heeft Hij 
God geopenbaard, als de 
gezalfde Koning kwam Hij tot 

Zijn volk Israël en als de Hogepriester werd Hij door God 
begroet in de hemel, nadat Hij het verlossingswerk had 
volbracht. De hogepriester had in het Oude Testament 
de taak het volk voor God te vertegenwoordigen. Op 
die manier vertegenwoordigt Christus de Zijnen nu 
voor Gods aangezicht (zie de brief aan de Hebreeën). 
Deze verschillende ambten laten ons weer verschillende 
aspecten van Zijn heerlijkheid zien. De naam Christus 
komt bijna 300 keer in het Nieuwe Testament voor.

Er was een tijd waarin de Heer het de discipelen verbood 
aan iemand te zeggen dat Hij de Christus was (Matt. 
16:20). Als de Christus was Hij de door God gezalfde 

Koning van het volk Israël. Maar toen duidelijk werd 
dat de leiders van het volk Hem definitief verwierpen, 
mochten de discipelen Hem niet meer als zodanig 
verkondigen. Later volgde de tijd dat zij dit juist wél 
moesten doen. Nadat de Heer het verlossingswerk had 
volbracht, kon Petrus in zijn rede tot het volk Israël op 
de Pinksterdag luid uitroepen: ‘Deze Jezus heeft God 
opgewekt, waarvan wij 
allen getuigen zijn. 
Nu Hij dan door de 
rechterhand van God is 
verhoogd en de belofte 
van de Heilige Geest 
heeft ontvangen van 
de Vader, heeft Hij dit 
uitgestort wat u én ziet 
én hoort. Want David is 
niet opgevaren naar de 
hemelen, maar hij zegt 
zelf: ‘De Heer heeft tot 
mijn Heer gezegd: ‘Zit 
aan Mijn rechterhand, 
totdat Ik Uw vijanden tot 
een voetbank voor Uw 
voeten stel’. Laat het 
hele huis van Israël dan 
zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer als tot Christus 
heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruisigd’ (Hand. 
2:32-36). De eer die het volk Israël Hem niet toebracht, 
die heeft God Hem na het volbrachte werk gegeven. 
Daarom wijst de naam Christus ons speciaal op de 
verheerlijking van de Heer Jezus aan de rechterhand 
van God. 1 

Vaak is Christus of de Christus een aanduiding van de 
Heer Jezus in verbinding met de gelovigen, waarbij Hij 
het verheerlijkte Hoofd in de hemel is en de gelovigen 
hier op aarde de leden van Zijn lichaam vormen. Dat is 
een van de grootste heerlijkheden van de naam Christus, 
want in Hem zijn wij met alle geestelijke zegening in de 
hemelse gewesten gezegend (Ef. 1:3).

1  In het Nieuwe Testament vinden wij zowel de 
naam ‘Jezus Christus’ als ‘Christus Jezus’. Als er staat 
‘Christus Jezus’, betekent dit in het algemeen dat Hij uit 
de heerlijkheid is neergedaald om de Mens Jezus hier op 
aarde te worden; dan ligt de nadruk op Zijn vernedering. 
Als er ‘Jezus Christus’ staat, betekent dit dat de door 
de mensen verachte Jezus door God tot Heer 
en tot Christus gemaakt is en verheerlijkt is. 

Werner Mücher

het woord is Vlees geworden

Aspecten van Christus’ heerlijkheid in Johannes 1
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De heilige gaven

Het laten bestaan van de offerhoogten in Israël was het 
enige minpunt dat Gods Geest heeft laten optekenen over 
Asa’s periode van hervorming en herstel. 2 Kronieken 
15:17 eindigt met de vermelding: “(...) toch was het hart 
van Asa, zolang hij leefde, (de Here) volkomen toegewijd”. 
Als we zien hoe Asa zich de laatste jaren van zijn leven 
heeft gedragen, lijkt dit twijfelachtig. Dit is echter niet zo. 
De toewijding waarvan hier sprake is, moeten we in het 
licht zien van Asa’s optreden tegen de afgoderij. 

We kunnen Asa inderdaad verschillende zaken voor de 
voeten werpen: 

• Hij is uiteindelijk ongelovig geworden. Hij zocht zijn 
heil en toevlucht bij de wereld, in plaats van op de 
HERE, zijn God, te vertrouwen (2 Kron. 16:1-6).

• Hij liet zich niet meer door Gods Woord gezeggen, 
dat door de ziener Chanani tot hem kwam (16:7-10a). 

• Hij mishandelde enigen uit het volk – dat was dus  
machtsmisbruik (16:10b).

• Hij zocht in zijn ziekte geen hulp bij de HERE, maar bij 
de heelmeesters (16:12).

Dit waren allemaal zaken die niet goed waren, en die we 
Asa zouden kunnen verwijten. Van één ding kunnen we 
hem echter niet beschuldigen: hij is de HERE niet ontrouw 
geworden door zelf de afgoden te gaan dienen, of door 
afgoderij toe te staan. In dit opzicht is hij de HERE, zolang 
hij leefde, volkomen toegewijd geweest. 

Maar brengen wij het er beter vanaf dan Asa? Hoe groot 
is óns geloof? Hoe reageren wij als wij met een ernstige 
ziekte te maken krijgen, of in penibele omstandigheden 
terechtkomen? Laten wij ons altijd corrigeren als een 
broeder ons met de Bijbel in de hand op de vingers 
komt tikken? Gaan wij altijd zachtmoedig en nederig met 
elkaar om? Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat 
we soms geen haar beter zijn dan Asa. Laten we ons dus 
bescheiden opstellen en hem niet meteen van afval van 
de HERE beschuldigen. 

Het hart van Asa was de HERE, zolang hij leefde, dus 
volkomen toegewijd. Dit uitte zich ook in het geven van 
de heilige gaven. Hij bracht de heilige gaven van zijn 
vader en zijn eigen heilige gaven naar het huis Gods: 
zilver, goud en allerlei voorwerpen. Onze toewijding aan 
God kan gemakkelijk afgemeten worden aan de vraag: 
Hoeveel is het huis van God mij waard? Ben ik bereid in 
Gods huis (de gemeente) te investeren? En laten we dit 
nu maar eens heel letterlijk nemen: Hoeveel gaat er op 
zondag in de collectezak? Hoeveel tijd investeer ik in de 

opbouw van de gemeente; en welke ‘materialen’ draag 
ik aan (geestelijk gezien): goud, zilver, kostbare stenen, 
of hout, hooi of stro? Ieders werk zal openbaar worden  
(1 Kor. 3:12-13). Het is maar al te vaak zo, dat wij voor 
onze weldoortimmerde huizen draven, terwijl er nog 
zoveel werk te doen is aan het huis van God (Hag. 1). 

Asa gebruikte de heilige gaven van zijn vader en zijn 
eigen heilige gaven niet om zichzelf te verrijken. Het 
was allemaal voor Gods huis bestemd. De gaven bij 
Asa bestonden uit letterlijke en materiële zaken: zilver, 
goud en allerlei voorwerpen. Ook wij hebben van God 
‘heilige gaven’ ontvangen. Deze gaven zijn in de eerste 
plaats gééstelijk van aard. Bij Asa was sprake van 
allerlei kostbare voorwerpen. Paulus spreekt over een 
“verscheidenheid van genadegaven” (1 Kor. 12:4). 
Deze genadegaven of ‘heilige gaven’, hebben wij niet 
ontvangen om onszelf op te bouwen. Iemand die in de 
gemeente bijvoorbeeld in een taal spreekt die niemand 
kan verstaan, bouwt zichzelf op – hij is zijn eigen huis aan 
het opbouwen en verrijken. En dat is niet de bedoeling 
van de ‘heilige gaven’! De gaven zijn door God gegeven 
om de gemeente, het huis van God, op te bouwen (1 Kor. 
14:4-5,12,17). Asa bracht de heilige gaven naar het huis 
Gods. Geestelijk gesproken hebben we niet allemaal 
‘zilver’ of ‘goud’ om naar Gods huis (de gemeente) 
te brengen. Gelukkig is er ook sprake van “allerlei 
voorwerpen.” God heeft ieder van ons één of meerdere 
gaven gegeven; niet om onszelf mee te verrijken, maar 
om elkaar mee te dienen, opdat God verheerlijkt wordt 
door Jezus Christus, aan Wie de heerlijkheid en de kracht 
is tot in alle eeuwigheid! Amen (1 Petr. 4:10-11).

Er was geen oorlog

Vers 19. Gehoorzaamheid en toewijding aan God worden 
altijd gezegend. Tot het vijfendertigste jaar van de 
regering van Asa was er geen oorlog. Dit maakte deel 
uit van de beloning die God bij monde van Azarja had 
toegezegd (15:7). Als het volk van God wordt geteisterd 
door oorlogen en twisten, heeft dit meestal te maken met 
ontrouw en het niet willen luisteren naar Gods Woord. 
Dit zien we heel duidelijk in het boek Richteren. Telkens 
wanneer het volk ontrouw werd, raakte het verwikkeld in 
een oorlog. En zoals God had aangekondigd, zou Hij hen 
verslagen aan hun vijanden overleveren (Deut. 28:25). Als 
het volk echter berouw kreeg en de HERE ging aanroepen, 
verwekte Hij in Zijn genade een verlosser, een richter die 
hen uit de hand van de vijand verloste (vgl. Richt. 3:5-
30). Zolang het volk trouw bleef, had het rust (Richt. 
3:11,30 e.a.p.). Werd het ontrouw, dan was het gedaan 
met de rust en kwam er oorlog. Als wij wereldsgezind zijn 
en de vriendschap van de wereld zoeken, halen wij ons 

het leVen Van asa, 
koning Van Juda

2 Kronieken 14-16
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de vijandschap van God op de hals. De Geest die in ons 
woont, begeert met afgunst. Overspelig gelonk naar de 
wereld kan God niet verdragen; oorlogen en twisten zijn 
het gevolg (vgl. Jak. 4:1-5). 

Asa’s terugval en dood

Het laatste deel van het leven van Asa is een en al 
treurnis. Als zovelen is Asa goed begonnen, maar slecht 
geëindigd. 2 Kronieken 16 kunnen we als volgt indelen:

• De oorlog tussen Asa en Basa, de koning van Israël  
(vs.1-6).

• De vermaning door de ziener Chanani en diens 
gevangenneming (vs. 7-10a).

• Asa’s mishandeling van enigen uit het volk (vs. 10b).

• Asa’s ziekte en dood (vs.12-14).

De oorlog tussen Asa en Basa, de koning van Israël

Vers 1-6. Bij de overdenking van 2 Kronieken 15:19 
hebben we gezien dat oorlog een gevolg kan zijn van 
ontrouw. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Oorlogen 
waarin het volk van God verwikkeld raakt, moeten altijd 
van geval tot geval bekeken worden. De oorlog met de 
Kusiet Zerach was geen gevolg van ontrouw (2 Kron. 
14:9-15). Integendeel, deze oorlog was het gevolg van 
trouw. Er was toen sprake van een opwekking onder het 
volk van God. Elk echt werk van de Heer wordt vroeg 
of laat aangevallen door de vijand – en meestal is dit 
vroeg! Dit zien we bij Asa, maar ook bij de opwekking 
onder koning Hizkia: “Na deze gebeurtenissen, waarin 
Jechizkia’s trouw bleek, rukte Sanherib, de koning van 
Assur, op” (2 Kron. 32:1). Ook bij de opwekking onder 
Ezra en Nehemia begint de vijand zich te roeren. Een 
échte opwekking wordt zonder uitzondering aangevallen 
door de duivel.

Een oorlog kan door God ook gebruikt worden om 
te beproeven wat er in ons hart leeft, of ons hart nog 
volkomen naar Hem uitgaat (vgl. 16:9 en Deut. 8:2). 
Dit is hier in 2 Kronieken 16 het geval. De aanval van 
Basa, de koning van Israël, was een beproeving voor het 
geloof van Asa. God laat dit soort beproevingen in ons 
leven toe, om te zien hoe het met ons hart gesteld is. 
Na een betrekkelijk lange periode van rust (ca. 20 jaar), 
trok koning Basa van Israël op tegen Juda en versterkte 
Rama. Hij deed dit om alle verkeer van en naar Asa, de 
koning van Juda, te verhinderen (16:1). Rama lag zo’n 10 
km ten noorden van Jeruzalem, op de grens tussen Juda 
en Israël. Strategisch gezien was dit een belangrijke zet 
van Basa. Hiermee sloot hij alle verkeer van en naar Asa 
af, en maakte hij een einde aan het ‘overlopen’ naar Asa 
(vgl. 2 Kron. 15:9). 

Deze brutale actie maakte grote indruk op Asa. Hij werd 
angstig en raakte in paniek. Het zilver en goud werd 
uit de schatkamers van het huis des HEREN en uit zijn 
eigen huis, het huis van de koning gehaald. Dit was de 
‘afkoopsom’ voor Benhadad, de koning van Aram, die 
te Damascas woonde. De verwijzing van Asa naar het 
verbond dat er tussen hen en hun vaders bestond, is 
politiek gebeuzel. Alsof Benhadad zich daar ook maar 
iets van aantrok! De koning van Aram had namelijk ook 
een verbond gesloten met Basa, de koning van Israël  
(16:2-3). 

Aan de verdragen van de koning van Aram hing een 
prijskaartje, de meest biedende kon op zijn hulp rekenen. 
Deze verbonden waren dan ook niets waard. De prijs 
die Asa betaalde, was voor Benhadad voldoende om 
Basa als een baksteen te laten vallen. De wereld is een 
onbetrouwbare partner, die alleen op eigen voordeel uit 
is. We zullen zien dat de prijs die Asa betaalde voor zijn 
vriendschap met de wereld, erg hoog was.

Beproevingen laten de echtheid van ons geloof zien. Hoe 
verschillend kan men reageren op geloofsbeproeving! 
Toen de Kusiet Zerach met zijn gigantische leger tegen 
Asa optrok, riep Asa tot de HERE, zijn God. En de HERE 
schonk hem de overwinning. Toen Basa, gesteund door 
Benhadad, Rama versterkte, raakte Asa in paniek. In 
plaats van zich te sterken in de HERE, zocht hij zijn hulp en 
zijn toevlucht bij de koning van Aram. Het zilver en goud – 
de heilige gaven – die hij eerst in de schatkamers van het 
huis des HEREN had gebracht, werden er weer uitgehaald 
en als afkoopsom gebruikt om Benhadad tevreden te 
stellen.

“Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord 
van de Here der heerscharen” (Hag. 2:9). Het zilver en 
het goud behoren aan God toe. Bij de aanvang van het 
duizendjarig Vrederijk zullen de volken hun kostbaarheden 
vrijwillig of gedwongen moeten afstaan aan de HERE. Het 
zilver en het goud dienen tot heerlijkheid van het huis 
van God (Hag. 2:8). Het gedwongen afstaan van het 
zilver en het goud is een erkenning van de macht en de 
majesteit van God. Wat Asa deed, is dan ook bijzonder 
ernstig te noemen. Hij beroofde de HERE niet alleen van 
Zijn kostbaarheden, maar het was ook minachting van de 
macht en majesteit van de HERE. Wat Hem toekwam en 
tot heerlijkheid van het huis van God diende, werd aan 
Benhadad, de koning van Aram, gegeven. Als we dan ook 
nog bedenken dat de naam Benhadad ‘zoon van de god 
Hadad’ betekent, was dit een slag in het gezicht van de 
HERE. 

Asa kreeg wat hij wilde. Benhadad luisterde naar hem 
en hij stuurde zijn legeraanvoerders erop uit om enkele 
steden in Israël te veroveren. Zij overweldigden Ijjon, Dan, 
Abel-Maïm en al de voorraadsteden van Naftali (16:4). 
Basa begreep de boodschap van Benhadad. Zodra hij 
dit hoorde, staakte hij de versterking van Rama en hield 
met zijn werk op (16:5). Asa had bereikt wat hij wilde; in 
zijn ogen ging hij er zelfs op vooruit. De stenen en het 
hout waarmee de koning van Israël Rama had versterkt, 
werden weggenomen en gebruikt om daarmee Geba en 
Mispa te versterken (16:6). Benhadad sloeg twee vliegen 
in één klap. Zonder slag of stoot had hij Asa, de koning 
van Juda, beroofd van al zijn zilver en goud. En hij had 
Basa, de koning van Israël, een aantal belangrijke steden, 
waaronder al de voorraadsteden van Naftali, afgenomen. 
In één klap werd het volk van God een stuk armer 
gemaakt. Als Gods volk onderling in oorlog verwikkeld 
raakt, is de duivel altijd de lachende derde. God raakt 
kwijt wat Hem toekomt (het zilver en goud), en het volk 
van God wordt beroofd van zijn voorraadsteden.
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Het reukofferaltaar diende ertoe om 
tweemaal per dag reukwerk te ontsteken 
in een vuurpan met brandende kolen, die 

van het brandofferaltaar werden genomen. 
Het avondoffer vond plaats tegen het vallen 

van de avond, ca. 3 uur ‘s middags. Dan werden ook de 
lampen op de kandelaar ontstoken, die ‘s morgens al 
door de hogepriester waren nagekeken en in orde waren 
gebracht (Ex. 30:7-8). Later werd dit werk gedaan door 
een priester die door middel van het lot werd aangewezen, 
volgens de regel van de priesterdienst. Dit was het geval 
met Zacharias, de vader van Johannes de Doper (Luc. 1:9). 
De tijd van het avondoffer was tevens de tijd van het gebed, 
zoals Lucas toont in zijn geschriften (Luc. 1:10; Hand. 3:1). 
Op het uur van het reukoffer stond het volk buiten op het 
tempelplein te bidden. En het gebed wordt wel vaker in de 
Schrift verbonden met reukwerk (Ps. 141:2; Openb. 5:8; 
8:3-4).

Bovengenoemde verzen in Exodus 30 bevatten de 
laatste instructie waarbij de HERE speciaal aangaf dat iets 
voortdurend moest plaatsvinden. Het gaat dan steeds om 
dingen die van bijzondere waarde voor Hem waren. Hier 
leren wij dat het een bestendig of voortdurend reukwerk 
was, dat moest worden ontstoken op de tijd dat ook de 
lampen in het heilige werden verzorgd. In het heilige schijnt 
het licht, en dit is de plek om reukoffers te brengen. Het 
werkwoord voor het ontsteken van reukwerk is hetzelfde 
dat wordt gebruikt voor het in rook doen opgaan van de 
brandoffers op het brandofferaltaar, tot een liefelijke reuk 
– een rustgevende geur – voor de HERE. Zoals gezegd, 
moest het vuur om het reukwerk te ontsteken afkomstig 
zijn van het brandofferaltaar (vgl. Ex. 30:9; Lev. 6:9, 12-
13; 16:12). Toen de beide zonen van Aäron, Nadab en 
Abihu, tijdens de periode dat de tabernakel werd ingewijd 
‘vreemd vuur’ gebruikten, werden zij ten gevolge van hun 
ongehoorzaamheid gedood (Lev. 10:1-2).

Het voortdurende reukwerk moest worden geofferd ‘voor 
het aangezicht van de HERE’ (Ex. 30:8). Het gebeurde 
in Zijn tegenwoordigheid, tot Zijn welgevallen en in 
overeenstemming met Zijn aanwijzingen. Laten wij ook 
steeds deze dienst verrichten, niet met behulp van beelden 
en schaduwen van de hemelse dingen, maar door het 
hemelse heiligdom binnen te gaan langs de nieuwe en 
levende weg die Christus voor ons heeft ingewijd en zó 
door Hem de Vader te aanbidden in geest en waarheid 
(Joh. 4:23; Hebr. 10:19-22).

‘Laat Heer, mijn gebed en mijn handen tot U geheven zijn,
tot U gericht als reukwerk voor Uw aangezicht,

als offers die des avonds branden’.
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Wanneer Saul verworpen is als koning, lezen we 
in 1 Samuël 15:35: ‘Samuël zag Saul niet meer 
tot de dag van zijn dood, maar Samuël droeg 
leed over Saul. En de Here had berouw dat Hij 
Saul tot koning over Israël had aangesteld’. Iets 
dergelijks lezen we ook in Genesis 6:6: ‘Toen 
(...) berouwde het de Here dat Hij de mens op de 
aarde gemaakt had, en het smartte Hem in Zijn 
hart’. Maar het berouw van de Here is anders 
dan de droefheid van Samuël. Ons leed doet 
ons stilstaan in de omstandigheden, maar het 
berouw van de Here leidt tot een nieuw begin. 
Dat blijkt doordat Noach in Genesis genade vond 
in de ogen van de Here, en in 1 Samuël zien we 
dat er een nieuw begin werd gemaakt met David.

Samuël moest deze les nog leren, hoewel het 
menselijk is om leed te dragen over wat ons 
is overkomen. Dat blijkt uit het eerste vers van 
hoofdstuk 16: ‘De Here zei tot Samuël: Hoelang 
zult u nog leed dragen over Saul’. God wil niet 
dat we blijven rouwen om wat geweest is. Er 
moet een nieuw begin worden gemaakt, een 
nieuwe start. Ouderen lopen soms het gevaar te 
verstarren in hun omstandigheden door alles wat 
ze hebben meegemaakt. Bij Samuël was dit een 
probleem. Hij had Saul tot koning gezalfd, hem 
opgeleid en geholpen. Het was door tekenen 
bevestigd dat hij de juiste beslissingen had 
genomen, hij kon nu terugtreden als richter van 
Israel. Maar al zijn moeite bleek voor niets te zijn 
geweest. Samuël was hierover hevig ontroerd, 
diep geschokt (1 Sam. 15:11). 

Een grote hulp voor Samuël was dat de Here zei: 
‘Ik heb hem toch verworpen, dat hij geen koning 
meer over Israël zal zijn’.  Als we ervaren dat de 
Here een plan heeft met onze omstandigheden, 
en die niet zozeer als ons persoonlijk falen zien, 
gaan we dan niet gemakkelijker de moeilijkheden 
accepteren? Samuël wordt hierdoor wakker 
geschud en hij krijgt een nieuwe opdracht: ‘Vul 
uw hoorn met olie en ga heen: Ik zend u naar de 
Betlehemiet Isaï, want onder zijn zonen heb Ik 
Mij een koning uitgezocht’. De opdracht was om 
met vernieuwde kracht en door de Heilige Geest 
– waar de olie van spreekt – te gaan naar het 
broodhuis Betlehem. Daar woonde Isaï, die acht 
zonen had.

Daar aangekomen moest Samuël een tweede les 
leren. In Saul zag hij natuurlijke grootheid, en hij 

had geroepen: ‘Ziet u wel, wie de Here verkoren 
heeft? Want er is niemand als hij onder het volk’ 
(1 Sam. 10:24). Saul stak uit boven al het volk. 
Dat is aantrekkelijk, ook voor dienstknechten 
van de Here. Saul had beslist charisma en 
hij kon dingen voor elkaar krijgen (vgl. 1 Sam. 
11). Samuël moest anders leren oordelen. Toen 
hij Eliab zag, dacht hij nog op de oude manier. 
Maar de Here moest hem onderwijzen: ‘Het komt 
immers niet aan op wat de mens ziet; de mens 
toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet 
het hart aan’.  Zeven gewenste zonen komen 
binnen, en elke keer moet hij zeggen: ‘Ook deze 
heeft de Here niet verkoren’ (zie 1 Sam. 16). 

Samuël is de wanhoop nabij. Hij zegt: ‘Zijn 
dit al de jongens?’ Gelukkig is er een achtste 
zoon, David, de geliefde. In hem vinden we het 
nieuwe begin, het getal acht spreekt daarvan. 
Hij was te vinden waar hij in de tijd toen hij nog 
geen koning was vaak verkeerde, namelijk bij de 
schapen (1 Sam. 16:19; 17:15, 20). Het zwakke 
van de wereld heeft God uitverkoren om het 
sterke te beschamen (1 Kor. 1:26-30; zie ook 
Ps. 118:22; 1 Petr. 2:7). Paulus zegt: ‘En na hem 
(Saul) te hebben afgezet verwekte Hij hun David 
tot koning, van wie Hij ook aldus getuigenis gaf: 
Ik heb David gevonden, de zoon van Isaï, een 
man naar Mijn hart, die Mijn hele wil zal doen. 
Van diens nageslacht heeft God naar de belofte 
aan Israël een Heiland gebracht, Jezus’ (Hand. 
13:22-23; Ps. 89:21).

Als David gezalfd is, krijgt hij nog niet de troon, 
maar de Here zal de einden van de aarde 
richten. Hij geeft sterkte aan Zijn Koning en 
verhoogt de hoorn van Zijn Gezalfde (1 Sam. 
2:10). Zo is het ook met de Heer Jezus. Laten 
we evenals Samuël leren niet te kijken naar wat 
voor ogen is, maar een nieuw begin maken met 
de Geliefde. David heeft recht op de troon, maar 
eerst is hij een beeld van de verworpen Koning, 
de Messias die komen zal (de ware David, de 
Zoon van de levende God).

Laten we niet kijken naar onze teleurstellingen 
en naar wat mensen belangrijk vinden, maar ons 
richten op de geweldige plannen van God in de 
Geliefde. Dat dit nummer van Rechtstreeks, dat 
hiermee de tiende jaargang volmaakt, daaraan 
mag bijdragen. Namens de redactie,  
Jan Paul Spoor

Van de redactie
Een nieuw begin
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Er zijn interessante en belangrijke waarheden in de 
Schrift verbonden met opmerkingen die in de tekst 
worden gemaakt over de valuta uit die tijd. Enkele 
geldstukken die worden vermeld, willen we in een 
aantal afleveringen onderzoeken met de bedoeling 
de bijzondere lessen na te gaan die ze bevatten. 

In de tweede gelijkenis van Lucas 15 vertelt de Heer 
Jezus over een grote zoekactie van een vrouw naar een 
verloren geldstuk. Hij zei: “Of welke vrouw steekt niet, 
als zij tien drachmen heeft en één drachme verliest, een 
lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat 
zij die vindt?” (vs. 8). De drachme is niet hetzelfde als 
de “zilverling” uit Matteüs 26:15. Het woord drachme of 
“dram” komt alleen voor in Lucas 15:8-9.

De drachme was 
een Griekse munt en 
daarom eigenlijk geen 
wettig betaalmiddel 
in Israël, hoewel 

deze qua waarde vrijwel 
overeenkwam met de Romeinse denaar, die ten tijde van 
het Romeinse gezag over Israël de wettige munteenheid 
was. Vanwege deze overeenkomst hebben sommigen 
verondersteld dat, hoewel het uitheemse Griekse woord 
“drachme” in de gelijkenis voorkomt, het Romeinse 
woord “denaar” door de schrijver werd bedoeld. Voor 
deze veronderstelling is echter geen solide basis. 
Integendeel, we bemerken dat Lucas heel vertrouwd was 
met de Romeinse “denaar”, want hij gebruikt dit woord 
drie keer in zijn evangelie.1 Er moet dus een bijzondere 
reden zijn waarom hij hier het Griekse woord “drachme” 
gebruikt. 

Romeins zilvergeld zou niet zo passend zijn voor het 
doel van de gelijkenis. Omdat het Grieks geld was, was 
het geen wettig betaalmiddel voor de handel. Daarom 
lijkt het erop dat de “drachmen” gebruikt werden voor 
persoonlijke versiering van hoofd, nek of arm. Deze 
versiering stelde de vrouw op hoge prijs en zou ze 
daarom graag onaangetast willen bewaren, meer voor 
het gevoel dan om de werkelijke waarde. Vandaar dat 
het verlies van één van de tien munten de eigenares 
aanleiding gaf tot een intensieve zoekactie. Bij het 
vinden ervan riep ze haar vrienden en buren om zich 
met haar daarover te verheugen. Klaarblijkelijk had 
de drachme in het oog van de vrouw een bijzondere 
waarde, die de marktwaarde overtrof. Het verlies van 

1  Luc. 7:41; 10:35 en 20:24.

één van de drachmen, waardoor het geheel incompleet 
zou zijn, zou door haar zeer betreurd worden vanwege 
de moeilijkheid deze te vervangen. 

Dit gegeven, dat de verloren drachme voor de eigenares 
een speciale persoonlijke waarde bezat, maakt het 
eenvoudiger om de overeenkomst te ontdekken tussen 
de drie gelijkenissen van Lucas 15. In elk van de drie 
komt het persoonlijke belang van de personen sterk 
naar voren. Wij zien het allereerst in de belangstelling 
van de herder voor het schaap dat afdwaalt naar zijn 
ondergang, en ook in de belangstelling van de vader 
voor de jongste zoon die zich bevindt op de weg van 
de zonde, die leidt naar zijn verderf. Maar wat was de 
oorzaak van de speciale belangstelling van de vrouw in 
de tweede gelijkenis?

Als ze een arme of behoeftige weduwe zou zijn, 
dan kunnen we heel goed haar grote zorg over het 
verlies van het tiende deel van haar bezit begrijpen. 
Het vertegenwoordigde immers een dagloon. Maar 
als we erbij stilstaan dat het Griekse munten waren, 

die een eigen, 
bijzondere waarde 
vertegenwoordigden, 
dan kunnen we ons 
beter verplaatsen in de 

beschrijving van haar 
ijverig zoeken bij kaarslicht 

naar de verloren drachme en de uitbundige vreugde die 
het gevolg was van haar succesvol zoeken. Door het 
vinden van het verloren geldstuk was de verzameling 
munten namelijk weer compleet. Of de tien geldstukken 
een erfstuk of een huwelijksgeschenk waren, is niet 
bekend. Maar we moeten aan het bijzondere kenmerk 
van de gelijkenis niet voorbijgaan, namelijk dat de 
verloren drachme een bijzondere waarde had in de ogen 
van de vrouw. Zo’n grote waarde, dat ze haar vriendinnen 
en buren bijeen riep en zei: “Wees blij met mij, want ik 
heb de drachme gevonden die ik had verloren.”

Uitleggers hebben moeite om deze gelijkenis te 
verklaren. Ze geven verschillende slotconclusies. 
Het meest algemeen is dat de vrouw misschien de 
Gemeente voorstelt of de Heer, die door de bedieningen 
in de Gemeente werkt. Maar deze uitlegging is niet 
in overeenstemming met de eenheid, die we mogen 
verwachten in de drie gelijkenissen van onze Heer. De 
gelijkenissen zijn bij eenzelfde gelegenheid uitgesproken 
met het doel het ontvangen van tollenaars en zondaars 
en het eten met hen te rechtvaardigen, hetgeen door de 

Het geld Van de BijBel

Deel 1 - De verloren drachme (Luc. 15:8-9).
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farizeeën werd veroordeeld (Luc. 15:2). De verdediging 
van de Heer, als we dat woord mogen gebruiken, lag 
in de blijdschap die in de hemel ontstond vanwege het 
berouw en het herstel van een zondaar. Op drievoudige 

wijze liet Hij zien dat 
God Zich verheugde 
over de redding van 
zondaars, en dat 
feit op zich was een 

afdoend antwoord op 
alle menselijke kritiek. 

In de drie met elkaar verbonden gelijkenissen toont 
de Heer Jezus dat de drie Personen van de godheid 
werkzaam zijn bij het redden van mensen. In de eerste 
gelijkenis vinden we God de Zoon, die als de Goede 
Herder het verloren schaap, d.i. het huis Israëls, zoekt 
(Matt. 15:24). In de derde gelijkenis vinden we God de 
Vader, die vriendelijk is voor ondankbaren en bozen 
(Luc. 6:35), en die de terugkerende, verloren zoon 
verwelkomt in huis. De overeenstemming is volledig als 
we zien dat in de tweede gelijkenis niet de Gemeente, 
maar God de Heilige Geest wordt voorgesteld door een 
vrouw die ijverig bezig is het verlorene te ontdekken en 
te redden. 

Als we deze drie gelijkenissen samenvatten onder dit 
gemeenschappelijke doel, zien we de waarheid van de 
openbaring dat God de Zoon, God de Heilige Geest en 
God de Vader eensgezind zijn in de liefde voor zondaars 
en zich verheugen over hun redding. Zo vinden we op 
andere plaatsen in de Schrift dat de verlosten Gods 
eigendom zijn en dat ze bijzondere betekenis en grote 
waarde voor Hem hebben (Ef. 1:14; 1 Petr. 2:9).

Het evangelie wordt aan de mensen verkondigd 
door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is  
(1 Petr. 1:12). De niet in het openbaar, maar binnenshuis 
zoekende vrouw uit de gelijkenis is een sprekend beeld 

van de Heilige Geest, die onzichtbaar Zijn dienst in de 
wereld uitoefent (Joh. 16:8). Zijn verborgen werking 
wordt door de Heer vergeleken met die van de wind, die 
waait waarheen hij wil (Joh. 3:8).

De munt heeft geen leven in zichzelf en verschilt in dit 
opzicht van het schaap en de verloren zoon. De Heilige 
Geest geeft het leven aan degenen die Hij vindt, van 
wie staat geschreven dat ze uit de Geest geboren zijn, 
hoewel ze vroeger “dood waren in zonden en misdaden” 
(Ef. 2:1). Vele voorbeelden van de opzoekende Geest 
van God worden beschreven in het boek Handelingen, 
dat misschien beter kan worden aangeduid als de 
‘Handelingen van de Heilige Geest’ dan de ‘Handelingen 
van de apostelen’. 

Om een voorbeeld te noemen: het was de Heilige Geest, 
die Filippus wegriep van zijn evangeliearbeid te Samaria 
om de kamerling die in zijn boekrol las te vinden en te 
redden. Deze stond op het punt naar Ethiopië terug te 
keren zonder de kennis van Jezus, de Knecht van de 
Here, van Wie Jesaja had geprofeteerd. Ethiopië was 
inderdaad een uithoek van de wereld, waarin het licht 
van de genade en de waarheid nog niet had geschenen. 
Maar het licht scheen, het verlorene werd gevonden en 
het einde van het zoeken was een blijde gebeurtenis. 
De kamerling van Kandake, de koningin van Ethiopië, 
vervolgde zijn weg met dezelfde blijdschap die in 
Samaria het deel was van allen die daar het heil hadden 
gevonden (Hand. 8:8, 39).

Zoals de vrouw een brandende lamp gebruikte om het 
vermiste te zoeken, zo gebruikt de Heilige Geest bij 
het zoeken naar verlorenen, die zich in duisternis en 
schaduw van de dood bevinden, het Woord van God, 
dat in geestelijke zin het licht is voor de mens (Ps. 
119:105; Spr. 20:27). Hij gebruikt daartoe mensen, die in 
de wereld uitgaan om het evangelie te prediken en die in 
hun spreken geleid worden door de Heilige Geest. 

Het inwendige van een oosters huis was donker, 
omdat het gebouwd was om het licht en de warmte 
van de zon buiten te houden. De verloren drachme lag 
in een donkere hoek, verborgen onder het riet dat lag 
uitgespreid op de lemen vloer. De munt was op die plek 
van generlei nut en diende daar ook niet tot versiering. 
Maar zodra het licht van de eigenares erop scheen en 
de verblijfplaats werd ontdekt, was hij weer van nut. 
De eigenares kende de waarde ervan en nu hij was 
gevonden, kon zij hem gebruiken zoals zij wilde. 

Zo gaat het ook bij de evangelieverkondiging onder de 
mensen. Het licht en de heerlijkheid van Christus, die 
het beeld van God is, schijnt in donkere en verblinde 
harten (2 Kor. 4:4-6). Zondaars worden daardoor uit 
de duisternis tot het licht gebracht. Mensen die aan de 
heerlijkheid van God tekort komen, gaan roemen in de 
hoop op de heerlijkheid van God (Rom. 3:23; 5:2; Ef. 
5:8). Het heilswerk is het werk van God, waaraan de 
Heilige Geest deelneemt. God heeft geen behagen in 
de dood van een zondaar (Ezech. 33:11). “Hij verheft de 
geringe uit het stof; uit het vuil verhoogt Hij de arme om 
hen bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te 
laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde 
zijn van de Here en Hij heeft de wereld daarop 
geplaatst” (1 Sam. 2:8).

De verloren munt, 
het verloren schaap
en de verloren zoon

Didrachme uit Troas, Alexandrië. Circa: 102/1-66/5 v. 
Chr.  (27mm, 6,98 gr.). Bron: Wikipedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexandreia-Smintheus.jpg?uselang=nl
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In dit artikel onderzoeken wij de plaatsen in het boek 
Exodus, die handelen over de wolk- en vuurkolom die 
het volk van God begeleidde tijdens de woestijnreis. 
De nauwe band tussen de Sjechina, d.i. de goddelijke 
tegenwoordigheid, het volk en hun aanvoerder Mozes 
wordt hierdoor nader belicht. De positie die de wolk 
daarbij telkens inneemt, is van groot belang. Het gaat om 
zeven verschillende passages: 

(1) Bij de uittocht ging de 
wolk voor hen uit om hen 
te leiden op de weg (Ex. 
13:21-22). De Here ging 
voor hen uit, overdag in de 

wolkkolom en ‘s nachts in 
de vuurkolom om hun voor te lichten. Dit spreekt van de 
leiding van en de verlichting door de Geest van God in de 
‘woestijn’ van het leven hier op aarde (vgl. Rom. 8:14vv.). 

(2) Bij de doortocht door de zee veranderde de plaats van 
de wolk. God maakte toen scheiding tussen het leger van 
de Egyptenaren en dat van de Israëlieten, zodat de een de 
ander niet kon naderen (Ex. 14:19-20, 24-25). Dit spreekt 
van bescherming en verlossing in het conflict met de 
vijand, de volkomen overwinning die (nieuwtestamentisch 
gezien) in en door Christus behaald is. Het heil des Heren 
is zeker en vast. Er is geen veroordeling meer voor hen 
die in Christus zijn (Rom. 8:1-2). De dood van Christus 
scheidt ons van de wereld waarop Gods toorn rust.

De exodus uit Egypte smeedde ook een onverbrekelijke 
band met Mozes, Gods knecht (Ex. 14:31), zodat de 
Israëlieten samen met hem de lofzang konden aanheffen 
aan de overzijde van de Schelfzee (Ex. 15:1vv.). De 
jubelzang van de bevrijding weerklinkt ook in Romeinen 
8. De Heer zingt de lofzang te midden van de Zijnen. Door 
de Geest van het zoonschap die wij hebben ontvangen, 
roepen wij: ‘Abba, Vader!’

(3) De praktijkervaringen in de woestijn waren niet altijd 
verheffend. Er ontstond al gauw gemor tegen Mozes en 
Aäron, in feite tegen de Here Zelf (Ex. 16:2-12). Dit is een 
beeld van het bedroeven en het weerstaan van de Geest 
(vgl. Hand. 7:51; Ef. 1:13; 4:30). De heerlijkheid des 
Heren verscheen echter in de wolk aan de rand van de 
woestijn, en God opende de sluizen van de hemel: Hij gaf 
Zijn volk vlees en brood. Nehemia 9 refereert aan Exodus 
16 en brengt de leiding van de wolk en van de Geest in 
verbinding met de gave van het manna, het brood uit de 
hemel: ‘En Gij hebt hun Uw goede Geest gegeven (...) 
en Uw manna hebt Gij aan hun mond niet onthouden’ 
(Neh. 9:19-20). Er blijft echter toch een sabbatsrust 
over voor het volk van God, zoals in Exodus 16 al wordt 
aangegeven.

(4) In Mozes op de berg hebben wij een bijzonder beeld 
van de gemeenschap van de Heilige Geest (Ex. 24:15-18; 
2 Kor. 13:13). Want Mozes ging de wolk binnen, die de 
berg Sinai bedekte. Dit is een beeld van de huidige positie 
van de verheerlijkte Heer in de directe tegenwoordigheid 
van God. God heeft Hem ‘in Zichzelf verheerlijkt’ (Joh. 
13:32). In het Nieuwe Testament is dit trouwens ook 
weer de positie van Mozes (Luc. 9:34 – ‘toen zij de wolk 
ingingen’). Het spreekt tevens van de christelijke positie, 
want de gelovige is in de Middelaar – de geliefde Zoon – 
aangenaam gemaakt vóór God (Ef. 1:3-6).

(5) Na de afgoderij met het gouden kalf was de plaats 
van Mozes, alsmede van de wolkkolom, echter buiten 
de legerplaats. De gemeenschap van de Heilige Geest 
leidt tot scheiding van kwaad. Mozes nam afstand van 
de ongerechtigheid van het volk en spande een tent voor 
zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats. Daar 
daalde de wolkkolom neer, aan de ingang van de tent 
der samenkomst, en daar sprak de Here tot Mozes van 
aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn 
vriend. Na de verwerping van de Messias was de plaats 
van de gelovige Hebreeën eveneens buiten de poort van 
Jeruzalem, d.i. buiten de Joodse legerplaats (Ex. 33:7-11; 
vgl. 2 Kor. 6:14-18; Hebr. 13:13). 

(6) De plaats van de ontmoeting met God, in afzondering 
van kwaad, is een heel bijzondere plaats – zowel op 
de berg als in de tent der samenkomst. Daar toont Hij 
namelijk Zijn grote heerlijkheid. Het gelaat van Mozes 
straalde en weerkaatste telkens Gods glorie (het slot van 
Ex. 34 verwijst duidelijk naar de ontmoeting in de tent der 
samenkomst). De wolkkolom daalde neer en bleef staan 
aan de ingang van de tent. Mozes representeert hier de 
nieuwtestamentische gelovige, die vrije toegang heeft tot 
het hemelse heiligdom. Want wij allen nu, die evenals 
Mozes met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de 
Heer mogen aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld 
veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de 
Heer, de Geest (Ex. 34:33-35; vgl. 2 Kor. 3:1-18). 

(7) Ten slotte hebben wij aan het einde van het boek 
Exodus een mooi beeld van de vervulling met de Geest. 
De wolk bedekte namelijk de tent der samenkomst en de 
heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel (Ex. 40:33-
38; vgl. Ef. 3:16vv.; 5:18-19). De vervulling met Gods 
Geest is zowel gave als opdracht (vgl. Kol. 3:16). En er 
is zowel een collectief als een persoonlijk aspect: de 
Geest vervult het hele huis (de Gemeente), terwijl ook 
de individuele gelovige een tempel van de Geest is  
(1 Kor. 3:16; 6:19).

de plaats Van de sjecHina 
Bij de uittocHt

‘Zonder ophouden bleef de wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts 
aan de spits van het volk’ (Ex. 13:22).

Hugo Bouter

Over de relatie tussen 
God, de middelaar 
Mozes en het volk Israël
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Tegen het einde van het jaar ondernemen we de rit 
van Paramaribo naar Albina, om vervolgens de boot te 
nemen naar St. Laurent in Frans Guyana. Hier woont 
al jaren broeder Henk Kreuger, die er werkt voor de 
Heer. De stichting Boen Njoensoe (Goed Nieuws) 
verzorgt voor hem de aanvoer van Nederlandstalige 
kalenders, die onze broeder daar getrouw verspreidt 
onder hen die Nederlands spreken. Het gaf mij opnieuw 
de gelegenheid een paar dagen aan de overzijde van 
de Marowijnerivier te vertoeven. Henk, die bijna 90 
jaar is, en jaren geleden het ‘stuur’ van zijn leven aan 
de Heer heeft overgegeven, heeft nu ook de besturing 
van zijn auto aan anderen toevertrouwd. Zo mocht ik 
een dag met hem op pad gaan, om deze hoogbejaarde 
bijbelcolporteur te assisteren bij de verspreiding van de 
kalenders. De auto werd ingeladen met enkele dozen vol 
kalenders in diverse talen, en een reserveband kreeg 
ook een plekje. De eerste stop was bij een plaats waar 
de bandenspanning voor een klein bedrag kon worden 
nagekeken, waarbij de jongeman bij de betaling niet 
alleen enkele muntjes maar ook een kalender in handen 
kreeg. 

We vervolgden onze weg richting het dorp Mana. Op het 
erf van zuster Mini werden we door haar verwelkomd met 
de mededeling dat het bezoek niet te lang kon duren. Ze 
verontschuldigde zich omdat haar dochter, die zwanger 
was, de tijd voelde naderen dat de baby zou kunnen 
komen en dat ze naar de polikliniek wilden gaan. Toch 
namen we een kort moment om samen iets uit Gods 
Woord te lezen en te bidden. Bij het weggaan kregen we 
twee trossen bananen mee, voedsel voor onderweg. 

De volgende stop was bij een kippenfarm. Met een 
rek eieren kwam Henk aanlopen; en de dame die hem 
daarbij vergezelde, vroeg of hij ook Bijbels in de auto 
had. Toen hij antwoordde dat hij een Surinaamse Bijbel 
had, kon haar geluk niet op. Met een Sranang Bijbel 

onder haar arm geklemd, wilde zij geld gaan halen; maar 
Henk zei dat ze bij een volgend bezoek kon betalen. Hij 
drukte haar nog op het hart veel eruit te lezen. Al meer 
dan 40 jaar komt hij op bezoek bij een broeder die wat 
afgelegen van de weg woont. Ik heb hem daar alleen 
naartoe laten gaan, zodat ik even languit op de bank van 
een bushokje mijn benen kon strekken. 

Daarna kwamen we bij een adres waar we van de vrouw 
des huizes vernamen dat haar man in het bos was om 
planken te zagen. Die ochtend had ze nog met haar 
dochter die bij haar op bezoek was, gesproken over een 
broeder die rondging met een model van de tabernakel. 
En zie, daar stond hij plotseling onverwachts voor haar! 
Stoelen werden gereed gezet, zodat wij daar op het erf 
een gedeelte uit Gods Woord lazen en erover spraken. 
We hoorden dat deze familie alleen op de zondag 
de samenkomst kan bezoeken en doordeweeks ‘wat 
droog staat’. Dat gaf mij de kans om de dochter, die in 
Suriname woonachtig bleek te zijn, te voorzien van een 
bijbelleesrooster. Zo is er weer een contact ontstaan ter 
begeleiding. 

De route bracht ons tot aan de kuststrook, waar br. Henk 
Kreuger zijn rondgang langs enkele woningen maakte. 
Het gaf mij de gelegenheid even naar het strand te gaan 
en de aanrollende golven te zien die op de kust sloegen. 
Een schitterend schouwspel, ook omdat men probeerde 
een kleine vissersboot afkomstig uit Suriname vast te 
sjorren. Een korte conversatie in het Surinaams volgde. 
Daarna zocht ik broeder Kreuger weer op en vertrokken 
we richting St. Laurent, waarbij we onderweg nog een 
kalender verkochten aan een winkelier. Het was een 
bijzondere belevenis om mee te mogen maken hoe de 
Heer deze broeder op hoge leeftijd de kracht en de 
gezondheid geeft om nog steeds voor Hem uit te gaan 
en het evangelie op eenvoudige wijze uit te dragen.

op stap met een Bejaarde 
colporteur in Frans guyana

Henk Wassink
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De boodschap voor Filadelfia (vervolg)

De Heer belooft de Zijnen hier dat Hij hen zal bewaren 
voor ‘het uur van de verzoeking, dat over het hele 
aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde 
wonen’ (vs. 10). Er zijn twee groepen waaraan de Schrift 
verlossing toezegt in verbinding met dit uur: 

1. Het volk van Daniël – al wie in het boek geschreven 
wordt bevonden –, dat zal ontkomen in de tijd van de 
Grote Verdrukking (Dan. 12:1).

2. Zij die het woord van de volharding van Christus 
hebben bewaard (of: het bevel om Hem te blijven 
verwachten), die bewaard worden voor het uur van 
de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen 
(Openb. 3:10).

Het gelovige, uitverkoren overblijfsel van de Joden zal 
worden beproefd in ‘de smeltoven van de ellende’  (Jes. 
48:10), en ten slotte gered worden door de Zoon des 
mensen, als zij Hem zien komen op de wolken van de 
hemel met kracht en grote heerlijkheid’ (Matt. 24:30). 
Maar de gelovigen in de huidige bedeling van de genade 
zullen nooit in het uur van de verzoeking komen. Wij zien 
niet uit naar de komst van de Zoon des mensen op de 
wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid, 
maar naar de vereniging met de Bruidegom. Dan zullen 
wij in wolken worden opgenomen, ‘de Heer tegemoet 
in de lucht’ (1 Tess. 4:17). Als Christus komt om Zijn 
aardse volk te redden, zullen de hemelse heiligen Hem 
vergezellen vanuit de heerlijkheid. Dit gebeurt pas aan 
het einde van het uur van de verzoeking. De Gemeente 
wordt al opgenomen om met de Heer te zijn vóórdat dit 

uur begint, en ze zal dus bewaard blijven voor de weeën 
en verschrikkingen ervan.

Daarna volgt de belofte van de spoedige terugkomst 
van de Heer: ‘Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat 
niemand uw kroon neemt’ (vs. 11). Deze tekst verontrust 
sommigen, omdat ze bang zijn dat iemand zijn plaats 
in Christus zou kunnen verliezen. Maar de kronen zijn 
de beloning voor onze dienst, en er bestaat een groot 
verschil tussen het verliezen van een beloning en het 
verliezen van het eeuwige leven. Dat laatste is niet 
mogelijk. Bovendien behandelt het boek Openbaring 
niet de kwestie van het leven, maar van onze belijdenis; 
en de Schrift zegt nooit dat iemand gered kan worden 
op grond van een uiterlijke belijdenis. Maar het einde 
moet het bewijzen, want er kan een belijdenis zijn en 
zelfs een uiterlijk goede wandel, terwijl er helemaal geen 
leven is. Zulke uitdrukkingen als de bovengenoemde 
verzwakken daarom op geen enkele wijze de zekerheid 
van de gelovige en zijn positie in Christus, hoewel zij een 
ernstige waarschuwing vormen tegen het misbruiken 
van deze leer om zorgeloosheid toe te laten. 

In de beloften voor de overwinnaars valt de nadruk 
op de telkens herhaalde woorden ‘mijn God’ (vs. 12). 
Deze uitdrukking is kenmerkend voor de mensheid van 
Christus. Hij identificeert Zichzelf helemaal met deze 
gelovigen, wat aantoont dat ‘Hij Zich niet schaamt hen 
broeders te noemen’ (Hebr. 2:11). Ook wanneer het 
erom gaat dat de gelovigen Gods grote kracht zouden 
kennen, die hen levend maakt met Christus, bidt de 
apostel tot ‘de God van onze Heer Jezus Christus’ 
(Ef. 1:17).

1. Het Lam is in het midden van de troon (5:6);
2. Het staat als geslacht (5:6,12);
3. Het heeft zeven horens en zeven ogen (5:6);
4. Het neemt het boek en opent de zeven zegels (5:7; 

6:1,3,5,7,9,12; 8:1);
5. De toorn van het Lam (6:16);
6. Het bloed van het Lam (7:14; 12:11);
7. Het boek des levens van het Lam (13:8);
8. De naam van het Lam geschreven op hun 

voorhoofden (14:1);

9. De eeuwige pijniging ten aanschouwen van het Lam 
(14:10-11);

10. Het lied van het Lam (15:3);
11. De oorlog tegen het Lam (17:14);
12. De bruiloft van het Lam (19:7);
13. Het bruiloftsmaal van het Lam (19:9);
14. De bruid, de vrouw van het Lam (21:9);
15. De twaalf apostelen van het Lam (21:14);
16. De troon van God en van het Lam (22:1,3).

Hugo Bouter

de openBaring Van 
jezus cHristus

Openbaring 3:7-13

T.B. Baines

zestien Vermeldingen in Het 
laatste BijBelBoek oVer Het lam
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Nee, dit is geen reclame voor een bepaalde serie 
bijbelcommentaren. In de rubriek WoordStudie willen 
we deze keer het woord ‘onderzoeken’ bekijken, 
en daarvoor is het nodig de Schriften te openen 
en te bestuderen. Het is fijn de Schriften te lezen 
en daarvan te genieten. Maar wie aan bijbelstudie 
doet, weet dat er verschil is tussen ‘lezen’ en ‘lezen’. 
Lezen we alleen maar, of willen we het gelezene ook 
graag in praktijk brengen? De vraag ‘Hoe leest u?’ 
(Luc. 10:26), is dan ook een terechte vraag. Soms is 
echter de vraag ‘Begrijpt u wel wat u leest?’ (Hand. 
8:30), volkomen op zijn plaats. Daarom is het nodig 
dat we de Schiften niet alleen lezen, maar ook 
‘onderzoeken’.

Gr. ereunaoo

Het Gr. woord ereunaoo betekent oorspronkelijk heel 
letterlijk ‘naspeuren’, ‘proberen op te sporen’. Homerus 
(midden 9e eeuw v. Chr.) gebruikt het woord al om 
de activiteit van honden aan te geven, die sporen van 
dieren ‘nasnuffelen’ met hun neus. Latere auteurs 
(Plato, Aristoteles, Philo) gebruiken het om wijsgerig of 
taalkundig onderzoek aan te duiden. Bij hen zien we 
dus de betekenis ‘onderzoeken’. Op die manier wordt 
het woord ook gebruikt in de Septuaginta, de Griekse 
vertaling van het Oude Testament. In het Nieuwe 
Testament worden de Schriften onderzocht (‘Onderzoekt’ 
of ‘U onderzoekt  de Schriften’, Joh. 5:39; vgl. 7:52), 
en wordt er teruggeblikt op de profeten van het Oude 
Testament, die niet alleen hebben geprofeteerd maar 
ook hebben onderzocht (lett. ‘uitgezocht’, van Gr. ek-
zèteoo) en nagevorst (= lett. ‘nagespeurd) ‘welke of 
wat voor een tijd de Geest van Christus die in hen was, 
aanduidde’ (1 Petr. 1:11). Zij waren er dus intensief mee 
bezig, in die zin dat zij niet slechts de van Godswege aan 
hen gegeven voorzeggingen uitspraken of opschreven, 
maar ook als geïnteresseerde gelovigen de betekenis 
van wat zij mochten doorgeven, hebben ‘nagevorst’  
(1 Petr. 1:10).

De Heer hoeft niet om die reden de Schriften te 
onderzoeken, want Hij weet precies wat de Geest bedoeld 
heeft en nog steeds bedoelt. Maar Hij onderzoekt wél uw 
en mijn hart! Dat is op zichzelf wel een indrukwekkende 
gedachte, vindt u niet? ‘En Hij die de harten doorzoekt, 
weet wat de bedoeling van de Geest is’ (Rom. 8:27). 
Geen enkel hoekje van ons gedachteleven, ja, van onze 
diepste motieven, blijft buiten bereik van Zijn toetsende 
en onderzoekende belangstelling. Het is ontnuchterend, 
misschien zelfs wel verootmoedigend, te beseffen dat 
dit ook het geval is ten aanzien van onze activiteiten 

in gemeentelijk opzicht: ‘(...) en alle gemeenten zullen 
weten dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek’ 
(Openb. 2:23).  

De Geest van God gaat onvoorstelbaar ver in Zijn 
onderzoek: ‘Want de Geest onderzoekt alle dingen, zelfs 
de diepten van God’ (1 Kor. 2:10). Zover kunnen wij 
nooit komen. Zelfs (of liever: juist) de meest toegewijde 
en bijbelgetrouwe onderzoeker van de Heilige Schrift 
zal tot de conclusie moeten komen dat misschien wel 
de belangrijkste vrucht van zijn onderzoek de erkenning 
van zijn eigen nietigheid en tegelijkertijd van de 
ondoorgrondelijke majesteit (d.i. grootheid) van God is. 
God blijft Zelf de Majesteit in de hoge (Hebr. 1:3), die 
Zijn troon in de hemelen heeft (Hebr. 8:1), de eeuwige, 
alleen wijze God (Rom. 16:26-27). Wat rechtstreeks 
samenhangt met Zijn Persoon kan slechts voorzichtig 
worden afgetast (vgl. Hand. 17:27), maar nooit uitputtend 
worden nagespeurd. Zijn oordelen zijn in die zin ‘on-
onderzoekbaar’ (Gr. an-ex-ereunètos). Daarom schrijft 
Paulus: ‘Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen’, en in 
datzelfde vers ook: ‘en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen’ 
(Rom. 11:33). Voor dit laatste woord ‘onnaspeurlijk’ 
gebruikt de apostel overigens een woord dat zelfs 
letterlijk met ‘voetsporen’ (Gr. ichnè) samenhangt  
(Gr. an-ex-ichniastos). 

Maar ook als ons onderzoek van de Schriften ons leert 
dat we niet alles kunnen onderzoeken of naspeuren, 
dan hoeven we niet te denken dat we iets tekortkomen. 
Paulus spreekt immers over de ‘onnaspeurlijke 
rijkdom van Christus’ (Ef. 3:8). Over die voor ons niet 
te meten rijkdom mogen we nadenken, die mogen we 
onderzoeken in de Schrift, in het besef dat we die nooit 
volledig in kaart kunnen brengen. Maar we mogen er 
geweldig dankbaar voor zijn, en onze Heer Jezus 
Christus vertellen dat we Hem eren om die voor ons 
onnaspeurlijke rijkdom van Zijn Persoon.

onderzoekt de scHriFten 

Gerard Kramer
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Josia is nog maar acht jaar oud, als hij koning wordt. 
Maar zo jong als hij is, hij doet toch wat juist is in de 
ogen van de Here. Hij is de zoon van een goddeloze 
vader, maar ongetwijfeld was zijn moeder een 
godvrezende vrouw. Zijn leven is evenwichtig. Hij wijkt 
niet af naar rechts en ook niet naar links (vs. 2). Hoe 
belangrijk is dit evenwicht. Iedere christen loopt gevaar 
bepaalde waarheden van de Bijbel tot zijn favoriete 
waarheid te maken. Sommigen zeggen dat je de wet 
moet houden; ze zijn daarin streng en kennen niet de 
vreugde van de verlossing die Christus tot stand heeft 
gebracht. Anderen menen dat het leven van de christen 
geen enkel probleem hoeft te kennen. Je kunt overal van 
genieten. God is immers liefde? Van onderwerping aan 
Gods wil weten zij niet. Maar het leven van de christen 
is evenwichtig, als hij zijn leven in volle vrijheid uitlevert 
aan God om Zijn wil te doen.

De eerste daden die hier van Josia staan opgetekend, 
hebben te maken met het huis van de Here. Hij wil dat er 
voortgang komt in het herstel van de tempel. Er is geld 
ingezameld, en er zijn arbeiders. Hilkia (of: Chilkia), de 
hogepriester, krijgt opdracht de zaak te coördineren. Als 
hij aan de slag gaat, doet hij een bijzondere ontdekking. 
Hij vindt het wetboek in de tempel. Hij laat het naar Josia 
brengen, en deze leest eruit en het maakt grote indruk 
op hem.

Het lijkt erop dat Josia tot nu toe alles heeft gedaan 

zonder in het bezit te zijn van een afschrift van de wet. 
In Deuteronomium 17:18-20 heeft de Here geboden dat 
iedere koning over Zijn volk zo’n afschrift voor zichzelf 
zou laten maken en daarin heel zijn leven zou lezen. Zo 
immers kon hij alleen goed regeren? Dat Josia tot nu 
toe toch gedaan heeft wat de Here wilde, is te danken 
aan het goede onderricht van zijn moeder en het werk 
van de Heilige Geest in zijn hart. De Heilige Geest werkt 
altijd het verlangen om de wil van God te doen. Hij 
werkte in het hart van Josia om de belangen van God 
te zoeken. Het hart van God is gericht op Zijn huis, de 
tempel. Dit verlangen wil Hij bewerken bij ieder die zich 
tot Hem bekeert en voor Hem wil leven. Het gevolg is dat 
je dan het ‘wetboek’ zult gaan ontdekken. De Bijbel gaat 
voor je leven, gaat je aanspreken. Het is ondenkbaar dat 
iemand die God liefheeft en Zijn wil wenst te doen, de 
Bijbel dicht laat.

Als het wetboek aan Josia wordt gegeven, gebeurt 
dat met de woorden: ‘De priester Hilkia heeft mij een 
boek[rol] gegeven’. Safan, de schrijver, die deze 
woorden uitspreekt, lijkt niet erg onder de indruk van 
het feit dat hij Gods Woord in zijn handen heeft. Het 
is voor hem slechts ‘een boek’ (vs. 10). Dat maakt de 
reactie van Josia, als hij het hoort voorlezen, des te 
opmerkelijker. Het boek is geen menselijk boek, dat je 
voor je verstrooiing kunt lezen. De uitwerking laat zien 
dat het werkelijk Gods Woord is, ‘dat ook werkt in u die 
gelooft’ (1 Tess. 2:13). Het beste en niet te loochenen 
bewijs dat de Bijbel het Woord van God is, is te zien 
in het leven van mensen die zich aan God hebben 
uitgeleverd.

Josia wil weten wat de Here gaat doen. Hij stuurt 
boodschappers naar de profetes Hulda (of: Chulda), 
om haar te raadplegen. Zij geeft daarop de woorden 
van God door. Wat Josia hoort, maakt zijn hart week en 
brengt hem tot verootmoediging. Hoewel hij persoonlijk 
trouw is geweest, buigt hij zich in ootmoed om de grote 
schuld die het volk op zich heeft geladen door niet te 
doen wat de Here in Zijn Woord heeft gezegd. Hij buigt 
zich onder het oordeel dat de Here over Zijn volk moet 
brengen. Vanwege zijn persoonlijke verootmoediging 
stelt God dit oordeel uit (vs. 19-20).

Lees nu nog een keer 2 Koningen 22.

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen je 
heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. Je kunt 
bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf aanvullen: 
‘Heer, geef dat ik de gezindheid van een Josia heb, 
zodat Uw Woord met kracht in mij kan werken, 
telkens als ik het lees’.

Een 500 jaar oude, nog steeds leesbare Torarol van de Abuhav 
Synagoge in Safed. Uit onderzoek bleek dat de rol was 
geschreven in de 14e eeuw, door Isaac Aboab van Castile.

josia, koning Van juda; 
Het wetBoek geVonden

‘Hij deed wat juist is in de ogen van de Here 
en wandelde op al de wegen van zijn vader David’ (2 Kon. 22:2).

Ger de Koning
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1.8. Jezus van Nazaret – de Ik Ben

In Johannes 1:46 vinden wij weer een andere naam 
van onze Heer en Heiland. Daar vindt Filippus, die al 
een discipel van de Heer was, een zekere Natanaël 
en zegt tegen hem: ‘Wij hebben Hem gevonden van 
Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten: 
Jezus, de Zoon van Jozef, van Nazaret’. Natanaël 
heeft een probleem met deze uitspraak. Hij zegt: ‘Kan 
uit Nazaret iets goeds zijn?’ (Joh. 1:47). Nazaret was 
de stad in Galilea, waar Jezus was opgegroeid. Galilea 
was een verachte streek. Het Nieuwe Testament kent de 
uitdrukking: ‘Galilea van de volken’ (Matt. 4:15). In deze 
streek lag de stad Nazaret, die blijkbaar eveneens geen 
goede reputatie had. Zou uit die stad iets goeds komen? 
Het feit dat de Heer daar woonde, gaf aanleiding tot 
de naam ‘Jezus de Nazoreeër’ (Matt. 2:23; 26:71; Luc. 
18:37; Joh. 18:5, 7; 19:19; Hand. 2:22; 6:14; 22:8; 24:5), 
of ‘Jezus de Nazarener’ (Marc. 1:24; 10:47; 14:67; 16:6; 
Luc. 4:34; 24:19). Deze naam drukt verachting uit.

Daarbij komt dat de naam Jezus op zich al een naam 
is die ons wijst op Zijn vernedering. De engel die aan 
Jozef verscheen, zei hem dat Maria een Zoon zou baren 
en dat hij Zijn naam ‘Jezus’ zou noemen. De reden 
ervan was: ‘(...) want Hij zal Zijn volk behouden van hun 
zonden’ (Matt. 1:21). De naam Jezus wijst op Zijn dood, 
op Zijn diepe vernedering aan het kruis, waar Hij voor 
de zonden moest sterven. Jezus is de Griekse versie 
van de Hebreeuwse naam ‘Jehosua’ (de verkorte vorm 
is Jozua). 1 

De betekenis van de naam Jezus is: ‘Jahweh redt’, of 
‘Jahweh is redding’. De redding is ons ten deel gevallen, 
doordat de Zoon van God Mens is geworden en als het 
Lam van God aan het kruis Zijn leven heeft gegeven. Is 
er een mooiere naam dan de naam Jezus? Filippus zei: 
‘Jezus, van Nazaret’. Beide namen herinneren ons aan 
de vernedering van onze Heer. 

In dit verband zou ik graag willen wijzen op Johannes 
18:5-6, waar de Heer bij Zijn gevangenneming in de 
tuin van Getsemane tegen Zijn haters – waarschijnlijk 
waren het bijna 600 man – zei: ‘Wie zoekt u?’ Hun 
antwoord was: ‘Jezus de Nazoreeër’. Daarin ligt sterke 
verachting en geringschatting opgesloten. Maar wat een 
tegenstelling volgt er dan! De Heer geeft als antwoord: 
‘Ik ben het’, of gewoon ‘Ik ben’. Niemand van ons kan 

1 De Duitse Elberfelder vert. heeft een nuttige voetnoot 
bij de naam ‘Jozua’ in Exodus 17:9, namelijk: Hebr. 
Jehoschua (of: Jehosua): ‘Jahweh is redding’ (vgl. Num. 
13:16). 

zeggen: ‘Ik ben’. Dit is in het Oude Testament de naam 
van God als de Eeuwige (vgl. Ex. 3:14; Deut. 32:39; 
Ps. 102:28). Op het ogenblik dat de Heer zei: ‘Ik ben’, 
deinsde de hele menigte terug en vielen allen – inclusief 
Judas – ter aarde. Dat was geen eerbied van hun kant. 
Het was de majesteit van de naam van onze Heer, die 
zij niet konden weerstaan. Zij vielen op de grond. Dat 
is haast een voorvervulling van het komende oordeel. 
Velen van deze 600 mannen zullen ooit eenmaal voor 
de Rechter staan, die dan op de Grote Witte Troon zit. 
Dan zullen zij zich dit toneel herinneren. Judas, die één 
van hen was, leefde enkele uren later niet meer. Hoe 
verblind moeten de mensen zijn geweest, dat zij zo’n 
lichtstraal van de heerlijkheid van de Heer Jezus konden 
zien en Hem desondanks enkele ogenblikken later 
zouden gevangennemen? 

‘Jezus-naam’, wie kan doorgronden
al uw diept’ en hoogte, wie?

Wie de liefd en ‘t heil verkonden,
waar wij ‘t einde niet van zien?
Onnaspeurlijk blijft die naam

In zijn glans en rijkdom saâm.

(Geestelijke liederen nr. 118)

Werner Mücher

Het woord is Vlees geworden

Aspecten van Christus’ heerlijkheid in Johannes 1
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De ziener Chanani

“In die tijd kwam de ziener Chanani tot Asa, de koning 
van Juda, en zei tot hem: Omdat gij gesteund hebt op 
de koning van Aram en niet gesteund hebt op de Here, 
uw God, daarom is het leger van de koning van Aram 
aan uw macht ontkomen. Waren de Kusieten en de 
Libiërs niet een groot leger met zeer veel wagens en 
ruiters? Toch heeft de Here hen in uw macht gegeven, 
omdat gij op Hem gesteund hebt” (2 Kron. 16:7-8).

Niet Basa, de koning van Israël, was de grote vijand, 
maar Benhadad, de koning van Aram. Asa was zich 
er terdege van bewust dat Benhadad, de koning 
van Aram, de sterke arm achter Basa was. Daarom 
raakte hij ook zo in paniek. Had hij echter op de Here 
gesteund, dan hadden Basa en Benhadad, net als de 
Kusieten en de Libiërs, het onderspit moeten delven. 
“Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, 
om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar 
Hem uitgaat” (vs. 9). Wat een woorden van genade! 
Hoe dwaas had Asa gehandeld door Benhadad als 
zijn steun en toeverlaat te beschouwen. Van nu af 
aan zou hij oorlogen hebben, oorlogen die het gevolg 
waren van zijn ongeloof en ontrouw. 

Maar nog was het niet te laat! Chanani betekent: 
“genadig is Jahweh”. Asa had inderdaad dwaas 
gehandeld. Wat hij had gedaan, was een slag in het 
gezicht van de Here. Toch liet Hij hem niet vallen. In 
de persoon van Chanani bleef de deur op een kier 
staan. God is genadig. Als Asa zich onder de woorden 
van Chanani zou buigen, zou de deur wagenwijd 
opengaan. Opnieuw had hij dan kunnen rekenen op 
de steun van de Here, zijn God. Gods ogen waren op 
hem gericht en Hij vroeg maar één ding: ‘Asa, geef 
Mij je hart!’ Het hart van Asa zat echter niet meer op 
de juiste plaats. Hij wilde zich niet verootmoedigen 
voor de Here, zijn God, maar werd vertoornd op 
Chanani (de boodschapper van God). De ziener werd 
in de gevangenis geworpen, want Asa was hierover 
verbolgen op hem (16:10). De éne dwaasheid wordt 
meestal gevolgd door een andere dwaasheid. Door 
de genade van God af te wijzen, velde Asa zijn eigen 
oordeel. 

Hoeveel mannen Gods zijn Asa hierin niet gevolgd? 
Broeders met een hart voor de Heer: koningen, 
mannen die in hoog aanzien stonden en lange tijd 
voorbeelden waren voor het volk van God. Tot het 

moment kwam dat God hun hart op de proef stelde 
en zij in hun (eigen)wijsheid dwaas handelden. God 
stuurt in Zijn genade altijd eerst een ziener, iemand 
die aan de hand van Gods Woord het hart van de 
‘koning’ probeert te winnen. Mensen die op handen 
worden gedragen, lopen het gevaar hoogmoedig te 
worden; ze laten zich door niets of niemand meer 
gezeggen, ook niet door een ziener! Hun ego is bij het 
minste of geringste gekrenkt. Vertoornd en verbolgen 
ontdoen ze zich van ‘de ziener’ – hij wordt in de 
gevangenis geworpen. Het Woord van God wordt aan 
banden gelegd, zodat het niet meer tot hun hart en 
geweten kan spreken. 

We kunnen nog zoveel kennis van de waarheid 
bezitten en een hart voor de Heer hebben, toch kan 
er een moment in ons leven komen dat we dwaas 
handelen. Kefas (Petrus) was ook een ‘koning’, een 
steunpilaar onder de gelovigen (Gal. 2:9). Toch kwam 
er een moment in zijn leven dat hij in dwaasheid 
handelde. Paulus weerstond hem toen openlijk. In 
bijzijn van allen zei Paulus dat hij, en de overigen die 
huichelden, niet recht wandelden naar de waarheid 
van het evangelie (Gal. 2:11-14vv.). Hoe reageerde 
Kefas hierop; werd hij kwaad en verbolgen? Was 
zijn ego gekrenkt? Nee, hij heeft zich onder de 
vermanende woorden van Paulus gebogen. Geen 
enkel woord van tegenspraak of zelfrechtvaardiging! 
Petrus achtte Paulus hoog en is hem altijd blijven 
respecteren. Later noemt hij Paulus ‘onze geliefde 
broeder’, naar wie de gelovigen moesten luisteren  
(2 Petr. 3:15-16). 

Asa’s mishandeling van enigen uit het volk

Vers 10b. De ene dwaasheid na de andere stapelde 
zich op in het leven van Asa. In die tijd, toen hij niet 
meer op God vertrouwde en zich ook niet meer 
door God liet gezeggen, mishandelde hij enigen uit 
het volk. Waarom hij hen mishandelde, wordt niet 
vermeld. Waren het misschien mensen die het voor 
Chanani hadden opgenomen? We weten het niet! 

Als het Woord van God geen gezag meer heeft over 
ons leven, gaan we zelf ook niet op de juiste wijze met 
gezag om. Gezagsmisbruik is een veel voorkomend 
euvel in gemeenten. Er zijn voorgangers of oudsten 
die niet op de juiste wijze met gezag omspringen. 
Hun vooraanstaande positie in de gemeente maakt 
dat zij zich niet meer laten corrigeren door het Woord 

Het leVen Van asa, 
koning Van juda

2 Kronieken 14-16

Peter Cuijpers
S
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van God. Bij kritiek reageren ze op dezelfde manier 
als Asa. Als er een broeder is, die de moed heeft een 
bepaalde dwaasheid aan de kaak te stellen, wordt hij 
‘gevangengenomen’. Hij wordt aan handen en voeten 
gebonden en monddood gemaakt. Hij is een gevaar 
voor de gemeente! En als er uit het volk zijn die dit 
onrecht durven te betwisten, wordt dit gezien als 
rebellie tegen het heersende gezag. Met harde hand 
wordt het de kop ingedrukt. ‘Mishandeling’ is dan ook 
het gevolg! 

Diotrefes – in het Nieuwe Testament – was ook zo 
iemand. Hij wilde graag ‘koning’ zijn in de gemeente. 
Hij was echter een dwaze koning, die niet met gezag 
kon omgaan! Broeders die voor de naam van de Heer 
Jezus waren uitgegaan, waren in zijn gemeente niet 
welkom. En wéé degene die er een andere mening 
op na durfde te houden. Zo iemand werd zonder 
pardon uit de gemeente geworpen. Nu zou je denken 
dat deze Diotrefes zich wel door Johannes zou laten 
gezeggen, een apostel die met de Heer Jezus was 
opgetrokken en zijn sporen had verdiend. Maar ook 
voor Johannes en de andere apostelen had hij geen 
enkel respect, hij nam hen niet aan (3 Joh.: 9-10). 

Asa mishandelde in die tijd ook enigen uit het volk. 
Hoe snel lezen we hier overheen! Aan Gods ogen 
ontgaat echter niets (vgl. 16:9). Deze mishandeling 
heeft God laten optekenen. Laten we niet menen dat 
God ongestraft toelaat dat er uit Zijn volk mensen 
mishandeld worden. Ook al zijn het er maar enigen! 

Asa’s ziekte en dood
Vers 12-14. “In het negenendertigste jaar van zijn 
regering werd Asa ziek aan zijn voeten en zijn ziekte 
werd hoogst ernstig. Doch zelfs in zijn ziekte zocht 
Asa geen hulp bij de Here, maar bij de heelmeesters.”

Hoe diep was deze eens zo godvruchtige koning 
gezonken. Vanaf het zesendertigste jaar van zijn 
regering is het alleen maar bergafwaarts gegaan. 
Toch heeft God er alles aan gedaan om hem weer 
op het rechte pad te brengen. Toen de koning niet 
meer wilde luisteren naar de ziener, dus naar het 
Woord van God, gebruikte de Here in Zijn genade 
een ander middel om tot het geweten van Asa te 
spreken: hij werd ziek aan zijn voeten. Opmerkelijk 
dat juist zijn ‘voeten’ door ziekte getroffen werden. 

De voeten spreken in de Bijbel van onze wandel. Asa 
wandelde niet meer waardig de roeping waarmee hij 
was geroepen (Ef. 4:1). Het was de laatste poging 
van God om hem weer op het rechte pad te brengen. 
Maar zelfs in zijn ziekte zocht Asa geen hulp bij de 
Here, maar bij de heelmeesters. Asa bleef koppig en 
hij weigerde zich voor de Here te verootmoedigen. In 
onze koppigheid kunnen we zoveel ‘heelmeesters’ 
opzoeken als we willen, het baat ons niets! Net als 
de vrouw die twaalf jaar een bloedvloeiing had gehad, 
gaan we er veeleer op achteruit (vgl. Marc. 5:25-26). 
Alléén een aanraking met de Heer Jezus kan ons van 
onze kwaal genezen! 

God had tot Israël gezegd: “Indien gij aandachtig 
luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat 
recht is in Zijn ogen, en uw oor neigt tot Zijn geboden 
en al Zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele 
van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren 
opgelegd heb. Ik, de Here, ben uw Heelmeester” (Ex. 
15:26). Er was voor Asa maar één Heelmeester: de 
Here, zijn God. Wilde hij genezen worden van zijn 
kwaal, dan moest hij God gehoorzamen en doen 
wat recht is in Zijn ogen. Méér vroeg de Here niet 
van hem! Omdat Asa dit weigerde, was het heel snel 
met hem afgelopen. Binnen twee jaar overleed hij 
aan zijn ziekte. In het éénenveertigste jaar van zijn 
regering ging hij bij zijn vaderen te ruste en werd 
hij begraven in zijn graf, dat hij voor zich in de stad 
Davids (Jeruzalem) had uitgehouwen. Zij legden hem 
op een rustbed dat men gevuld had met specerijen 
en kruiden, naar de kunst der zalfbereiders gemengd; 
en zij ontstaken voor hem een zeer groot vuur (16:13-
14).

Asa werd met veel eerbetoon begraven in de stad 
Davids. Vanuit zijn graf steeg een geur van specerijen 
en kruiden op. Maar niet voor de Here! Hoe anders 
had het kunnen lopen in het leven van Asa. Waar 
is het fout gegaan? In zijn hart! Toen hij niet langer 
op de Here, zijn God, vertrouwde, en zijn hulp en 
toevlucht zocht bij de wereld. Hierin had hij dwaas 
gehandeld. Dit kan ons allemaal overkomen. Het 
wordt pas écht gevaarlijk, als we in onze dwaasheid 
volharden en ons door Gods Woord niet willen laten 
corrigeren. Maar zelfs dán doet God er nog alles aan 
om ons weer met Hem in gemeenschap te brengen. 
We kunnen echter met Gods genade geen loopje 
nemen. Als we ziek zijn aan onze voeten, is er maar 
één remedie: onze hulp bij de Here God zoeken. Als 
we dit weigeren, heeft dit heel snel de (geestelijke) 
dood tot gevolg. God kan ons voor Zijn getuigenis 
op aarde niet meer gebruiken. Anderen kunnen ons 
misschien nog bewieroken, en een zeer groot vuur 
voor ons ontsteken; voor God zijn we echter dood!

Asa dwingt tot het zesendertigste jaar van zijn 
regering veel respect af. Daarna ging het echter snel 
bergafwaarts. Hoeveel ‘koningen’ zijn hem hierin 
helaas gevolgd? Laten we bidden dat God hun hart 
op een of andere wijze mag raken. En moge God 
ons allen bewaren om niet af te dwalen van de 
eenvoud van het geloof.
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Nieuwe Chinese uitgave

給羅馬人的書信

Ik kan mij voorstellen dat 
u denkt dat deze Chinese 
uitgave niet de aandacht 
van het lezerspubliek zal 
trekken. 

Maar de advertentie heeft 
een goede reden. Dit boekje 
is een herziene uitgave en is 
nu in drukvorm verschenen 
om bij bijbellezingen van br. 
Ger de Koning in China te 
worden gebruikt. 

Ger en zijn vrouw Willy zijn 
op 24 november vertrokken 
om een reis te maken naar 

India en China. Hierbij nemen 
ze een aantal exemplaren 

mee van de Chinese versie van het boek ‘De brief aan de 
Romeinen, een verklaring van Paulus’ brief speciaal voor 
jou’. De reis duurt van 25 november tot 17 december. Wilt 
u meebidden voor het werk dat daar gebeurt voor de 
Heer?

Colofon
Doelstelling
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anderen.
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