
“Evenwel, het vaste fundament van God 
staat en heeft dit zegel: De Heer kent hen 

die de Zijnen zijn; en: Laat ieder die de 
naam van de Heer noemt, zich onttrekken 

aan ongerechtigheid” (2 Tim. 2:19).

“De fundamenten van de muur van de stad 
waren met allerlei edelgesteente versierd” 

(Openb. 21:19).

De dingen die blijven
Het is goed om bij de jaarwisseling stil 
te staan bij de dingen die blijven en die 
onveranderlijk zijn. De apostel Paulus 
schrijft dat het uiterlijk, de gedaante van 
deze wereld voorbijgaat (1 Kor. 7:31). In 
de brief aan de Hebreeën lezen wij zelfs 
dat alle zichtbare, alle gemaakte dingen 
wankelbaar zijn (Hebr. 12:27a). Onze jaren 
gaan snel voorbij en “wij vliegen heen”, 
schreef Mozes al (Ps. 90:10). 

Is er wel iets dat blijvend, dat onwankelbaar 
is? Zeker, de dingen van God zijn blijvend 
en wie de wil van God doet, blijft zelf ook 
tot in eeuwigheid. De apostel Johannes 
schrijft: “(...) de wereld gaat voorbij en 
haar begeerte, maar wie de wil van God 
doet, blijft tot in eeuwigheid” (1 Joh. 2:17). 
Wie deel heeft aan Christus, leeft tot in 
eeuwigheid (Joh. 6:50-58). Als wij op zoek 
zijn naar houvast, naar zekerheid, dan 
moeten wij ons aan Hem vastklemmen. 
Hij is de Rots der eeuwen, het fundament 
van alles wat blijvend is. Ieder die op Hem 
zijn levenshuis bouwt, weet dat het goed 
gebouwd is en niet zal wankelen in storm en 
regen (Luc. 6:46-49). 

Christus is ook de Hoeksteen, het fundament 
van de hele Gemeente (1 Kor. 3:10-12; Ef. 
2:20; 1 Petr. 2:4-7). De apostelen en de 
profeten van de nieuwe bedeling vormen 
door hun woord en getuigenis aangaande 
Christus eveneens het fundament van 
de Gemeente, maar Christus Zelf is de 

uiterste hoeksteen (Matt. 16:18; Ef. 2:20 
SV; Openb. 21:14). Gods Woord houdt ons 
de fundamentele waarheden voor, waarop 
wij in het geloof moeten bouwen (vgl. Hebr. 
6:1-2). 

Het vaste fundament van God
Maar alles wat hier op aarde is toevertrouwd 
aan de verantwoordelijkheid van de mens, 
krijgt te maken met verval, verandering en 
veroudering. Zo is het helaas ook met de 
Gemeente als het (grote) huis van God. 
Allerlei verkeerde leringen hebben hun 
intrede gedaan. Er zijn predikers die van 
de waarheid zijn afgeweken en het geloof 
van sommigen omverwerpen, o.a. door de 
loochening van de opstanding (2 Tim. 2:14-
18). 

Toch verzekert de apostel ons dat het vaste 
fundament van God staat. Ondanks alles 
wat er misgaat in de laatste dagen, staat 
ongeschokt dit hechte fundament en het 
heeft ook een zegel, d.i. een stempel met de 
naam en het devies van de Maker. Het is het 
vaste fundament van God, dat standhoudt 
in de stormen van de eindtijd. Het werk van 
God kan niet teloorgaan. Hij kent en verkiest 
degenen die Hem toebehoren, maar het is 
ónze verantwoordelijkheid ver te blijven van 
ongerechtigheid (2 Tim. 2:19b; vgl. Num. 
16:5,26). Het is nodig duidelijke keuzes te 
maken tussen goed en kwaad.

Wat wordt nu precies bedoeld met het 
“vaste fundament van God”? Moeten wij 
alleen denken aan het fundament van 
de Gemeente, het huis van God (1 Kor. 
3:10-11; Ef. 2:20). Het beeld van het grote 
huis, dat in vers 20 wordt genoemd, hangt 
echter niet direct samen met het begrip 
“fundament” van vers 19. De betekenis is 
veeleer algemeen, nl. dat er een fundament 
is dat vaststaat doordat het met God te 
maken heeft en met Zijn beoordeling van 
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de zaak. God heeft een vaste grondslag. Het woord 
“fundament” is trouwens ook afgeleid van een werkwoord 
dat naast de betekenis van “funderen”, de algemene zin 
kan hebben van iets “vaststellen”, “krachtig bevestigen”. 
In Psalm 11:3 lezen wij: “Wanneer de grondslagen zijn 
vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?” Het 
woord “grondslagen” wordt hier ook in algemene zin 
gebruikt. Als alles wankelt, waar kan de rechtvaardige 
dan nog vastheid vinden? 

Het antwoord is dat dit alleen mogelijk is bij God, die in 
de hemel troont en de harten van de mensen doorgrondt. 
Het oog van de gelovige wordt dus op God Zelf gericht 
en op de zekerheid die bij Hem te vinden is. Te midden 
van alle onzekerheid, alle chaos door de ondermijnende 
activiteit van de vijand, is er toch een vast fundament, 
een vaste rots in de branding. Die zekerheid houdt in (1) 
dat de Heer weet wie Hem werkelijk toebehoort, zelfs als 
dat voor ons te midden van de verwarring op christelijk 
erf niet altijd vast te stellen is. Tegenover deze zekerheid 
staat echter een andere zekerheid, en wel (2) dat het 
ónze verantwoordelijkheid is te breken met het kwade. 
Dat doe ik als iemand die “de naam van de Heer noemt”, 
die Zijn gezag erkent en belijdt en de rechten van God 
wenst te handhaven (vs. 19b).

Te midden van alles wat wankelt en verdwijnt, en te 
midden van het falen van de Gemeente, verwachten wij 
de toekomst van God: de dingen die blijven, de dingen 
die niet wankelbaar zijn, een onwankelbaar Koninkrijk 
(Hebr. 12:27b-28). Wij verwachten ook de stad met 
fundamenten (lett. “die de fundamenten heeft”), waarvan 
God de ontwerper en bouwmeester is (Hebr. 11:10). 

Het Nieuwe Jeruzalem, de stad van de levende God, 
lijkt wel een en al fundament te zijn. De diamanten 
muur van de stad heeft twaalf fundamenten en daarop 
staan de twaalf namen van de twaalf apostelen van het 
Lam. De fundamenten zijn versierd met juwelen, die het 
licht van Gods heerlijkheid weerkaatsen. De hele stad 
straalt, blinkt en schittert. Het is het licht van God en 
van het Lam, dat de stad tot in eeuwigheid verlicht en 
de fundamenten van edelsteen doet glanzen (Openb. 
21:14,18vv.). 

Wat een heerlijke en zekere toekomst hebben wij als 
gelovigen! Bent u daarheen op weg? Wij wensen u een 
goed en gezegend 2016 toe. Namens de redactie van 
Rechtstreeks, Hugo Bouter

Verslag Chinareis
van Ger en Willy de Koning 

Deel 1
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‘U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, wees 
niet ontsteld, Israël! Want zie, Ik ga u verlossen uit 
verre [landen], uw nageslacht uit het land van hun 

gevangenschap. Jakob zal terugkeren, rust hebben 
en zonder zorgen zijn, en niemand zal [hem] schrik 
aanjagen. U [dan], wees niet bevreesd, Mijn dienaar 

Jakob, spreekt de Heere, want Ik ben met u’  
(Jer. 46:27-28a).

Bovenstaande tekst las Willy vrijdagmorgen 27 
november, de dag van onze terugkeer uit China. We 
hebben de waarheid van dit woord mogen ervaren in de 
tijd dat we in China waren en wel speciaal in de laatste 
dagen. We willen onze ervaringen weer graag met u 
delen. De Heer heeft de vele gebeden verhoord. Uit 
het verslag blijkt dat er veel is om Hem voor te danken. 
“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.”

Dinsdag 10 november zijn we vertrokken uit Brussel. Na 
tussenstops in Amsterdam en Beijing zijn we de volgende 

dag veilig en op tijd geland in Shenyang. B. die enkele 
dagen eerder was aangekomen om nog wat dingen te 
regelen, en een broeder stonden op ons te wachten. 
Na een klein uur rijden waren we op de plaats van 
bestemming, op slechts tien minuten loopafstand van de 
plaats waar de volgende dagen de studies plaatsvonden. 
Na een paar uur slaap werden we opgehaald voor het 
eten en een eerste kennismaking met enkele broeders 
en een zuster die zou vertalen. Het maakte weer indruk 
direct die band in de Heer te ervaren met gelovigen die 
je nooit eerder hebt ontmoet en van hen te horen hoe ze 
de Heer hebben leren kennen. 

L., de leider van de gemeente waar de studies waren, 
vertelde dat hij tot de Heer was gekomen door een 
meisje dat trouw een gemeente bezocht. Hij vond het 
vreemd dat ze dat deed, en wilde weten waarom ze 
dat deed. Daarom is hij er ook eens gaan kijken. Zo is 
hij met de Heer en Zijn Woord in aanraking gekomen, 

Shenyang Airport
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en na meerdere bezoeken heeft hij Hem aangenomen. 
B. wilde graag dat wij elkaar zouden ontmoeten om te 
kunnen praten over zijn vragen over hoe de gemeente 
moet functioneren en hoe om te gaan met conflicten in 
de gemeente. 

De zuster die de studies vertaalde, vertelde dat vooral 
levensvragen als waar ze vandaan kwam en waarheen 
ze op weg was, haar bij de Heer hebben gebracht. 
Hiertoe heeft Hij een zuster uit Singapore gebruikt. Dat 
is nu ongeveer tien jaar geleden. Het is haar verlangen 
steeds meer van Gods Woord te leren kennen. Ze ziet 
ook een groot gebrek aan kennis van Gods Woord bij 
hen die tot geloof komen en wil graag helpen daaraan 
wat te doen.

Van donderdagmorgen tot en met zaterdagmorgen  
(12-14 november) waren er studies over de brief aan de 
Filippenzen, met ’s morgens en ’s middags een studie. 
Vrijdagavond was er nog een spontaan ingelaste studie 
voor jongeren met vragen. Elke morgen werden we om 
negen uur door een behulpzame broeder opgehaald 
en gingen we lopend naar de plaats van de studie. Met 
een kleine groep hebben we een begin gemaakt met de 
studie van deze prachtige brief. 

Een kleine groep maakt het ook gemakkelijker om 
vragen te stellen. Daarvan is ruim gebruikgemaakt. 
Er waren vragen onder andere over de opstanding, 
de zekerheid van de behoudenis, behouden worden 
door geloof alleen en niet door werken, de afval van 
christenen die alleen met de mond Christus belijden, 
de twee bokken in Leviticus 16. Aan de hand van de 
twee bokken – die allebei een aspect van het werk van 

de Heer Jezus voorstellen – is ook het verschil tussen 
het aanbod van het evangelie aan alle mensen en het 
plaatsvervangend lijden van de Heer Jezus voor alleen 
de gelovigen duidelijk gemaakt. 

Het komt erop aan de waarheid van Gods Woord 
recht te snijden, d.w.z. elke waarheid recht te doen en 
niet bijvoorbeeld Israël en de gemeente met elkaar te 
verwarren of te vermengen. Dan wordt ook duidelijk dat 
wij als christenen niet de Joodse feesten en gebruiken 
in de gemeente moeten introduceren, een ontwikkeling 
die zich steeds meer manifesteert. Voor ons, gelovigen 
die leven na de verheerlijking van de Heer Jezus, geldt 
dat “wij leven door geloof, niet door aanschouwen”  
(2 Kor 5:7). Dit vers en ook de hele brief aan de 
Hebreeën geven het verschil duidelijk weer.

We zijn onder de indruk gekomen van de gezindheid 
van de Heer Jezus. Zijn gezindheid is nodig om elkaar 
te dienen. Het gaat er niet om wat we doen en hoeveel 
we doen, maar dat we doen wat God wil, en dat doen 
in de gezindheid van de Heer Jezus. De positie in de 
maatschappij speelt in China een grote rol. Een jonge 
zuster had daar vragen over. Ze wilde eerlijk zeggen dat 
zij ook graag hogerop wilde. Soms was ze er verward 
over wat de wil van de Heer hierin voor haar was. Het 
werd haar duidelijk dat het in Gods Koninkrijk anders is 
dan in de wereld. Je mag je capaciteiten gebruiken. Maar 
of je nu directeur van een bedrijf bent of schoonmaakster 
in datzelfde bedrijf, het enige waarop het aankomt, is dat 
werk trouw te doen. De Heer Jezus was Koning, maar 
werd de Dienaar van allen. De Heer beloont onze trouw, 
niet onze positie en niet de prestaties die wij leveren.

1. Van welke koning werden de daden opgetekend in 
de geschiedenis van Jehu, de zoon van Hanani?

2. Welk bijbelboek eindigt met de woorden: ‘Gedenk 
mij, mijn God, ten goede’?

3. In welke stad woonde Filemon?

1. Koning Josafat (2 Kron. 20:34).

2. Het boek Nehemia (Neh. 13:31).

3. De stad Kolosse (Kol. 4:9; Filemon vs. 10).

Vragen: Antwoorden:

Bestudeert de Schriften
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“Zij braken op uit Elim en heel de gemeenschap van 
de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die tussen 

Elim en de Sinai ligt. Dat was op de vijftiende dag van 
de tweede maand nadat zij uit het land Egypte waren 

vertrokken. En heel de gemeenschap van de Israëlieten 
morde tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn. De 
Israëlieten zeiden tegen hen: Och, waren wij maar door 

de hand van de Here gestorven in het land Egypte, 
toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot 

verzadiging toe! Want u hebt ons uitgeleid naar deze 
woestijn om heel deze gemeente van honger te laten 

sterven”.

Het manna en de sabbat
Er zijn enkele praktische aanwijzingen met betrekking 
tot het verzamelen van het manna, die van groot belang 
zijn. 

Ten eerste: Iedereen moest verzamelen, naar wat hij 
kon eten (vs. 16-18). Wie veel had verzameld, hield niet 
over, en hem die weinig had verzameld, ontbrak niets1. 
De eetlust was de maatstaf voor de hoeveelheid die 
verzameld werd. Dat geldt ook voor de gelovige nu! Wij 
allen genieten zoveel van Christus als wij verlangen, 
niet meer en niet minder. Als ons verlangen groot is 
en wij onze mond wijd open doen, zal Hij hem vullen. 
Wij kunnen nooit teveel verlangen en teleurgesteld 
worden in onze verwachtingen. Zijn wij ons echter niet 
bewust van onze nood, dan zullen wij slechts weinig van 
Christus ontvangen. De mate waarmee wij ons voeden 
met Christus als het voedsel in de woestijn, hangt af 
van onze geestelijke behoeften, van ons verlangen naar 
Hem. 

Ten tweede: Het manna kon niet worden bewaard voor 
toekomstig gebruik. Niemand mocht iets ervan overlaten 
tot de morgen. Sommigen waren ongehoorzaam aan 
dit voorschrift, en het gevolg was dat wat zij hadden 
bewaard bedorven was. Het voedsel dat vandaag wordt 
verzameld, kan ons morgen niet tot versterking dienen. 

1)  Behalve de geestelijke strekking zit in het verzamelen van het 
manna nog een praktische les voor het dagelijks leven, waarop Paulus 
de aandacht vestigt in 2 Korintiërs 15:13-15. De apostel spreekt in 
dit gedeelte over de inzameling, die in de gemeente te Korinte moest 
gehouden worden voor de noden in Judea. Hij verwijst dan naar 
Exodus 16:18. God had voor elke Israëliet het deel van het voedsel 
bepaald: één gomer per hoofd. Er waren er, die sterk en krachtig waren 
en veel verzamelden; anderen die niet zo goed mee konden doen, 
hadden minder bijeengebracht. Bij het nameten gaven dus degenen 
die teveel hadden, van hun overvloed aan degenen die tekort kwamen; 
en zo kreeg ieder het door God toegedachte deel. Belangrijke les voor 
ons in het geven voor de noden van de heiligen.

God geeft het dagelijks deel op Zijn tijd, en niet meer 
dan nodig is. 

Ten derde: Het moest ‘s morgens vroeg verzameld 
worden. Want als de zon heet werd, smolt het. Geen tijd 
is zo kostbaar voor ons als de eerste ogenblikken van 
de dag, wanneer wij rustig met de Heer alleen kunnen 
zijn. Laten we dus ijverig zijn in de vroege morgen en 
het versterkende manna verzamelen naar behoefte. Als 
we dat later doen, dan zal misschien blijken dat de hitte 
van de dag alles heeft weggenomen. Hoeveel fouten 
zijn het gevolg van nalatigheid in dit opzicht! Wij allen 
moeten waakzaam zijn met het oog op de listen van de 
boze, die onze harten van deze noodzakelijke dingen wil 
afhouden. 

“Op de zesde dag gebeurde het dat zij een dubbele 
hoeveelheid brood verzamelden, twee gomers voor één 
persoon. Al de leiders van de gemeenschap kwamen 
dat aan Mozes vertellen. Hij zei toen tegen hen: Dat 
is het wat de HERE gesproken heeft. Morgen is het de 
rustdag, de heilige sabbat voor de HERE! Wat u bakken 
wilt, bak het, en kook wat u koken wilt, en laat alles wat 
er overblijft voor uzelf liggen om het tot de volgende 
morgen te bewaren. Zij lieten het staan tot de volgende 
morgen, zoals Mozes geboden had, en nu stonk het niet 
en waren er geen maden in” (vs. 22-24). 

Het manna werd dus ook met het oog op de sabbat 
gegeven. Wij lezen in Genesis 2 dat God de zevende 
dag zegende en heiligde, omdat Hij daarop gerust 
heeft van al het werk dat Hij scheppende tot stand had 
gebracht (Gen. 2:3). Dit stelt de betekenis van de sabbat 
of de zevende dag nauwkeurig vast. Want men dient in 
acht te nemen dat deze dag – en geen andere – Gods 
rustdag is. Dit wordt ook in het bijzonder bevestigd in de 
brief aan de Hebreeën (zie Hebr. 4:1-11). De sabbat is 
daarom een type van de rust van God. Hij is aan de mens 
gegeven als uitdrukking van Gods verlangen dat de 
mens met Hem zou delen in Zijn eigen rust. Hier is voor 
de eerste maal sprake van de sabbat. Gedurende de tijd 
van de aartsvaders en het verblijf van de Israëlieten in 
Egypte is er niets van te vinden. Maar zoals de zevende 
dag hier in dit hoofdstuk voorkomt in verband met het 
manna, heeft hij een bijzondere betekenis.

Het is overduidelijk dat de mens als gevolg van zijn 
zondige toestand nooit de sabbat in zijn volle betekenis 
heeft kunnen genieten. Meer nog: God Zelf kon niet 
rusten vanwege de zonde. Daarom antwoordde de 
Heiland, toen men Hem ervan beschuldigde de sabbat 
te breken: “Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook” 
(Joh. 5:17). God kan niet rusten in de aanwezigheid van 

Het manna in de woestijn

Exodus 16:1-3
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het kwaad en van de Hem daardoor aangedane oneer, 
en de mens kan nu nog niet met Hem delen in Zijn rust. 

De schrijver van de brief aan de Hebreeën toont dat 
de Israëlieten door hun ongeloof en hardheid van hart 
niet konden ingaan in de rust; dat de HERE hun de rust 
niet gaf onder Jozua en dat er in Davids tijd nog over 
gesproken werd als iets toekomstigs. Maar dan stelt hij 
dat er “een rust overblijft voor het volk van God” (Hebr. 
3 en 4). De vraag rijst hoe deze dan te verkrijgen is? 
Het antwoord wordt gegeven in Exodus 16: het manna 
is een beeld van Christus en Hij alleen kan ons in de 
rust van God brengen. Hij is de Weg. Daarom zegt de 
apostel: “Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust” 
(Hebr. 4:3). Dat wil zeggen: de rust is het deel van hen 
die in Christus geloven. 

Het betekent niet dat de rust iets van de huidige tijd is, 
zoals sommigen leren. Het verband toont duidelijk aan 
dat het om een toekomstige zegen gaat. Er blijft een 
rust over voor het volk van God. Dat wij als gelovigen 
rust voor ons geweten in Christus hebben, is juist. Maar 
de rust van God wordt pas bereikt in het Vrederijk, en 
uiteindelijk in de eeuwige toestand. Dan zijn alle dingen 
nieuw gemaakt. Dan is de tabernakel van God bij de 
mensen en zal Hij bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn, 
en Hijzelf zal bij hen zal zijn, hun God (Openb. 21:1-7). 

Er zijn twee omstandigheden verbonden met de 
instelling van de sabbat in dit gedeelte. De eerste 
is de dubbele portie manna op de zesde dag, opdat 
het volk op de zevende dag zou kunnen rusten. Als 
men het dubbel verzamelde op een andere dag, werd 

het waardeloos en bedierf het. Maar wanneer men 
handelde in gehoorzaamheid met het oog op de sabbat, 
bleef het onbedorven en goed. Wij leren hierdoor 
dat Christus alle eeuwen door ons voedsel zal zijn, 
wanneer wij deelgenoten zijn van Gods rust en van 
Zijn genade. Ja, wij kunnen zeggen dat de rust zal 
bestaan uit het feestvieren met God en de vreugde in 
de eens vernederde Christus. Wat wij hier van Christus 
verkrijgen, blijft eeuwig ons deel en onze blijdschap. 
Laten wij zoveel manna verzamelen als wij kunnen, twee 
gomers in plaats van één; als het bewaard wordt voor 
de rust die overblijft, zal het een bron van vreugde zijn 
gedurende de eeuwigheid. 

“Toen er dan ook van het volk op de zevende dag 
heengingen om wat te verzamelen, vonden zij het niet” 
(vs. 27). Hoe de openbaring van de genade ook is, 
het menselijk hart blijft onveranderd. De aard van zijn 
verdorven natuur is ongehoorzaamheid jegens God. Dat 
verandert noch onder de wet, noch onder de genade. De 
HERE bestrafte door middel van Mozes Zijn volk, hoewel 
Hij hen verdroeg in Zijn lankmoedigheid en genade.

Aan de sabbat als type van Gods toekomstige rust is een 
bijzondere les gekoppeld vanwege het feit dat er geen 
manna op de sabbat kon worden verzameld. De tijd voor 
het manna is dan voorgoed voorbij. In dat karakter zal 
Christus niet meer het voedsel zijn voor de Zijnen, want 
de omstandigheden van de woestijn zijn dan verleden 
tijd. De voorraad die zij in de woestijn verzamelden, zal 
wel hun vreugde vormen; maar het manna zal dan niet 
meer worden verzameld. 

“Verder zei Mozes: Dit is het woord dat de HERE 
geboden heeft. Vul een gomer ervan om het te bewaren, 
al hun generaties door, zodat zij het brood zien dat Ik u 
in deze woestijn te eten heb gegeven, toen Ik u uit het 
land Egypte leidde. Ook zei Mozes tegen Aäron: Neem 
een kruik en doe daar een volle gomer manna in, en zet 
die voor het aangezicht van de HERE om het te bewaren, 
al hun generaties door. Zoals de HERE Mozes geboden 
had, zette Aäron het vóór de Getuigenis om te bewaren. 
De Israëlieten aten veertig jaar lang het manna, totdat zij 
in bewoond gebied kamen. Zij aten manna, totdat zij aan 
de grens van het land Kanaän kwamen. Een gomer is 
een tiende van een efa” (Ex. 16:32-36).

Ongetwijfeld wordt er gezinspeeld op deze verzen 
in de belofte aan de overwinnaars te Pergamus: 
“Wie overwint, die zal Ik geven van het verborgen 
manna” (Openb. 2:17). Christus in Zijn vernedering 
zal nooit vergeten worden en Hij zal altijd in dankbare 
herinnering door Zijn volk worden genoten, ook in de 
eeuwigheid. Door Christus, die eens hier in vernedering 
rondwandelde en die daarboven het verborgen manna 
is – de voorraadschat van God – zullen de overwinnaars 
voor altijd worden gevoed. Zijn liefde zal het hart voor 
altijd verblijden. 

Daarom werd er een gomer manna weggelegd voor 
het aangezicht van de HERE, vóór de Getuigenis, om 
bewaard te worden voor toekomstige generaties. Want 
tijdens de hele reis van veertig jaar door de woestijn 
was het hun dagelijks voedsel; zij aten het manna 
totdat zij in bewoond land kwamen, totdat zij binnen 
de grenzen van Kanaän waren.

Het verzamelen van het Manna, door J.J. Tissot (± 1896 - 1902).
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Zoals Abel een beeld is van 
Christus als de Gestorvene, 
is Set een beeld van 
Christus als de Opgestane. 

Set nam de plaats in van 
de gestorven Abel, en zijn 

naam betekent ook ‘plaatsvervanger’ (zie Gen. 4:25). 
Hij werd het nieuwe familiehoofd van de kinderen van 
het licht, het zaad van de vrouw. Kaïn daarentegen 
vertegenwoordigde de linie van de duisternis, het zaad 
van de slang. De twee mensenfamilies van Genesis 4 en 
5, het goddeloze geslacht van Kaïn en het godvrezende 
nageslacht van Set, waren fundamenteel verschillend. 
Daarom corresponderen deze hoofdstukken met het 
werk van de eerste scheppingsdag, waarop God 
scheiding maakte tussen het licht en de duisternis, 
tussen dag en nacht (Gen. 1:3-5). 

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

In het nageslacht van Set treffen wij gelovigen aan die 
ook voor ons een voorbeeld vormen, ware kinderen van 
het licht:

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

2. Iemand zoals Henoch – dat betekent ‘ingewijd’ of 
‘leraar’, die wandelde met God en inzicht kreeg in 
Gods plannen en gedachten zelfs tot in de verre 
toekomst (Gen. 5:22-24; Hebr. 11:5; Jud:14-15). 

3. Iemand zoals Noach – dat betekent ‘troost’ of 
‘rust’, die genade vond in Gods ogen en die als de 
voorbode van een nieuwe dag troost teweeg kon 
brengen op een vervloekte aarde (Gen. 5:29; 6:8; 
Hebr. 11:7; 1 Petr. 3:19-22; 2 Petr. 2:5; 3:5-6).

Noach, die een prediker 
van de gerechtigheid was 
(2 Petr. 2:5), werd door 
God bewaard in de ark 

toen Hij de zondvloed bracht 
over een goddeloze wereld. De tijd van Noach vóór de 
vloed wordt door Christus Zelf vergeleken met de tijd 
vlak vóór Zijn wederkomst op aarde (Matt. 24:37-39). 
Deze periode is een beeld van de eindtijd die voorafgaat 
aan de komst van de Zoon des mensen, die geheel 
onverwachts plaatsvindt en een vernietigend oordeel 
brengt over de goddelozen. De ongerechtigheid op 
aarde zal dan opnieuw een hoogtepunt hebben bereikt, 
zodat Gods oordeel niet langer kan uitblijven. 

De zondvloed spreekt van de vloed van Gods toorn, 
die straks de aarde zal overstromen tijdens de Grote 
Verdrukking. Het eindoordeel over de tegenwoordige 
hemelen en de aarde zal overigens niet door middel van 
water worden uitgevoerd, maar door vuur (2 Petr. 3:7). 

De ‘hemelvaart’ van Henoch, die het refrein ‘(...) en hij 
stierf’ in Genesis 5 onderbreekt, is een beeld van de 
komende hemelvaart van de gelovigen. Evenals Henoch 
vóór het oordeel van de zondvloed werd weggenomen 
van de aarde, zal de Gemeente vóór de oordelen van 
de Grote Verdrukking worden weggenomen en de Heer 
tegemoet gaan in de lucht (1 Tess. 4:15-18; Openb. 
3:10). 

Noach daarentegen werd gespaard dóór het oordeel 
heen dat de aarde verdelgde. In dit opzicht is hij dan ook 
een type van het overblijfsel uit het volk Israël, dat dóór 
de oordelen van de Grote Verdrukking zal worden 
heengeloodst en dan veilig de nieuwe aarde van het 
Vrederijk zal betreden.

In schril contrast met de 
zonen van het licht staan 
de nakomelingen van Kaïn, 
de mens zonder God, die 
de grondlegger werd van 

een cultuur zonder God. Ver 
van het aangezicht van de Here  probeerde Kaïn toch 
een plaats van veiligheid op aarde te vinden. Hij werd 
de eerste stedenbouwer en hij noemde die stad naar 
zijn zoon Henoch (Gen. 4:17). Nimrod – dat betekent 
‘rebel’ – werd de tweede stedenbouwer en hij voerde 
de mensheid aan in openlijke opstand tegen God (Gen. 
10:10-12). 

Verwijzingen 
naar de eindtijd

De kinderen van 
de duisternis

De kinderen van het licht 
en die van de duisternis

Genesis 4 en 5

Hugo Bouter 

Set, de plaats-
vervanger van 
Abel
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Abraham is echter het lichtende voorbeeld dat wij als 
gelovigen voor ogen mogen houden. Abraham werd in 
deze wereld zonder God een pelgrim, die zich op weg 
begaf naar een betere stad en een beter vaderland. 
Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft; en hij 
verlangde naar een beter, dat is een hemels vaderland. 
Van die hemelse stad, het Nieuwe Jeruzalem, is God 
zowel de Ontwerper als de Bouwmeester (Hebr. 11:10).

Overigens bleef zelfs de mens zonder God niet geheel 
verstoken van Gods goedheid. Dat is ook nu nog zo, 
want God laat Zijn zon nog steeds opgaan over bozen 
en goeden; en Hij laat het regenen over rechtvaardigen 
en onrechtvaardigen (Matt. 5:45). Hij vervult de harten 
van de mensen met voedsel en vreugde (Hand. 14:17). 
Maar ondanks de bewijzen van Gods goedheid voerde 
de weg van Kaïn steeds verder weg van God. Zijn zoon 
Henoch zal zeker niet zijn ingewijd in Gods gedachten, 
zoals dat later wel het geval was met zijn naamgenoot 
– de zevende van Adam af in de linie van Set (Jud.:14). 

Kaïns nakomelingen toonden zich weliswaar erg creatief, 
maar zij gebruikten hun smeedkunst voor het maken van 
wapens en hun toonkunst voor het vervaardigen van 
een wraaklied! De lijn van Kaïn mondde uit in het brute 
geweld van Lamech (Gen. 4:23-24). In Genesis 6 zien 
wij de totale verwording van deze cultuur zonder God. 
De boosheid van de mens werd alsmaar groter en de 
aarde was vol verderf en geweldenarij. 

Na de zondeval wandelde de mens bij het licht van 
zijn geweten, dat hem in staat stelde goed en kwaad 
te onderscheiden. Maar het kwaad werd niet direct 
bestraft en dat leidde tot normloosheid en wetteloosheid. 
Nadat God lang geduld had geoefend, greep Hij in als 
de Rechter van de hele aarde en maakte Hij aan deze 

situatie een einde door middel van de zondvloed. Pas 
na de grote vloed volgde de instelling van menselijke 
overheden om het kwaad – en dan met name de 
geweldenarij, het bloedvergieten – te bestraffen (Gen. 
9:5-6).

Waarschijnlijk zien wij in deze vreselijke tijd vóór de 
zondvloed ook demonische invloeden aan het werk. 
Wij lezen namelijk in Genesis 6:1-4 over verbintenissen 
tussen de zonen van God en de dochters van de 
mensen. Het is aannemelijk om bij de ‘zonen van God’ 
te denken aan gevallen engelen, die hun oorspronkelijke 
staat hadden prijsgegeven (vgl. Job 1 en 2; 2 Petr. 2:4; 
Jud.:6). Na de zondvloed, die een radicaal einde maakte 
aan deze onwettige verbintenissen, kregen de occulte 
invloeden een ander karakter door de invoering van de 
afgodendienst – die niets anders is dan de verering van 
de demonen (Deut. 32:17; Joz. 24:2; 1 Kor. 10:20). 

Abraham werd geroepen uit deze wereld waarin de 
afgoderij gemeengoed was geworden, om de stamvader 
te worden van een volk dat geheel voor de Here  zou 
zijn afgezonderd. Maar de bijzondere ontplooiing van de 
activiteit van de boze vóór de vloed bevestigt de parallel 
tussen deze periode en de tijd die voorafgaat aan de 
wederkomst van Christus: een tijd die het stempel zal 
dragen van een ongekende werking van de satan (Matt. 
24:11vv.; 2 Tess. 2:3vv.; Openb. 13). 

Laten wij dus waakzaam zijn en wandelen als kinderen 
van het licht. God heeft ons niet bestemd tot toorn – Zijn 
oordelen komen over een goddeloze wereld – maar tot 
het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus 
Christus, die voor ons is gestorven, opdat wij samen 
met Hem zouden leven (1 Tess. 5:4vv.).

De toren van Babel 
door Pieter Bruegel 
de oudere. De koning 
op de voorgrond moet 
waarschijnlijk Nimrod 
voorstellen.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg
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“Mijn liefste is mij een tros hennabloemen uit de 
wijngaarden van Engedi” (Hooglied 1:14).

Een tros hennabloemen

Opnieuw (vgl. vs. 13) klinkt het uit de mond van de 
bruid: “Mijn liefste is mij (...)”. Ze voegt aan de vorige 
vergelijking nu die van “een tros hennabloemen” toe. 
In de vorige vergelijking, die van een bundeltje mirre, 
horen we wat de bruidegom voor haar hart, haar innerlijk 
betekende. Het bundeltje mirre werd door niemand 
gezien. De hennabloemen werden wel door Joodse 
meisjes gebruikt om een bloemenkrans van te maken en 
zich daarmee te versieren. 

Door de hennabloemen toont ze aan anderen wie de 
bruidegom voor haar is. De bloemen laten dus zien 
wat hij uiterlijk voor haar is. Ze zijn afkomstig uit de 
wijngaarden van Engedi. Wijngaarden en wijn stellen 
de vreugde voor: “Maar de wijnstok zei tegen hen: Zou 
ik mijn nieuwe wijn opgeven, die God en mensen vrolijk 
maakt, en zou ik weggaan om boven de [andere] bomen 
te zweven?” (Richt. 9:13; vgl. Ps. 104:15a). Engedi 
betekent ‘bron van het bokje’.

Dit vers beeldt uit, samen met het vorige vers, dat 
Christus zowel innerlijk als uiterlijk onze ‘Liefste’ is. We 
koesteren Hem niet alleen in ons hart, maar ‘tooien’ ons 
ook zichtbaar met Hem. We laten aan onze omgeving 
zien dat we blij zijn met Hem. Dat zal in al onze daden 
en woorden, in ons hele gedrag, door anderen op te 
merken zijn. Als ons hart op Hem is afgestemd en Hij 
als een bundeltje mirre tussen onze borsten overnacht, 
moet dat ook zichtbaar worden in ons leven.

Aan die vreugde geven we uiting in ‘Engedi’. Het is de 
naam van een woestijn, waar David heen vluchtte en zich 
schuilhield voor Saul. We lezen dit in 1 Samuël: “David 
trok daarvandaan en bleef in de bergvestingen van 
Engedi. En het gebeurde, nadat Saul was teruggekeerd 
van het achter[volgen] van de Filistijnen, dat men 
hem vertelde: Zie, David is in de woestijn van Engedi”  
(1 Sam. 24:1-2). In de wildernis van deze wereld mogen 
we die bijzondere plaats innemen. Zoals al is opgemerkt, 
betekent Engedi: ‘bron van het bokje’. Dat bepaalt ons 
bij het werk van de Heer Jezus als het zondoffe . De 
bok is wel bij uitstek het dier van het zondoffer (Lev. 16). 
Door het zondoffer te worden, heeft Christus verzoening 
bewerkt. 

Dat sluit ook aan bij een mogelijke betekenis van het 
woord ‘henna’. Er is wel verondersteld dat dit woord 
een wortel heeft die ‘verzoening’, ‘losprijs’, ‘bedekking’ 
betekent.

Christus is de Bron van de verzoening, de Bron van het 
leven. Hij is de Bron uit Wie voortdurend alles opwelt wat 
ons vreugde geeft in het leven in de woestijn van deze 
wereld. Als Hij voor alles in ons leven de Bron is om te 
putten wat we nodig hebben, mogen we het persoonlijk 
de zonen van Korach nazeggen: “Al mijn bronnen zijn 
in U” (Ps. 87:7b). Onze omgeving zal dat in ons leven 
waarnemen, maar bovenal zal het gezien worden door 
onze ‘Liefste’.

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
D
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Henna
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Deze keer geen studie over de betekenis van een Grieks 
woord, maar over iemand met een Griekse naam. De naam 
Nicodemus is samengesteld uit twee Griekse woorden, 
namelijk het woord voor ‘overwinnen’ (Gr. nikaoo) en het 
woord ‘volk’ (Gr. dèmos). De betekenis is ‘overwinnaar van (of 
met) het volk’, of ‘overwinning van (of over) het volk’. Wat zijn 
ouders dachten toen ze hun zoontje deze naam gaven, weten 
we niet. Zo te zien hadden ze weinig last van bescheidenheid 
en verwachtten ze veel van de pasgeboren Nicodemus.

De naam Nicodemus zal voor de meeste lezers van 
Rechtstreeks een vertrouwde klank hebben. Het is één 
van die namen die we direct met een bepaald bijbelboek en 
hoofdstuk in verband brengen. Inderdaad, u hebt het goed, 
het is Johannes 3. Hier vinden we het gesprek van de Heer 
Jezus met Nicodemus over de wedergeboorte. Nicodemus 
was degene die ‘s nachts de Heer opzocht, en Hem direct 
aansprak op een manier waarvan u en ik, als wij erbij waren 
geweest, gedacht zouden hebben: ‘Fijn, dat er ook mensen 
zijn die begrepen hebben wat het doel is van de tekenen die 
de Heer doet. Deze man erkent tenminste dat niemand deze 
tekenen kan doen tenzij God met Hem is; een mooi begin van 
een goed gesprek!’

En we zouden ons grandioos vergist hebben. Zeker, wat 
Nicodemus zei, was op zichzelf volkomen juist. Maar de 
Heer, die Zelf wist wat in de mens was (zie Joh. 2:25, direct 
voorafgaand aan het gesprek met Nicodemus), wist dat er iets 
heel wezenlijks ontbrak bij de mens die op dat moment bij Hem 
op bezoek was. Hij ging daarom ook niet in op Nicodemus’ 
woorden, maar sprak hem aan in zijn hart. De mens immers 
ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan (1 Sam. 
16:7; vgl. ook Luc. 16:15). De Heer zag dat deze mens uit de 
farizeeën, deze overste van de Joden, de leraar van Israël, 
die toch maar de moed had de verachte rabbi van Nazareth 
‘s nachts op te zoeken, niet wedergeboren was. En de Heer 
heeft hem daarop gewezen in een gesprek van hart tot hart. 
Op alle vragen die in zijn hart leefden, kreeg hij zo antwoord. 
Het zal indruk op hem hebben gemaakt om in de duisternis 
van die nacht de Heer te horen zeggen dat dit het oordeel was, 
dat het licht in de wereld gekomen was en dat de mensen de 
duisternis meer liefhadden dan het licht, omdat hun werken 
boos waren (Joh. 3:19). 

Maar Nicodemus hoorde toen ook voor het eerst dat God uit 
liefde voor deze wereld Zijn eniggeboren Zoon had gegeven, 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig 
leven heeft. We weten niet wat er die nacht verder gebeurd 
is. We lezen niet dat de Heer met Nicodemus op de knieën 
is gegaan, of hem een ‘overgave-gebed’ heeft voorgezegd of 
nazorg aan hem heeft besteed. Deze bijzonderheden staan er 
stellig daarom niet bij, omdat juist Johannes 3 ons laat zien dat 
de wedergeboorte een hoogst persoonlijke zaak is. Opnieuw 
geboren worden – het moet (vers 7), God wil het (vers 8), en 
het is een individueel gebeuren (vers 3).

Hoe dan ook – er lijkt later wel degelijk iets bij Nicodemus 
veranderd te zijn. In Johannes 3 was hij ‘s nachts bij de Heer 

gekomen, kennelijk omdat hij vond dat iemand van zijn positie 
het niet kon maken zich overdag bij de omstreden rabbi te 
vertonen. Maar in Johannes 7:51 lezen we dat hij op klaarlichte 
dag, te midden van zijn opgewonden collega’s (de farizeeën) 
het juist voor deze rabbi durfde op te nemen: ‘Veroordeelt onze 
wet soms de mens, tenzij zij eerst van hem hoort en weet wat 
hij doet?’ Nicodemus was ervan overtuigd dat als er één was 
die de toets van deze wet kon doorstaan, het de Man was die 
‘s nachts zo indringend met hem had gesproken.

We komen Nicodemus nog een keer tegen, en wel in 
Johannes 19:38-42. Inmiddels had de dood van de Heer 
Jezus plaatsgevonden. Hij was gestorven, overeenkomstig de 
Schriften. In deze korte geschiedenis wordt de begrafenis van 
de Heer beschreven; ook die vond plaats naar de Schriften. 
We vinden hier de rijke, Jozef van Arimathea, bij wie de Heer 
was in zijn dood (Jes. 53:9). Het opmerkelijke is dat juist 
Johannes ons meedeelt dat deze Jozef, die de moed had naar 
de Romeinse stadhouder Pilatus te gaan met het verzoek het 
lichaam van de Heer te mogen wegnemen, een discipel van 
Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden (vers 
38). 

Alleen Johannes deelt ons mee dat er toen nog iemand anders 
was, die de Heer eer wilde bewijzen. Inderdaad, dat was 
Nicodemus. Inmiddels een geheime gelovige? Waarschijnlijk 
wel. Althans, tot op dat moment. Is het niet treffend dat precies 
deze twee mannen juist toen de Heer gestorven was, wel de 
moed hadden kleur te bekennen en openlijk de kant te kiezen 
van Hem, voor Wie de wereld – die de duisternis liever had 
dan het Licht – geen plaats had? Jozef en Nicodemus namen 
vervolgens het lichaam van Jezus en bonden het in linnen 
doeken, met de specerijen, zoals de Joden de gewoonte van 
begraven hadden (vers 40). Jozef en Nicodemus legden Jezus 
in dat nieuwe graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. Is 
dat geen prachtig eerbetoon? Is dat geen illustratie van wat 
aanbidding is? Ziet u ze voor u, die twee mannen, met de 
gestorven Heiland in hun midden? Samen hun aandacht 
en energie wijdend aan Hem die zoveel voor hen was gaan 
betekenen? 

Ik moet vaak aan dit tafereel denken bij het zingen van lied 
157:2 uit de bundel Geestelijke Liederen:

Uwe geliefden, vergaderd om U te vereren,
U, die voor hen alles heerlijk ten goede deed keren,

loven U saam,
prijzen Uw heilige naam,

danken U, Here der heren.

Laten ook wij Hem, die dood geweest is, maar leeft tot in 
alle eeuwigheid, overvloedig eer bewijzen. De Vader zoekt 
aanbidders, namelijk mensen die hier op aarde de Zoon 
eren, zoals zij de Vader eren (Joh. 5:23).

Nicodemus, een 
geheime gelovige?

Gerard Kramer
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Zomaar, als uit het niets, 
wordt Job plotseling 
getroffen door een 
verschrikkelijk lijden. De 

ene slag volgt op de andere. 
Hij verliest zijn runderen, 

ezelinnen en kamelen. Vele knechten van hem vinden de 
dood. Alle tien zijn kinderen komen om wanneer het huis 
instort waarin zij zich bevinden. Ten slotte wordt hijzelf 
ook nog ziek, waarbij de huid van zijn gehele lichaam 
zwaar wordt aangetast. Zijn eer en zijn aanzien is hij 
kwijt. Hij verliest zijn sociaal en maatschappelijk leven. 
Het is over met zijn gelukkige dagen, en zijn vrienden en 
familie laten hem in de steek. Zelfs zijn vrouw keert zich 
tegen hem met de woorden: “Zeg God vaarwel en sterf”.

Alsof al dit lijden dat hem overkomt nog niet genoeg is, 
wordt hij bovendien een voorwerp van spot en wordt hij 
in het gezicht gespuwd (Job 12:4; 30:9-10). Dan schijnt 
er een klein lichtpuntje te komen. Drie van zijn vrienden 
komen naar Job toe (Job 2:11-13). Kennelijk komt er 
later ook nog een vierde bij, Elihu. Maar niets is minder 
waar. De drie vrienden verzwaren alleen maar zijn lijden. 
Aanvankelijk komen ze met bewogenheid en zorg naar 
Job toe. En inderdaad worden ze getroffen door de ernst 
van zijn lijden. Het lijkt heel mooi dat ze zeven dagen en 
nachten bij hem zitten, maar er mag toch ook gezegd 
worden dat ze in die zeven dagen geen moeite nemen 
om Job ook maar enigszins te troosten. Ze bieden hem 
zelfs geen glas water aan. Uiteindelijk is het Job die als 
eerste spreekt (Job 3:1). Dat is voor de drie vrienden 
het startschot om te beginnen met dat waarvoor ze 
ook gekomen waren. Ze zijn namelijk op voorhand 
bij elkaar gekomen (Job 2:11), en hebben met elkaar 
overlegd wat zij Job zouden zeggen (Job 5:27). Ze zijn 
namelijk gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat Job 
schuldig is aan alles wat hem is overkomen, nota bene 
op de ingeving van een boze geest (zie eerder). Vele 
gesprekken lang doen ze niets anders dan Job ervan te 
beschuldigen dat hij een ernstige ongerechtigheid heeft 
begaan, maar deze verzwijgt, zodat God hem daarom 
zo zwaar straft (vgl. o.a. Job 5:17, 6:24, 19:2-3, 32:3). 
Ook de dood van Jobs kinderen schrijven ze aan eigen 
schuld toe (Job 5:4). Let ook op de zinspeling op de 
storm waardoor het huis instortte in Job 4:7-9.

En toch maakt Job geen verwijten aan het adres van 
God (Job 1:22; 2:10); en hij blijft volharden in zijn 
vroomheid (Job 2:3). Hij geeft God niet de schuld van 
zijn lijden, ook al begreep hij niet waarom God dit hem 
deed overkomen, of toch op zijn minst had toegelaten 
dat al dit lijden hem overkwam. Dat is wel iets anders 

dan God de schuld geven van alles wat er misgaat in 
het leven. Hoeveel mensen hebben God niet de rug 
toegekeerd omdat ze vinden dat God bepaalde zaken 
in hun leven niet had mogen toelaten, dat Hij het had 
moeten voorkomen of tegenhouden? Het is ook moeilijk 
om te aanvaarden dat er lijden in ons leven komt, en 
dat het lijkt alsof God Zich niet hierom bekommert. Wat 
moet het moeilijk geweest zijn voor Job, dat God zolang 
zweeg en afwezig leek te zijn. Maar in werkelijkheid 
waren Gods ogen voortdurend op Job gericht en 
luisterde Hij naar alle woorden die er gesproken werden. 
Dat blijkt wel wanneer God uiteindelijk Zelf het woord 
neemt. God straft Job helemaal niet, hij beschermde 
hem voor de boosheid van de satan – die ongetwijfeld 
graag het getuigenis van Job van de aardbodem zou 
hebben uitgewist – door steeds paal en perk te stellen 
aan wat deze mocht doen. Maar dat wist Job tijdens zijn 
lijden allemaal niet; en ondanks al het lijden verweet hij 
God niets.

Meer nog, ook tijdens zijn lijden bleef hij God verdedigen. 
Job weersprak zijn vrouw toen die erop aanstuurde God 
vaarwel te zeggen. Dit zijn de woorden van een dwaas, 
was zijn antwoord hierop. Ook moet hij het keer op keer 
opnemen tegen zijn vrienden, die denken dat ze Gods 
handelen zomaar kunnen verklaren. Want Job wist van 
zichzelf dat hij geen zonde had gedaan die zo’n straf van 
God rechtvaardigde. Dus kon de uitleg van zijn vrienden 
niet juist zijn en kon het niet waar zijn dat Gods handelen 
kon worden verklaard op de manier zoals zij dat deden. 
Job rebelleerde niet tegen God, ook al begreep hij er zelf 
niets van. Hij blijft aan Gods kant staan.

Ondanks alles blijft Job zijn vertrouwen op God stellen. 
Een prachtig mooi getuigenis daarvan vinden we in 
hoofdstuk 19: “Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten 
laatste zal Hij op het stof optreden. Nadat mijn huid aldus 
geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, 
die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen 
ogen zullen zien en niet een vreemde; mijn nieren in mijn 
binnenste versmachten van verlangen” (vs. 25-27). Job 
weet dat God hem goedgunstig gezind is en dat Hij Zich 
aan hem zal openbaren. Daar gaat zijn diepste verlangen 
naar uit. Terwijl heel veel gelovigen ontgoocheld zouden 
zijn in God, is dat bij Job niet het geval. Hij is wel 
radeloos en begrijpt niets van wat er gebeurt; maar toch 
blijft hij geloven dat God goed is en hem herstellen zal. 
God komt Job inderdaad uiteindelijk ook tegemoet en 
openbaart Zichzelf aan hem (Job 42:5). God geeft Job 
geen antwoord op zijn waarom-vraag, maar openbaart 
Zichzelf als de Almachtige die aan zijn kant staat. 

Het geloofsleven van 
Job tijdens zijn lijden

Job
 

Een voorbeeldig geloofsleven

Kris TavernierSl
ot
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Daarna zegent God Job meer dan ooit tevoren. Job 
wordt niet beschaamd in zijn vertrouwen op God.

Ontgoocheld raken in God heeft niet zozeer met God 
te maken, maar met de verwachtingen die mensen 
van God koesteren. Verwachtingen zoals dat God altijd 
direct ingrijpt, dat God ervoor zorgt dat het uitsluitend 
goed gaat, dat God Zijn nabijheid altijd zal laten voelen, 
dat Hij altijd zal genezen, en nog meer van dat soort 
verwachtingen; die geven een verkeerd beeld van 
Gods handelen met mensen. Helaas worden dergelijke 
verwachtingen ook wel veroorzaakt door prediking, 
onderwijs en christelijke liederen. Het leven van Job 
bewijst dat God vaak heel anders handelt dan wat de 
verwachtingen zijn. Hij weet wat Hij doet, en hiervan 
hoeft Hij geen verantwoording af te leggen. Dat is een 
grote les die Job geleerd heeft.

Uit alles blijkt dat Job zich onderwerpt aan Gods wegen 
met hem, hoe moeilijk die ook voor hem blijken te zijn. 
Daar gaat eigenlijk zelfs fundamenteel zijn zoeken naar 

uit. Wat gebeurt er? Wat is Gods doel hiermee? Wat is 
de weg die God met mij gaat? Wat die weg ook is, en of 
Job het te weten komt of niet, dit verandert voor hem 
niets aan het feit dat hij niet wil afdwalen van God. Och, 
klampte elke gelovige – ook ikzelf – zich maar zo vast 
aan God!

Het heeft een tijd geduurd, 
wellicht leek het oneindig 
lang in Jobs ogen, maar 
God heeft geantwoord. 

Het antwoord was niet 
zoals Job waarschijnlijk had gehoopt, een antwoord 
op al zijn vragen, een verklaring voor al het lijden 
waarmee hij zo had geworsteld. Maar het was wel 
een openbaring van Gods grootheid en majesteit. 
Toch zal Job hierdoor enorm vertroost zijn, door te 
zien dat God boven alle omstandigheden staat. En 
zeker ook door het feit dat God geen zonde of schuld 
van Job aantoonde, waardoor zou blijken dat het 
inderdaad allemaal zijn eigen schuld zou zijn geweest.  

Het geloofsleven van 
Job na zijn lijden

Die zonde was er gewoon niet. Integendeel, Job wordt 
door God in het gelijk gesteld (Job 42:7). Dat God Zich 
openbaart aan Job en hem in het gelijk stelt, is het begin 
van het herstel van Job. Immers, God laat van Zich 
horen en gaat alles weer in orde brengen. Job weet dat 
nu.

Dan krijgt hij naar mijn mening een moeilijke opdracht. 
Elifaz, die het voortouw had genomen in het onterecht 
beschuldigen van Job, krijgt de opdracht een brandoffe  
van zeven stieren en zeven rammen te brengen en 
aan Job te vragen voor hem en zijn beide andere 
vrienden te bidden. Zo gaan die drie vrienden met een 
bezwaard hart naar Job, want God heeft hun denken 
voor onjuist verklaard. Zal Job voor hen bidden en voor 
hen pleiten? Ja, zo ruimhartig is Job. Wie weet hoeveel 
tijd er verstreken is terwijl de vrienden probeerden 
om Job ervan te overtuigen dat het lijden dat hem 
overkwam een straf van God was, omdat hij een grote 
zonde moest hebben begaan? Het heeft Job veel 
extra verdriet gedaan (Job 19:2-3). Maar Job vergeeft 
zijn vrienden en hij bidt tot God ten goede voor hen.  

Wat een voorbeeld van vergeving is dat voor ons. 

Job wordt vervolgens rijk gezegend door God, nog meer 
dan vroeger al het geval was geweest. Ik kan mij zo 
voorstellen dat God echt zat te wachten op het moment 
dat Hij weer Zijn liefde en zegen kon schenken aan Zijn 
trouwe dienaar Job. Job verwerft veel meer rijkdom dan 
hij ooit had gehad, het dubbele van vroeger. Volgens de 
Joodse overlevering leefde Job nog twee keer zolang 
als hij hiervoor had geleefd. Ook kreeg Job weer tien 
kinderen, opnieuw zeven zonen en drie dochters. Ik 
denk dat Job niet het dubbele aantal kinderen kreeg, 
omdat de tien die stierven door God waren behouden en 
telden voor de eeuwigheid.

Dan komen al zijn vroegere bekenden bij hem terug, ook 
zijn eigen broers en zussen. Allen hadden ze hem in de 
steek gelaten. Maar we lezen niet over gevoelens van 
wrok, boosheid of ontgoocheling bij Job. Job ontvangt 
hen in zijn huis, waarbij hij de gastheer is. Ze eten 
samen met hem. Hij laat hen allen delen in de 
zegen die hij van God terug ontvangen heeft.
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Recensie
Is de Bijbel tijdgebonden?
Vragen rondom het Schriftgezag

J. Klein Haneveld e.a.

Zo’n 45 jaar geleden werd er in Den Haag 
een studiedag gehouden over de aard van 

het Schriftgezag, dit mede naar aanleiding van 
negatieve ontwikkelingen in de christenheid in de 

jaren ‘60 en daarna (denk aan het optreden van Kuitert 
en Wiersinga), en de veranderende Schriftvisie die hiermee 
samenhing. De verslagen van deze dag zijn gepubliceerd in 
het tijdschrift “Bode des Heils in Christus”, jaargang 113 (1970). 
Hiervan is een bewerking gemaakt, die u nu in de vorm van dit 
boekje wordt aangeboden. 

De titel is ontleend aan de lezing van 
br. J. Klein Haneveld, die jarenlang 
redacteur is geweest van bovengenoemd 
bijbelstudieblad. Hij was de oudere broer 
van de later meer bekend geworden Jb. 
Klein Haneveld (oom Jacob). De andere 
drie bijdragen waren van de hand van 
br. H.L. Heijkoop en de gebroeders 
Fijnvandraat. De laatste lezing van die 
dag door J.Ph. Fijnvandraat, over de 
verhouding tussen Bijbel en wetenschap, is 
niet opgenomen in het boekje, omdat die 
nogal wetenschapstheoretisch van aard 

was. Deze bijdrage had de bedoeling de menselijke beperkingen 
aan te tonen van wat men wel ‘de wetenschap’ noemt. De teneur 
was dat die nooit verder kan gaan dan de dingen ‘onder de zon’, 
zoals de Prediker het uitdrukt, terwijl wij voor de dingen van God 
nu juist zijn aangewezen op openbaring van boven. Dat is wat 
prof. Kuitert en anderen echter ontkenden. Kuitert stelde dat 
alle goddelijke openbaring uiteindelijk van beneden  komt, dus 
van louter menselijke oorsprong is. Wat is het tragisch dat deze 
geleerde geëindigd is als agnost en nu moet zeggen dat hij God 
overal heeft gezocht, maar Hem niet heeft gevonden!

Interessant is dat de vier sprekers niet alleen geestelijke 
verwantschap vertoonden als broeders in Christus, die 
opkwamen voor het gezag van Gods Woord, maar dat ze ook 
door familiebanden aan elkaar waren verbonden resp. als broers 
en zwagers. Ik heb hen leren respecteren als bijbelleraars, die 
met geestelijk gezag de Schriften konden openen. Dit boekje 
levert hiervan m.i. ook het bewijs. Br. J. Klein Haneveld laat 
zien dat het antwoord op de gestelde vraag over mogelijke 
tijdgebonden aspecten van Gods Woord door de Bijbel zélf wordt 
gegeven. Wat zegt de Schrift? Die houding is ook tekenend voor 
de bijdrage van zijn zwager H.L. Heijkoop over het gezag van 
Gods Woord. Ik hoop dat de Here Zijn zegen aan deze uitgave 
zal verbinden. ‘Het openen van Uw woorden verspreidt licht, het 
geeft de onverstandigen inzicht’  (Ps. 119:130). 

Hugo Bouter

Uitgave: OudeSporen online uitgeverij; 42 pag. Prijs: 4 euro.

ISBN/EAN: 978-94-91797-30-9
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In dit nummer van Rechtstreeks weer een 
selectie van nieuwe en oude artikelen. 
Soms zijn we teleurgesteld en ontmoedigd; 
en dat mag ook, we zien het in veel 
geschiedenissen in de Bijbel. Zijn deze 
teleurstellingen wellicht een begin van iets 
nieuws?

In het verslag van de reis naar China 
van Ger en Willy de Koning lezen we het 
verhaal van de zakenman T. Hij kreeg een 
Bijbel van een medewerker, die eerst zijn 
belangstelling niet trok. Maar uiteindelijk 
door de moeilijkheden en teleurstellingen 
in zijn leven zorgde Gods Woord toch voor 
grote veranderingen.

In de geschiedenis van Elia lezen we 
hoe hij reageerde op veranderende 
omstandigheden. We kunnen hier veel 
van leren. Moeten we vaak ook niet leren 
omgaan met situaties die we niet hadden 
verwacht? Zijn we zelf soms ook niet 
ontmoedigd en teleurgesteld in mensen en 
in God?

In het artikel dat daarop volgt, zou je kunnen 
zeggen dat je leest over een discipel die 
God teleurstelde. Maar kunnen wij God 
eigenlijk wel teleurstellen? Dat is mijn vraag 
daarbij. God weet hoe wij in elkaar zitten 
en Hij kent ons doen en laten, zelfs wat wij 
zullen doen en hoe wij zullen reageren. Is 
wat wij doen niet vaker een teleurstelling 
voor onszelf? Dat was zo bij Petrus. Na het 
uitspreken van zijn liefde voor de Heer werd 
hij hersteld en kreeg hij drie opdrachten, die 
helemaal aansloten bij wat hij de laatste tijd 
had geleerd over zichzelf.

In het ‘In memoriam’ denken we aan Henk 
Wassink, die veel voor de Heer heeft 
gedaan heeft in Suriname. We zijn dankbaar 
dat hij zijn belevenissen regelmatig met ons 
heeft gedeeld in Rechtstreeks. We bidden 
dat de Heer het werk in Suriname zal 
zegenen, door middel van arbeiders die in 
zijn voetsporen willen treden.

In de vijftiende aflevering over Hooglied 
1, zien we dat de bruidegom zijn bruid 
prijst met de woorden: “U bent mooi”. Hij 
vergelijkt haar ogen met duiven. Ik heb 
hierover gelezen, dat de duiven bij het lopen 
- omdat ze prooidieren zijn - de omgeving 
zo goed mogelijk blijven gadeslaan. 
Daarom lopen ze op een wijze waarbij de 
kop eerst snel naar voren wordt geplaatst 
en vervolgens wordt stilgehouden. Daarna 
volgt het lichaam. De kop verplaatst zich 
dan weer snel naar voren en alles herhaalt 
zich. Daardoor kan de duif de omgeving 
steeds blijven observeren. Laten wij ook 
standvastig en vastberaden de blik op de 
Heer gericht blijven houden.

In de WoordStudie heeft Gerard Kramer 
het deze keer over het verspreidingsgebied 
van de Griekse taal. Dat was voor die tijd 
een enorm gebied, zodat men zelfs in de 
Romeinse tijd nog met achting naar je keek 
als je Grieks sprak.

In het laatste artikel lezen we over de 
profetes Anna, een vrouw die in haar 
jonge jaren een geweldige teleurstelling 
te verwerken kreeg. Maar zij is niet bij de 
pakken gaan neerzitten. Zij heeft haar 
leven aan God gewijd en was steeds in Zijn 
dienst te vinden in de tempel. Daar krijgt 
ze het meest wonderlijke voorval uit de 
geschiedenis te zien, zodat ze niet meer 
kan stoppen om daarover te spreken.

Bij wijze van uitzondering mag ik hier 
misschien even wijzen op de advertentie 
op de laatste pagina. Want de artikelen 
uit het themanummer over de schepping, 
van november 2015, zijn nu als tijdschrift 
uitgegeven door uitgeverij Daniël. Voor de 
prijs hoeft u het niet te laten, het is slechts 
anderhalve euro. De portokosten zijn 
misschien wel meer. U kunt de glossy via 
deze link bekijken. Een vriendelijke groet 
namens de redactie, Jan Paul Spoor.

Van de redactie
Teleurgesteld en ontmoedigd
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Verslag Chinareis
van Ger en Willy de Koning 

Deel 2

Ger de Koning
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In Dalian werden we ontvangen door enkele broeders 
en zusters. T. was een zakenman. Toen hij toen geloof 
kwam, ca. vijf jaar geleden, verkocht hij zijn zaak en is met 
enkele anderen een gemeente begonnen. De ruimten 
waar zijn zaak was gevestigd (op de twintigste verdieping 
van een flat!) heeft hij omgebouwd tot ruimten waar 
gelovigen samenkomen en ook kindersamenkomsten 
worden gehouden. Het is kleinschalig. Het is zo gegroeid 
dat er vorig jaar nog een nieuwe gemeente in Dalian, 
een uur ervandaan, is gestart. T. is de leider, en hij wil 
graag meer weten over de gemeente. 

T.’s vriend en broeder reisde ook met ons mee. Hij werkte 
vroeger bij T. en kwam tot geloof. Hij nam ontslag en is 
nu gemeenteleider in Shenyang. Ze willen gemeente zijn 
en geen organisatie, en staan open voor het werk van de 
Geest. Daarom verlangen ze zo naar het onderwijs van 
Gods Woord hierover. Hij excuseerde zich bijna dat ze 
alles zo eenvoudig mogelijk willen doen. Ik zei hem dat 
dit taal naar mijn hart is. T. vertelde dat hij al vijftien keer 
de brief van Paulus aan de Romeinen had doorgelezen 
en dat wel honderd keer wil doen. Dat zegt mij genoeg 
over de aanwezigheid van het nieuwe leven. Het is mooi 
om dit in zijn frisheid te mogen zien. T. was onlangs naar 
een afgelegen dorp geweest, waar hij het evangelie had 
verkondigd. Daar kwam een oude, gehandicapte man tot 
geloof. Dat was een grote vreugde voor hem. 

Zondag 15 november was er ’s morgens eerst een half 
uur aanbidding en daarna kreeg ik gelegenheid iets 
uit het Woord met hen te delen. ’s Middags was de 
eerste lezing over 1 Korintiërs voor ieder die daarvoor 
belangstelling had. In de avond hadden ze een extra 
bijeenkomst geregeld. Ze wilden dat we naar de pas 
ontstane gemeente gingen om ook daar Gods Woord 
te brengen. Telkens weer merken we het aanstekelijke, 
weldadig aandoende verlangen naar het voedsel van het 
Woord.

Tussendoor vertelde T. ons zijn opmerkelijke 
bekeringsgeschiedenis. Hij had een bedrijf met zeventien 
medewerkers op kantoor en zestien in de buitendienst, 
en deed vooral zaken met Rusland. Toen hij voor zaken 
in Rusland was, kwam zijn werknemer Y. tot geloof. Het 
zei hem niet veel. Hij vond gelovigen hypocriet. Y. gaf 
hem een Bijbel. Die kwam in de boekenkast terecht. 

Ondertussen raakte hij aan de drank, ging roken, kreeg 
problemen in zijn huwelijk en een hart vol onvrede. Op 
een dag riep hij tot God: ‘Als U echt bestaat, laat het 
me dan weten.’ ’s Avonds dacht hij aan de gekregen 
Bijbel. Hij had veel strijd om daarin te gaan lezen,  
want hij besefte dat hij het antwoord zou krijgen als hij 
ging lezen. Hij zweette, ging lezen en is heel erg gaan 
huilen. Tot dan had hij nooit gehuild. Lachen deed hij ook 
niet meer. In die tijd bekeek hij een dvd over de liefde 
van God. Toen besefte hij hoeveel hij zijn eigen vrouw 
tekort had gedaan. Daarmee is hij zeven dagen bezig 
geweest. Hij had zichzelf opgesloten op zijn kantoor en 
heeft zeven dagen gehuild. Toen hij daarna in de auto 
onderweg was en naar een cd luisterde, hoorde hij de 
prediker zeggen: ‘Ben je een kind van God?’ Hij riep: 
‘Nee!’ Maar tegelijk stak hij zijn hand omhoog. Toen werd 
hij enorm blij, maar ook heel bang dat hij die blijdschap 
zou kwijtraken. Daarom droeg hij voortdurend de Bijbel 
bij zich, waarin hij ook heel veel las. 

Na zijn bekering was hij direct van de drank en het roken 
af. De kamer vol met flessen drank sloot hij af. Hij had al 
twee jaar geen contact gehad met zijn vrouw. Hij dacht: 
Wat kan ik doen om mijn liefde voor haar te laten zien? 
Een mooi horloge, geld, een mooie auto? Nee, mijn 
ogen, mijn aandacht, want dat is wat ze heeft gemist. 
Hij praatte wel met haar, maar was ondertussen druk 
bezig met zijn smartphone. Hij keek niet naar haar, had 
geen echte aandacht voor haar. Hij is begonnen haar 
iedere dag iets te geven. Na twee maanden reageerde 
ze: ‘Waarom doe je dat?’ Hij zei: ‘Ik schaam me ervoor te 
zeggen dat ik je liefheb, maar ik wilde je mijn liefde laten 
zien.‘ Toen brak ze en kwam ook tot geloof.

Maandag en dinsdag (16-17 november) waren er ’s 
morgens en ’s middags besprekingen met enkele leiders 
over de vragen die zij hadden over de eerste brief aan 
de Korintiërs. Het zijn broeders die tussen de vijf en 
tien jaar geleden tot bekering zijn gekomen. Wat we 
hebben gemerkt, is dat ze al een behoorlijke kennis van 
Gods Woord hadden en goed hadden nagedacht over 
de onderwerpen die we bespraken. Ze wilden ook hun 
gedachten toetsen, of ze hun verantwoordelijkheden 
voor de gemeente juist zagen. Ik heb gezegd dat 
ik dat oordeel aan de Heer overliet, en dat ik alleen 
kon proberen hun duidelijk te maken wat naar mijn 

Dalian. Foto: Curtis Chan
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overtuiging Gods Woord over die vragen zegt. Ze 
moeten mijn antwoorden toetsen aan de Schrift en pas 
iets veranderen als ze het in de Schrift zien. Dat dit hun 
enige wens was, bleek wel uit de besprekingen die we 
hebben gehad. Het begon wat later dan gepland. We 
waren maandagmorgen om half tien aanwezig, maar de 
twee broeders die van andere plaatsen moesten komen, 
hadden vertraging. We begonnen dus pas ’s middags. 
De vertaler zei met een lach: ’Je moet in dit land flexibe  
en beschikbaar zijn.’ 

Eerst hebben ze hun vragen opgesteld, over bijna elk 
hoofdstuk een vraag. Uit hoofdstuk 1 wilden ze graag 
spreken over wat het betekent om heilig of geheiligd te 
zijn. We zijn diep ingegaan op het geheiligd zijn (qua 
positie) en geheiligd leven (de praktijk). Daarbij was het 
echt niet zo dat ze direct instemden met wat ik daarover 
naar voren bracht. In verband met 1 Korintiërs 2 en 3 
hebben we uitvoerig gesproken over de natuurlijke mens 
(dat is de ongelovige, niet wedergeboren mens) en over 
de gelovige die geestelijk, maar ook vleselijk kan zijn. 

Naar aanleiding van hoofdstuk 5 hebben we nagedacht 
over de gemeentelijke verantwoordelijkheid om tucht 
uit te oefenen. Zij zien dat dit noodzakelijk is. Het is 
niet eenvoudig voor hen om te begrijpen dat dit met 
het gezag van de gemeente te maken heeft. Nu is het 
nog zo dat een leider iemand in een bepaald geval de 
toegang tot de gemeente ontzegt. Veelal zijn de anderen 
nog zo jong in het geloof, dat ze niet aan het beoordelen 
van tuchtzaken toe zijn. 

Tucht zoals in 1 Korintiërs 5 gaat over iemand die in 
openbare zonde leeft, niet iemand die in de zonde valt. 
Meestal is het zo dat – voordat iemand als een boze uit de 
gemeente wordt weggedaan –, er eerst andere stappen 
kunnen en moeten worden gezet om iemand te helpen 
van de zonde los te komen. Dat zien we in Matteüs 
18:15-20, een gedeelte dat nauw verbonden is met  

1 Korintiërs 5. Dat begrepen ze niet. Hoe kan het in 
Matteüs 18:15-20 over de gemeente gaan? De Heer 
sprak toch tot Zijn discipelen? Waarom moet het hier 
dan ineens over de gemeente gaan, en dan nog wel 
over een gemeente die er nog niet was? 

Zo’n opmerking laat zien hoe zij zonder ‘voorkennis’ 
van de gemeente dit gedeelte lezen. Het gaf aanleiding 
om uit te leggen waarom de Heer hier, evenals in Matt. 
16:18, spreekt over een gemeente die nog moest komen. 
Het zet jezelf weer aan het denken en bevestigt je in wat 
je hebt mogen ontdekken. Dat mag je dan doorgeven. 
Ze waren enorm dankbaar voor de open manier waarop 
we zo met elkaar over Gods Woord konden praten.

Zij meenden ook dat de Heilige Geest al in het Oude 
Testament in de gelovigen woonde, terwijl Hij pas op 
aarde is komen wonen toen Hij werd uitgestort op de 
Pinksterdag, dat is na de verheerlijking van de Heer 
Jezus (Joh. 7:37-39). Telkens vroegen ze naar bewijzen 
uit de Schrift. We hebben ook gesproken over wie 
gelovigen ofwel kinderen van God zijn, wanneer iemand 
de Heilige Geest ontvangt, wat een christen is, wat 
het verschil is tussen een naamchristen en de christen 
die het door bekering en nieuw leven werkelijk is, over 
ware en schijndiscipelen. Het waren aangename, 
verkwikkende besprekingen. Ze gaan zeker over al deze 
dingen nadenken en de Heer vragen wat Hij wil dat ze 
ermee doen.

Maandagavond en dinsdagavond was het vervolg van 
de lezingen over de eerste brief aan de Korintiërs, 
waarmee ik zondagmiddag was begonnen. Ik heb alleen 
hoofdstuk 1 kunnen bespreken. Toen we dinsdagavond 
afscheid namen zei T. dat dit betekent dat ik nog vijftien 
jaar lang terug moet komen, aangezien de brief zestien 
hoofdstukken heeft!

1. Wie werd door de Geest bij zijn hoofdhaar opgetild 
tussen hemel en aarde? 

2. Tegen welke weduwe zei de Heer: ‘Ween niet’? 

3. Welk evangelie vermeldt dat een engel de steen 
voor het graf van de Heer wegwentelde? 

1. De profeet Ezechiël (Ezech. 8:3). 

2. De weduwe te Naïn (Luc. 7:13). 

3. Het evangelie naar Matteüs (Matt. 28:2). 

Vragen: Antwoorden:

Bestudeert de Schriften
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Vele gelovigen ondervinden 
gedurende hun leven 
telkens wisselende 
omstandigheden, net 
zoals de mensen ‘die met 

schepen de zee bevoeren, die 
handel dreven op grote wateren’. Van hen wordt gezegd: 
‘zij rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepten, 
hun ziel verging van ellende’ (Ps. 107:23-26). Soms zijn 
ze op de berg, soms in het dal. Soms liggen ze in de 
zon, soms worden ze getroffen door stormvlagen. Het 
lijkt wel of niemand de voor ons uitgezette wedloop kan 
lopen zonder oneffenheden op zijn pad tegen te komen. 
De weg door de woestijn is geen gebaande weg. Op zich 
is dat goed, want ieder weldenkend mens wil liever een 
ruw dan een glibberig pad. De Heer kent de noodzaak 
van geloofsoefeningen, opdat we beter geoefend en 
geschikt zijn voor de plaats die we moeten innemen. Dit 
is een ernstige les: ‘Wie een oor heeft, laat hij horen’. 

De mensen van de wereld worden hoe langer hoe 
zorgelozer ten aanzien van de belangen van Gods 
waarheid. Christus en Belial zijn voor hen gelijk, zolang de 
raderen van de grote machine van het nuttigheidsdenken 
maar niet gehinderd worden. Uw principes moet u maar 
voor u houden. Mensen met de meest tegenstrijdige 
uitgangspunten kunnen zich verenigen en hun principes 
verborgen houden. Ze verdedigen vol elan de geest van 
wereldsgezindheid. Dat is de geest van de eeuw. Het 
enige dat nog ontbreekt, is dat de geest van de valse 
profetie de mensen verder leidt op de dwaalweg die 
zij openlijk hebben ingeslagen. Het is echter wel een 
pad dat eindigt in de eeuwige duisternis. Een ernstige 
gedachte: ‘Wie een oor heeft, laat hij horen’.

‘Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan 
had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood 
had, zond Izebel een bode tot Elia’ (vs. 1). Elia schrok 
hiervan; hij leek verpletterd te zijn door de boodschap 
die hij kreeg. Achab had alles wat er was gebeurd op de 
Karmel aan Izebel verteld, maar hij had er niet voldoende 
belang bij om een standpunt in te nemen. Zelfs nu 
ontbrak het hem aan geestelijke kracht. De overvloedige 
regen scheen hem een gevolg te zijn van de dood van 
de profeten, daarom kon hij rustig toekijken bij hun dood. 
Wat gaf Achab nu om Baäl of Jahweh? Als de koning en 
zijn gevolg maar genoeg te eten en te drinken hadden, 
dan waren andere kwesties over waarheid en godsdienst 
niet belangrijk. Deze leiders waren ellendig, verdwaasd 
en genotziek, kinderen van de wereld. Hun gevoelens 
kwamen overeen met het gezegde: ‘Laten wij eten en 
drinken, want morgen sterven wij’. Denk aan Achab en 

zijn verschrikkelijke einde. Het einde van zijn eten en 
drinken. Hoe? De honden likten zijn bloed! En wat zijn 
ziel betreft, dat zal de eeuwigheid openbaren.

Maar bij Izebel ontbrak 
het niet aan belangstelling 
of geestkracht. Voor haar 
was het doden van haar 
priesters van het hoogste 

belang, en zij besloot ferm 
op te treden. Ze zond een bode naar Elia, die zei: ‘Zo 
mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen 
om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel 
van een van hen’ (vs. 2). Nu moest Elia de storm van 
de vervolging ondergaan. Op de Karmel hield hij stand 
tegenover al de profeten van Baäl. Zijn loopbaan was 
tot dan toe een triomftocht geweest, als gevolg van de 
gemeenschap met God. Maar nu leek de zon te dalen en 
de horizon donker te worden. Toen Elia de boodschap 
‘had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om 
zijn leven te redden; en gekomen te Berseba, dat tot 
Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter. Zelf echter 
trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder 
een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zei: 
Het is genoeg! Neem nu Here, mijn leven, want ik ben 
niet beter dan mijn vaderen’ (vs. 3-4).

De geest van Elia bezweek. Hij zag alles door de 
donkere wolk die hem omringde. Zijn werk leek in zijn 
eigen ogen niets meer waard, alles scheen voor niets 
te zijn geweest. Hij wilde alleen nog maar gaan rusten 
en sterven. Zijn geest, die werd gekweld door de vrees 
dat alle inspanning vruchteloos was geweest, verlangde 
naar rust. In dit alles zien we ook ongeduld en ongeloof. 
Elia wilde niet heengaan, toen hij op de Karmel stond. 
Daar leek alles triomfantelijk, daar bereikte hij iets. Hij 
scheen daar succes te hebben en dacht niet aan de 
dood. Maar God wilde Zijn dienstknecht niet slechts 
tonen wat hij ‘moest doen’, maar ook wat hij ‘moest 
lijden’. Het eerste willen we wel, naar het andere 
verlangen we niet zo. Toch wordt de Heer evengoed 
verheerlijkt door een geduldig gedragen lijden als door 
een actieve dienst. De genade die zichtbaar wordt in het 
lijden is even welriekend als de vrucht van onze arbeid. 
Dit had Elia moeten bedenken. Maar het hart kan niet 
goed luisteren, als het somber en moedeloos is.

Er zijn maar weinig dienstknechten van de Heer die niet 
op een zeker moment ernaar verlangen het harnas af te 
mogen leggen en te stoppen met de strijd. Dat gebeurt 
meestal op momenten dat ons werk en ons getuigenis 
vruchteloos lijken te zijn, en we geneigd zijn naar onszelf 

Daadkracht en 
geestelijke kracht

Elia bij de berg Horeb

1 Koningen 19

C.H. Mackintosh 
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Doornstruik (Ziziphus spina-christi).
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te kijken en naar allerlei belemmeringen. Toch moeten 
we op de tijd van God wachten en tot op dat ogenblik de 
weg geduldig en trouw vervolgen. 

Er is een groot verschil 
tussen het verlangen verlost 
te zijn van beproeving en 
zorg, en het verlangen thuis 
te komen in het Vaderhuis. 

De gedachte aan rust is 
heel aantrekkelijk voor de actieve dienstknecht. Het 
is prettig te denken aan de tijd, waarin onze genadige 
God elke traan van de ogen zal afwissen. Het is goed te 
denken aan de groene weiden en de levende wateren, 
waarheen het Lam Zijn kudde zal leiden in de komende 
heerlijkheid. Kortom, dit vooruitzicht voor het geloofsoog 
is heel opwekkend. Toch hebben wij niet het recht om te 
zeggen: ‘Heer, neem nu mijn leven’. Alleen iemand die 
ongeduldig is, kan zoiets zeggen.

De woorden van Paulus in Filippenzen 1:23-25 klinken 
totaal anders: ‘(...) maar ik word van beide kanten 
gedrongen: ik verlang ernaar heen te gaan en met 
Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar in 
het vlees te blijven is nodiger ter wille van u. En in dit 
vertrouwen weet ik dat ik zal blijven en bij u allen zal 
blijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof’. 
Deze woorden ademen een echte christelijke geest. De 
dienstknecht van de gemeente moet het goede zoeken 
voor de gemeente, en niet zijn eigen voordeel. Als 
Paulus naar zichzelf had gekeken, had hij geen ogenblik 
langer op aarde willen blijven. Maar doordat hij naar de 
gemeente keek, wenste hij te blijven en voortdurend 
bij de gelovigen te zijn om hun vreugde en geloof te 
bevorderen.

Dat had ook de wens van Elia moeten zijn. Hij had 
moeten blijven voor het nut van het volk, maar hij faalde 
daarin. Hij vluchtte in de woestijn, in ongeloof, en om zijn 
leven te redden. En daarna wenste hij dat zijn leven zou 
worden weggenomen, om op die manier te ontkomen 
aan de moeilijkheden die zijn positie met zich meebracht. 
Hieruit moeten wij een les trekken. Het ongeloof berooft 

ons van ons getuigenis en 
onze dienst. Zolang Elia 
door het geloof wandelde, 
had hij een plaats als Gods 
getuige en dienstknecht. 

Maar toen zijn geloof faalde, 
verloor hij die en vluchtte hij de woestijn in. Ongeloof 
maakt ons ongeschikt voor de dienst en nutteloos. We 
kunnen alleen iets voor God doen in de kracht van het 
geloof. In een tijd dat velen het opgeven en een stap 
opzij doen, is het nodig dit in herinnering te brengen. 
De conclusie is: als iemand een bepaald standpunt 
loslaat, gebeurt dit omdat hij door ongeloof hiertoe wordt 
gebracht.

Vandaag de dag zien we velen, die bewust de waarheid 
van de tegenwoordigheid van de Heilige Geest in de 
gemeente hebben aangenomen, toch ertoe overgaan 
anders te handelen. Als de genoemde waarheid werkelijk 
wordt begrepen en wordt vastgehouden, bevrijdt ze ons 

van elk menselijk gezag in geloofszaken. Het bevrijdt 
christenen uit de systemen die dit menselijke gezag 
wel erkennen en verdedigen. Als de Heilige Geest in 
de Gemeente regeert, heeft de mens geen recht om 
tussenbeide te komen. Dan heeft de mens geen recht 
ceremoniën te verordenen en in te stellen. Als hij dat 
doet, bemoeit hij zich op aanmatigende wijze met het 
goddelijk recht. Als iemand deze belangrijke waarheid 
oprecht gelooft, zal dit zijn gedrag zo beïnvloeden dat hij 
zich genoodzaakt voelt te getuigen tegen ieder menselijk 
systeem dat die waarheid praktisch loochent. Hij zal zich 
hiervan afzonderen. Het is geen kwestie van: bij wie 
zal ik mij voegen? Nee, dat is een andere overweging. 
Voorop staat de opdracht: ‘houd op kwaad te doen’. Pas 
dan volgt: ‘leer goed te doen’ (Jes. 1:16).

Maar velen die eenmaal beleden de waarheid te 
kennen en ernaar te handelen, hebben sindsdien het 
vertrouwen erin verloren. Ze zijn teruggegaan naar 

de systemen waaruit ze 
waren weggegaan. Net 
zoals Elia voelen ze zich 
niet voldaan. De gevolgen 
waarop zij hoopten, hebben 

ze niet gekregen. Daarom 
hebben ze het toneel verlaten. Mogelijk hebben ze 
bij zichzelf gedacht: ‘Het is genoeg’. Velen die eens 
hoge verwachtingen koesterden van de gemeente, 
zijn teleurgesteld. Zij die beleden de waarheid van de 
tegenwoordigheid van de Heilige Geest in de gemeente 
te kennen, en andere hiermee verbonden waarheden, 
hebben gefaald. Zij zeiden te handelen overeenkomstig 
die waarheden, maar hebben een verootmoedigende 
openbaring van het eigen ik laten zien. De vijand heeft 
hiervan gebruik gemaakt om schade toe te brengen, 
en de harten te ontmoedigen van hen die getuigen 
van Christus wilden zijn. Toen ze het falen zagen van 
het gemeenschappelijke getuigenis, hebben ze het 
prijsgegeven. 

Maar het was ongeloof, dat Elia deed vluchten in de 
woestijn. En het is ongeloof dat iemand het getuigenis 
doet verlaten, dat de waarheid van de tegenwoordigheid 
van de Heilige Geest in de gemeente hem had gegeven. 
Dit toont dat niet God Zelf en Zijn eeuwige waarheid zijn 
aandacht had, maar de mens en diens omstandigheden. 
Als Gods waarheid de basis is van ons handelen, zullen 
wij niet van gedachten veranderen door menselijk falen 
en ongedurigheid. De mens kan en zal falen in zijn 
pogingen om de waarheid van God te bewaren. Maar zal 
het menselijk falen de waarheid van God van zijn kracht 
beroven? ‘Volstrekt niet! Maar God zij waarachtig en 
ieder mens leugenachtig’ (Rom. 3:4).

Als degenen die belijden de eenheid van de gemeente 
vast te houden, zichzelf in partijen verdelen? Als zij 
die de tegenwoordigheid van de Heilige Geest in de 
gemeente belijden in regering en dienst, praktisch gezien 
toch leunen op menselijk gezag? Als zij die belijden uit 
te zien naar de persoonlijke verschijning en regering 
van de Zoon des mensen, vol vuur de dingen van de 
wereld najagen? Wat kunnen we dan doen?

Omgaan met 
moeilijkheden

Teleurstelling en 
ongeloof

Ontmoediging
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De liefde tot God en tot Christus moet het motief zijn 
voor ons werk als vissers van mensen. Petrus moest na 
zijn verloochening van de Heer duidelijk worden bepaald 
bij deze bron van iedere dienst (Joh. 21:15-17; vgl.  
1 Kor. 13). Na de visvangst bij de zee van Tiberias 
volgde een maaltijd met de Heer en daarop volgde het 
publieke herstel van Petrus. Hij kreeg drie vragen van de 
Heer, en ook drie opdrachten.

De Heer Zelf had alles al in gereedheid gebracht voor 
de maaltijd. Als de  discipelen aan land gaan, zien zij 
een kolenvuur en vis en brood daarop liggen (Joh. 
21:9). Christus was de Gastheer en Hij nodigde Zijn 
discipelen uit om met Hem te eten, zoals Hij dat tijdens 
Zijn omwandeling op aarde ook zo vaak had gedaan. Zij 
mochten nu na Zijn opstanding uit de doden opnieuw 
bij Hem zijn en maaltijd met Hem houden, voordat zij 
als Zijn getuigen erop zouden uittrekken in de wereld. 
Allen waren er inmiddels van doordrongen dat het de 
Heer was (Joh. 21:12). Is dit ook geen les voor ons als 
volgelingen van Hem? Enerzijds dienen wij actief te zijn 
als dienstknechten, maar anderzijds is het ook belangrijk 
de gemeenschap met Hem te zoeken en zo versterkt en 
verkwikt te worden met de goede dingen die Hij voor ons 
heeft bereid. De gemeenschap met Hem zal zeker ook 
tot gevolg hebben dat wij onder de indruk komen van 
Zijn grootheid en heerlijkheid.

Ongetwijfeld zal dit kolenvuur bij Petrus herinneringen 
hebben opgeroepen aan het vuur in de voorhof van de 
hogepriester, waaraan hij zich had gewarmd, toen hij 
de Heer zo ernstig had verloochend (Joh. 18:18, 25). 
Ook het feit dat de Heer hem driemaal een vraag stelde, 
zal hem pijnlijk hebben herinnerd aan zijn drievoudige 
ontkenning dat hij Zijn discipel was. Dit wordt bevestigd 
door de inhoud van de vragen. De Heer had voorzegd 
dat alle discipelen Hem in de steek zouden laten, maar 
Petrus had zich erop beroemd dat hij Hem trouw zou 
blijven tot in de dood (Matt. 26:31-35; Marc. 14:27-31; 
Joh. 13:36-38). Het tegendeel was echter gebleken. 
Petrus was niet trouwer dan de anderen, zijn hoogmoed 
kwam voor de val (Spr. 16:18).

Daarom vroeg de Heer nu: ‘Simon, zoon van Johannes, 
heb je Mij waarlijk lief, meer dan dezen?’ (Joh. 21:15 
NBG-vert.). Petrus moest zijn falen wel erkennen. Hij 
kon alleen maar heel schuchter antwoorden: ‘Ja Heer, 
U weet dat ik van U houd’. Hij gebruikte telkens een 

ander woord voor liefhebben dan het woord dat de Heer 
gebruikte, dat bij uitstek de goddelijke liefde aanduidt 
(Gr. agapè). Hij moest toegeven dat zijn liefde voor de 
Meester niet groter was dan die van de anderen. Maar 
het was wel waar dat hij van Hem hield en aan Hem 
gehecht was.

Opnieuw stelde de Heer dezelfde vraag en Petrus gaf 
weer hetzelfde antwoord. Maar de Heer vroeg het nog 
een derde keer; daarbij nam Hij het woord over dat 
Petrus tot nu toe had gebruikt voor liefhebben: ‘Houd je 
van Mij?’ Dat maakte Petrus bedroefd en hij legde zijn 
hart nu helemaal bloot. Hij zei als het ware: Heer, U 
kent en doorgrondt mij, U kijkt tot op de bodem van mijn 
hart en U weet dat ik echt van U houd. Maar hij erkende 
hierbij dat de alwetendheid van de Heer nodig was om 
dit vast te kunnen stellen: ‘Heer, U weet alles, U weet 
dat ik van U houd’ (Joh. 21:17).

Deze belijdenis was voldoende om Petrus te 
rehabiliteren. De andere discipelen begrepen ook dat de 
Heer hem weer wilde gebruiken, want na ieder antwoord 
kreeg Petrus ook een opdracht. De lammeren van de 
kudde van Christus mocht hij weiden, maar de schapen 
moest hij zowel hoeden als weiden. De lammeren komen 
eerst: zij hebben in de eerste plaats voedsel nodig. 
De schapen hebben echter correctie nodig: zij moeten 
worden gehoed en in het rechte spoor worden geleid, 
om dan te worden geweid in de grazige weiden van het 
Woord (vgl. Ps. 23:3).

Terwijl we bij de wonderbare visvangst Petrus’ taak zien 
ten opzichte van de volken, gaat het in dit gedeelte meer 
om zijn zorg voor de Joodse kudde (vgl. Joh. 10:3-4; 
Gal. 2:7-9; 1 en 2 Petrus). Het is mooi te zien dat het 
motief voor deze dienst de liefde tot de Heer Zelf is. Dit 
geldt uiteraard voor iedere dienst. Is het echt zo dat wij 
van de Heer houden? Welnu, dan wil Hij ons gebruiken 
om zorg te dragen voor Zijn schapen en lammeren.

Vervolgens kreeg Petrus te horen wat de prijs zou zijn 
die hij voor zijn discipelschap zou moeten betalen. 
Hij zou de Heer nu inderdaad mogen volgen, zoals 
hij in de bovenzaal al had gevraagd (Joh. 13:36-38). 
Op de weg van de navolging, een weg van lijden en 
martelaarschap, zou hij Christus gelijkvormig worden; 
want met zijn dood zou hij God verheerlijken (Joh. 
21:19).

Heb je Mij lief?
Petrus’ herstel en zijn dienstwerk

Johannes 21:15-19

Hugo Bouter 
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In Memoriam
“En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid 
aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid 
aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid 
worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen 
in de overwinning (…) Maar Gode zij dank, die ons 
de  overwinning geeft (over de dood) door onze Here 
Jezus Christus” (1 Korintiërs 15:54, 57).

Onze broeder Henk Wassink is op 10 januari 2016 in de 
leeftijd van 69 jaar door de Heer thuisgehaald. Hij heeft 
regelmatig in dit blad een bijdrage mogen leveren over 
het werk van de Heer in Suriname met afleveringen
voor de rubriek ‘Van de werkvloer’ zoals:

• Op stap met een bejaarde colporteur in Frans 
Guyana

• Wisselgeld
• Een weinig lucht, overvloed aan water
• Elia en het kinderboekenfestival
• Kalender verspreiding in Zuid-Amerika
• Suriname
• ‘Geboeid’ werken voor God
• Het Kinderboekenfestival in Atjoni
• Reis rond de (halve) wereld
• Met een evangelisatiefilm in Galibi, Surinam
• Met de tabernakel door de jungle naar Apoera 

We wensen zijn vrouw, de kinderen en familie veel 
sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.

“Als de boog in de wolken is, dan zal Ik 
hem zien, zodat Ik mijn eeuwig verbond 

gedenk tussen God en alle levende 
wezens” (Gen. 9:15).

 ♫ Luister naar: Ik zal er zijn (Sela)

https://www.sela.nl/liederen/103/ik-zal-er-zijn.html
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‘Zie, u bent mooi, Mijn vriendin, zie, u bent mooi, uw 
ogen zijn als duiven’ (Hooglied 1:15).

U bent mooi, Mijn vriendin

De bruidegom reageert op de uitingen van de liefde van 
de bruid door haar schoonheid te roemen. Door twee 
keer te zeggen: “U bent mooi”, benadrukt hij die. Soms 
is die bevestiging ook wel eens nodig. Dat geldt ook voor 
onze relatie met de Heer. Wij mogen dan tegen iemand 
zeggen: ‘Jij bent mooi voor God zoals je bent. Hij ziet je 
aan in de Heer Jezus, de Geliefde. In Hem heeft God je 
aangenomen’.

De eerste keer prijst de 
bruidegom haar schoonheid 
om de bruid te bemoedigen. Hij 
noemt haar daarbij weer: “Mijn 
vriendin” (zie vs. 9). De tweede 
keer zegt hij het, omdat haar 
”ogen als duiven” zijn. Hij ziet 
aan haar ogen, die de spiegel 
van ziel zijn, dat ze alleen maar 
naar hem kijkt. Ogen duiden 
op geestelijk inzicht. Ze ziet in 
hem alles wat ze nodig heeft. 

Zo zegt de Heer Jezus tegen 
Zijn discipelen dat zij omgeven 
zijn door vijandige mensen 
en daarom, onder andere, 
“oprecht gelijk de duiven” 
moeten zijn (Matt. 10:16). 
‘Oprecht’ heeft de betekenis 
van ‘eenvoudig’, ‘argeloos’ 
(vgl. Matt. 6:22, waar staat: 
‘de lamp van het lichaam is het 
oog; als dan uw oog eenvoudig 
is, zal uw hele lichaam verlicht 
zijn’). Het oog van de duif heeft slechts één kijkrichting; 
het kan maar op één ding gericht zijn, niet op meerdere 
dingen tegelijk, want het kan zich niet bewegen. Het 
geeft de standvastigheid en vastberadenheid van de 
blik aan. Dat is ook voor ons belangrijk. Als we de Heer 
Jezus liefhebben, moeten onze ogen niet heen en weer 
zwerven, maar alleen naar Hem kijken. 

De duif is een trouwe vogel. Heel vaak zien we twee 
duiven bij elkaar. Die blijven elkaar ook altijd trouw. Zo 

ziet de Heer de Zijnen als Zijn bruid. Hij zegt tegen ons 
dat Hij ons als duiven ziet, die in hun liefde Hem trouw 
zullen zijn en alleen naar Hem willen kijken. Ook als wij 
moeten toegeven dat onze ogen zo vaak naar andere 
dingen kijken, dan kent Hij toch onze wens om echt 
alleen Hem te willen zien. 

Hij weet dat we willen luisteren naar de oproep om te 
zien op Jezus (Hebr. 12:2). Het woord ‘zien’ betekent 
letterlijk ‘wegzien’, dat is van alle andere dingen afzien 
en het oog uitsluitend op één voorwerp gericht houden. 
Als dat bij ons gevonden wordt, als ons hart helemaal 
alleen naar Hem uitgaat, dan zijn wij ‘mooi’ voor Hem. 
Onze schoonheid voor Hem wordt bepaald door de 
blikrichting van onze ogen.

Paulus spreekt in zijn tweede 
brief aan de Korintiërs ook 
over “de eenvoudigheid (…)
jegens Christus” (2 Kor. 11:3). 
Hij vreest dat de Korintiërs 
daarvan zijn afgeweken. Moet 
niet van de gemeente als 
geheel worden gezegd dat 
die vrees terecht is gebleken? 
Haar gedachten zijn niet gericht 
gebleven op Christus alleen. 
De liefde tot de Heer Jezus is 
verkoeld. Ze is haar verbinding 
met de Heer Jezus vergeten en 
heeft zich verbonden met de 
wereld. Ze is geen reine maagd 
gebleven. Dat doet de Heer 
Jezus groot verdriet. 

Paulus wijst erop hoe dat is 
gekomen. Het komt omdat 
de gemeente de listen van 
de satan niet goed heeft 
doorgehad, net zoals dat bij 

Eva het geval was. Het lukte de satan om Eva’s blik 
van God af te wenden, en die te richten op wat hij 
haar voorstelde. Daardoor is Eva vergeten wat God 
had gezegd en zijn haar gedachten bedorven door wat 
de slang zei. Wat had ze moeten doen? Eenvoudig 
vasthouden aan wat God had gezegd. Als wij ontdekken 
dat we niet meer genoeg hebben aan het ene Voorwerp 
voor ons oog, omdat ons hart naar andere dingen 
uitgaat, laten we dat dan belijden en terugkeren tot 
onze eerste liefde voor Hem.

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
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Dat er al heel lang Grieks gesproken is op deze planeet, 
wist u al. Dat het Nieuwe Testament in het Grieks 
geschreven is, kan voor u als trouwe lezer van de 
WoordStudies ook geen verrassing meer zijn. Maar als 
we het hebben over het nieuwtestamentische Grieks, 
betekent dit dan dat het Nieuwe Testament in een heel 
speciaal soort Grieks geschreven is? Ja en nee. Men 
sprak in de eerste eeuw na Christus uiteraard niet een 
variant van het Grieks die als ‘nieuwtestamentisch Grieks’ 
kan worden getypeerd. Nee, men sprak gewoon Grieks. 
En ja, het had wel enkele speciale kenmerken, en de 
kenmerken van het nieuwtestamentische Grieks zijn nog 
iets specialer. 

Grieks buiten Griekenland
‘Kent u Grieks?’ Dat was de verbaasde vraag van de Ro-
meinse legeroverste aan Paulus, toen deze laatste hem in 
de legerplaats – de burcht Antonia in Jeruzalem – vroeg of 
hij iets mocht zeggen (Hand. 21:37). Deze van origine La-
tijn sprekende militair herkende Paulus’ taal als Grieks en 
kon dat zelf ook spreken. Hoe was die situatie ontstaan? 
Want op zichzelf was het handig dat iemand die het Latijn 
als moedertaal had, in het Grieks kon communiceren met 
een ‘native speaker’ van het Hebreeuws. Was dit toeval-
lig? En waarom schreef Paulus zijn brieven in het Grieks?

Griekenland
Natuurlijk was het Grieks allereerst de taal van de Grieken. 
Logisch dus dat Griekenland het gebied was waar deze 
taal bij uitstek gesproken werd. De Grieken hebben zich 
echter in hun woon- en werkactiviteiten al vroeg om 
allerlei redenen verspreid over een groter gebied. Tussen 
800 en 500 v. Chr. bewoog zich een constante stroom 
Grieken naar het vasteland van Klein-Azië, zodat in de 
hele kuststrook van noord naar zuid Griekse koloniën 
ontstonden waar Grieks gesproken werd. 

Alexander de Grote
De grote doorbraak kwam echter vanuit het gebied 
Macedonië, dat ten noorden van Griekenland lag. De 
koning van dat gebied, Filippus II en zijn zoon Alexander, 
hadden een obsessie voor de Griekse cultuur. Filippus had 
zelfs de grote Griekse filosoof Aristoteles gecontracteerd 
als huisonderwijzer voor zijn veelbelovende zoon. Filippus 
en Alexander zagen zichzelf als ‘Grieken naar de geest’ 
en wilden dolgraag dat de Griekse stadstaten zich vrijwillig 
aan hun gezag onderwierpen. Toen dat niet gebeurde, 
hebben zij Griekenland in 338 v. Chr. met militaire macht 
aan hun gezag onderworpen. 

Toen in 336 v. Chr. Filippus II overleed, was zijn zoon 
Alexander twintig jaar oud. De strategische capaciteiten 

van Alexander en zijn persoonlijk charisma waren echter 
van dien aard dat het leger zijn gezag voluit erkende. 
Alexander was de overtuiging toegedaan dat hij de hele 
destijds bekende wereld onder zijn gezag moest brengen. 
Dat enorme project resulteerde in een militaire operatie 
die in de geschiedenis zijn weerga niet kent. In dertien 
jaar tijd veroverde hij een gebied dat zich uitstrekte van 
Griekenland tot aan de rivier de Indus. 

Grieks buiten Griekenland

Wie in dat grote gebied wilde meetellen, moest zorgen dat 
hij Grieks sprak. Veel mensen leerden dan ook Grieks als 
tweede taal. Het Grieks heeft zich dus in een recordtijd 
uitgebreid van een beperkt geografisch gebied over een 
gigantisch rijk. Deze schoksgewijze uitbreiding over 
zoveel sprekers heeft de taal ook beïnvloed. Er ontstond 
een variant van het Grieks die we internationaal Grieks 
kunnen noemen. De officiël term is Koinè-Grieks, het 
algemene Grieks. Het heeft ten opzichte van het klassieke 
Grieks een grammaticale vereenvoudiging doorgemaakt. 
Toch heeft zich ook literair Koinè-Grieks ontwikkeld. Toen 
de Romeinen later het grootste deel van het voormalige 
rijk van Alexander hadden overgenomen, waren ze maar 
wat blij dat in de oostelijke rijkshelft één taal gesproken 
werd, het Grieks – zoals er in de westelijke helft eveneens 
één taal gesproken werd, het Latijn. Elke ontwikkelde 
inwoner van het Romeinse rijk sprak en schreef de ene 
taal actief en beheerste de andere passief.

Nieuwtestamentisch Grieks

Het Grieks van het Nieuwe Testament heeft een aantal 
eigen kenmerken. Dat heeft sommigen aanvankelijk tot de 
conclusie gebracht dat het in een speciaal soort Bijbels 
of zelfs hemels Grieks zou zijn geschreven. Rond 1900 
heeft Deissman echter door een grondige studie van de 
in Egypte gevonden papyrusteksten duidelijk aangetoond 
dat het Nieuwe Testament helemaal niet geschreven is in 
een speciaal soort Bijbels Grieks, maar in de hierboven 
beschreven gewone, voor algemeen gebruik bedoelde 
Griekse omgangstaal, het Koinè-Grieks. Wie dat sprak en 
schreef, kon dus een doelgroep bereiken in een zeer groot 
gebied. Men sprak zelfs van ‘matrosengriechisch’, omdat 
dit hetzelfde Grieks bleek te zijn als waarin matrozen 
in dat hele gebied gewend waren hun heel wat minder 
hoogstaande gedachten uit te drukken. Het Grieks van het 
Nieuwe Testament was dus geen hemels Grieks, maar 
het was de gewone taal van het dagelijks leven – al zijn 
er zeker gedeelten met een meer literair taalgebruik, 
zoals de geschriften van Lucas en Paulus.

De aard van het nieuw-
testamentische Grieks

Gerard Kramer
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“En er was een profetes, Anna1, een dochter van 
Fanuel2, uit de stam van Aser3; deze was op zeer hoge 
leeftijd gekomen, nadat zij na haar maagdelijke staat 
zeven jaar met haar man had geleefd. En zij was een 
weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die niet uit 
de tempel week, terwijl zij met vasten en bidden God 

diende, nacht en dag. En zij kwam op datzelfde ogenblik 
daarbij en loofde God en sprak over Hem tot allen die 

de verlossing van Jeruzalem verwachtten”.

 

Er waren in die tijd weinig 
mensen die aandacht 
besteedden aan de 
geboorte van Christus. 

Nog minder mensen waren 
ervan op de hoogte dat Hij 

de vervulling was van Israëls hoop op de Messias. 
Dat geestelijke inzicht werd slechts verleend aan een 
kleine kring van gelovige mannen en vrouwen, en van 
de meesten van hen weten we maar weinig. Anna is 
zo’n bijzondere figuur; ze wordt slechts kort genoemd in 
drie verzen in het Lucas-evangelie. En, terwijl we maar 
enkele details over haar te horen krijgen, werpt dit toch 
voldoende licht op de vraag waarom God haar daar 
plaatste en tot een bijzondere zegen stelde.

Tegen de tijd van Jezus’ geboorte was Anna al 
vergevorderd in jaren. Ze had niet genoten van een 
heel gemakkelijk leven. Haar hele wereld werd beheerst 
door de tragedie uit haar verleden, toen ze heel jong – 
blijkbaar nog voordat ze kinderen had gekregen – haar 
man had verloren. Hij stierf zeven jaar na hun huwelijk, 
en sindsdien was ze alleen gebleven.

De Griekse tekst is wat dubbelzinnig over haar exacte 
leeftijd. Letterlijk betekent het dat ze vierentachtig jaar 
weduwe was geweest. Ervan uitgaande dat ze erg jong 
was getrouwd (dat was gebruikelijk in de toenmalige 
samenleving), en daarna met haar man zeven jaar 
samen had geleefd voordat hij stierf, zou ze ongeveer 
104 jaar oud zijn geweest. Dat is wel erg oud, maar het 
was zeker niet onmogelijk. Meer waarschijnlijk is het, dat 
de tekst bedoelt te zeggen dat ze nu een weduwe was 
van 84 jaar. Ze was zeven jaar lang getrouwd, toen haar 
man stierf; en ze was nooit hertrouwd. Ze leefde nu al 
meer dan zes decennia als weduwe. 

1)  ‘Genade’.
2)  ‘Het gelaat van God’.
3)  ‘Gezegend’.

Weduwen hadden het in die maatschappij uiterst 
moeilijk. Het betekende vrijwel zeker een leven in grote 
armoede. Dat is ook de reden waarom in de vroege kerk 
de jonge weduwen ertoe werden aangespoord te 
hertrouwen (1 Tim. 5:14), zodat de christelijke gemeente 
niet al te zwaar werd belast met hun levensonderhoud. 
Anna leefde waarschijnlijk van liefdadigheid, of mogelijk 
kon zij zichzelf bedruipen met wat resteerde van haar 
familiebezit. Hoe dan ook, ze moet een zuinig, kuis en 
sober leven hebben geleid. Lucas voegt eraan toe dat ze 
‘met vasten en bidden God diende, nacht en dag’ (vs. 
37). Zo tekent hij een mooi beeld van deze oude en 
toegewijde vrouw, die een waardig en stil leven leidde. 

Ze had ook een bijzondere 
bediening. Lucas noemt 
een ander belangrijk detail 
van haar leven, namelijk 

dat zij de tempel niet verliet. 
Dat is een expliciete uitspraak, die suggereert dat het 
letterlijk is bedoeld. Blijkbaar woonde Anna dus op 
het tempelterrein. Er waren enkele appartementen in 
de buitenste voorhoven (vgl. Neh. 13:7-9). Dit waren 
bescheiden kamers, die waarschijnlijk tijdelijk als 
woonplaats werden gebruikt door de priesters tijdens het 
uitvoeren van hun jaarlijkse dienst, die twee weken lang 
duurde.

Misschien had ze vanwege haar langdurige trouw, 
haar evidente geestelijke gaven, haar standvastige 
toewijding en voortdurende inzet voor haar bediening 
van bidden en vasten, een kleine kamer gekregen van 
de beheerders van het tempelcomplex. Ze was nu te 
oud geworden om dienst te doen als conciërge, maar 
misschien had ze ooit in die hoedanigheid gewerkt; en 
men had haar woonruimte gegeven voor het leven. In 
ieder geval was het uiteindelijk de Heer Zelf, die haar 
genadig een plaats in Zijn huis had geschonken. Het 
was bóven bepaald hoe de tempelbeheerders een en 
ander voor haar konden regelen.

Het is duidelijk dat Anna een bijzondere vrouw was 
in de ogen van allen die haar kenden. Ze leidde een 
buitengewoon eenvoudig leven. Ze was altijd te vinden 
in of bij de tempel. Ze was volledig toegewijd aan 
de dienst en de aanbidding van de God van Israël, 
vooral door haar bidden en vasten. Haar manier van 
bidden, vergezeld door vasten, getuigde van haar 
zelfverloochening en oprechtheid. 

Een vermoeide 
weduwe

Een oprechte 
dienares

Anna, de bejaarde 
evangeliste

 Lucas 2:36-38

John MacArthur

Lezende oude vrouw, ws. de profetes Anna, Rembrandt (1631)

https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-3066
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Vasten is geen bijzonder nuttige oefening. Onthouding 
van voedsel heeft op zichzelf geen geestelijk effect. Maar 
het vasten gepaard aan het bidden toont een hart dat zo 
op God is gericht en zo vurig verlangt naar Zijn zegen, 
dat de persoon in kwestie gewoon geen interesse heeft 
in eten. Dan heeft het vasten echte waarde.

Anna had dit blijkbaar gedaan volgens een vast patroon 
gedurende vierenzestig jaar of langer. Ze was een vrouw 
met een passie! Waarvoor zou zij zoal hebben gebeden? 
Ze heeft waarschijnlijk voor vele dingen gebeden, maar 
het lijdt geen twijfel dat een van haar belangrijkste 
gebedsonderwerpen een pleidooi is geweest voor 
precies datgene waarop Simeon hoopte, namelijk ‘de 
vertroosting van Israël’ (Luc. 2:25). Haar hoop was – 
evenals destijds bij Eva – gericht op het beloofde Zaad, 
het Nageslacht dat de kop van de slang zou vermorzelen 
(Gen. 3:15). Haar verlangen was – evenals destijds bij 
Sara – gericht op de Nakomeling van Abraham, die alle 
naties van de wereld zou zegenen (Gal. 3:8, 16). Ze bad 
voortdurend dat God spoedig de beloofde Verlosser, de 
Messias, zou zenden.

Het verbazingwekkende geloof van Anna vloeide voort 
uit het feit dat ze geloofde dat alle beloften van het Oude 
Testament in vervulling zouden gaan. Ze nam het Woord 
van God serieus. Ze wist in haar hart dat de Messias zou 
komen, en zonder enige twijfel was haar voornaamste 
gebed dat dit snel zou gebeuren.

Ik ben ervan overtuigd 
dat Anna een opmerkelijk 
inzicht had in de geestelijke 
dingen. Vergeet niet dat 

zij behoorde tot het gelovige 
overblijfsel van het volk, niet tot de afvallige meerderheid. 
Ze had geen aandeel in de fouten en de hypocrisie 
van de schriftgeleerden en Farizeeën, die Jezus later 
zo ernstig zou bestraffen. Ze behoorde ook niet tot de 
groep van geldwisselaars in de tempel, waarop Hij zo 
boos zou worden. Ze wist dat de Farizeeën corrupt 
en wettisch waren. Ze begreep dat de Sadduceeën 
geestelijk failliet en liberaal waren. Ze hield echt van 
haar God, ze begreep Zijn hart. Ze geloofde oprecht 
in Zijn Woord. Ze was inderdaad een zeer bijzondere 
vrouw, misschien wel één van de vroomste mensen die 
de Schrift ons tekent. We vinden niemand anders op de 
bladzijden van het Woord, die zo trouw heeft gebeden 
en gevast gedurende meer dan zestig jaar!

God stond echter op het punt op een heel indrukwekkende 
wijze antwoord op haar gebeden te geven. Lucas 2:38 
zegt dat zij – toen Simeon zijn profetie uitsprak over 
het Kind Jezus en ook Zijn aardse ouders zegende –, 
juist op dat moment erbij kwam staan. De tempel van 
Herodes was een enorm complex met gebouwen en 
pleinen, waar duizenden mensen op bijna elk gewenst 
moment van de dag rondwandelden.

Jozef en Maria kenden Simeon niet, maar door Gods 
voorzienigheid en door de soevereine leiding van Zijn 
Geest had Hij hen bij elkaar gebracht (vs. 27). Op dat 
moment, net terwijl Simeon zijn door de Heilige Geest 
geïnspireerde woorden over het Kind uitsprak, leidde 
de voorzienigheid de oude Anna naar de plek waar 
ze binnen gehoorsafstand was. Lucas’ beschrijving is 
meestal eenvoudig: ‘En zij kwam op datzelfde ogenblik 
daarbij en loofde God’ (vs. 38). Plotseling was alles 
waarvoor ze had gebeden en gevast binnen haar 
eigen gezichtskring gekomen, gewikkeld in deze kleine 
bundel in de armen van Simeon. Door het geloof wist ze 
meteen dat Simeon’s profetie waar was en dat God haar 
gebeden had verhoord. 

Ze begon nu onmiddellijk God te danken dat al die lange 
jaren van bidden en vasten hun doel hadden bereikt. We 
kunnen alleen maar gissen hoe Anna zich heeft gevoeld 
na al die jaren van doelgericht bidden en vasten, van 
verlangen naar de openbaring van de heerlijkheid van 
God, van gebed en smeking voor de redding van Israël 
en de komst van de Messias. Ten slotte was het 
antwoord op al die gebeden hier aanwezig in vlees en 
bloed!

Plotseling kwam de 
profetische begaafdheid 
van Anna om vrijmoedig 
van Hem te getuigen naar 

voren: ‘(...) en zij sprak 
over Hem tot allen die de verlossing van Jeruzalem 
verwachtten’ (vs. 38). Dit vers drukt een voortdurende 
actie uit. Het betekent letterlijk dat ze voortdurend 
over Hem sprak met allen die op zoek waren naar de 
Verlosser. Dit werd haar boodschap voor de rest van 
haar leven.

Let erop dat zij wist wie er tot de gelovige rest van 
het volk behoorden. Anna wist de ware aanbidders te 
vinden, die evenals zij op de Messias hoopten. Zij zocht 
zulke mensen op en sprak met hen over Hem bij elke 
gelegenheid die zich sindsdien voordeed. Op die manier 
werd deze lieve vrouw, die zoveel jaren vooral had 
doorgebracht in het gebed tot God, nu speciaal bekend 
door haar getuigenis over Christus. De Messias was 
eindelijk gekomen, en Anna was één van de eersten die 
Hem had leren kennen. Ze kon dit goede nieuws niet 
voor zichzelf houden, en werd zo één van de bekendste 
getuigen van Christus.

Hoe het verder is gegaan met Anna, wordt niet vermeld. 
Ze was ongetwijfeld al in de hemel tegen de tijd dat 
Christus met Zijn openbare dienst begon, zo’n dertig jaar 
later. Deze dag was waarschijnlijk haar eerste en enige 
ontmoeting met Hem. Maar het was genoeg voor haar, 
ze kon er letterlijk niet over uitgepraat raken. En dat 
is het meest ontroerende aspect van de erfenis, die 
deze geweldige vrouw ons heeft nagelaten.

Een enthousiaste 
ooggetuige

Een vrijmoedige 
evangeliste
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Schepping - geen compromis

Medewerkende auteurs: H. Bouter, P. Cuijpers, 
J.N. Darby, K. Fieggen, M.G. de Koning, G.H. 
Kramer, A. v. Stein, K. Tavernier.

Deze uitgave is geen tijdschrift, want we houden 
rekening met de Eeuwige en de eeuwigheid. God 
heeft gesproken, en we willen allereerst naar 
Hem luisteren die verleden, heden en toekomst 

openbaart. Daarom is het grootste deel gewijd aan 
wat de Bijbel ons leert. Hem gehoorzamen helpt ons 

om niet achterop te raken ... Onze God is goed en Hij heeft een 
geweldig plan met deze wereld en met de kroon op de schepping: 
de mens. Ondanks de zonde is er nog steeds heel veel moois te 
zien, van minuscuul klein tot onmetelijk groot. Hij toont zichzelf 
daarin – wij mogen met verwondering als het ware rondspitten in 

Gods tuin. 

De wetenschap is per definitie
beperkt en kan alleen tijdelijke 
uitspraken doen over wat we 
kunnen waarnemen. Als chris-
tenen hoeven we niet bang te 
zijn om onderzoek te doen. 
Steeds meer onderzoeksge-
gevens maken duidelijk dat 
juist evolutie-gelovigen ach-
terop raken. Zacht weefsel in 
fossiele dinosaurussen be-
vestigt wat de Bijbel ons leert 
over draken, veel aardlagen 
zijn catastrofaal ontstaan, en 
de levende cel is zo bijzonder 
complex dat spontane genera-
tie verder weg lijkt dan ooit.

In het voorjaarsnummer (2016) van Focus op de Bijbel hoop 
ik nader in te gaan op deze en andere wetenschappelijke 
vragen. Veel meer Bijbel en wetenschap vindt u op een 
prachtige nieuwe website: www.logos.nl Dit is een forum van 
christenwetenschappers, met artikelen van verschillende 
moeilijkheidsgraad. Geef het goede nieuws door! (Kees Fieggen).

ISBN/EAN: 978-90-79718-30-6 

A4-glossy 40 pag. geniet met omslag; Uitg. Daniël - Zwolle.

Prijs: 1,50 Euro bij 50 ex. of meer: 1,30 Euro
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Zeeuwse Bijbelstudie Conferentie
Zaterdag 5 maart 2016 is, zo de Heer wil, de 
5de Zeeuwse Bijbelstudie Conferentie (ZBC). 
Ouderen, jongeren, ouders en kinderen, zijn allen 
van harte uitgenodigd voor deze dag! De ZBC 
wordt in Oost-Souburg (Zeeland) gehouden.

Informatie over deze conferentie en 
aanmelden (aanmelden graag voor 22 
februari) op: https://sites.google.com/site/
zeeuwsebijbelstudieconferentie/

Colofon
Doelstelling

‘Rechtstreeks’ is een maandblad voor 
evangelisatie en geloofsopbouw. De Apostel 
Petrus schreef aan de gelovigen destijds: ‘…
groeit op in de genade en kennis van onze 
Heer en Heiland Jezus Christus’ (2 Petr. 
3:18). Vanuit de overvloed aan geestelijk 
voedsel in Gods Woord willen we graag op 
deze wijze iets uitdelen aan anderen.

Digitaal magazine
‘Rechtstreeks’ is een digitaal blad, dat u 
gratis kunt ontvangen, wanneer u zich 
aanmeldt op:

http://www.oudesporen.nl/

Elf keer per jaar wordt dit blad als pdf 
gepubliceerd. Een pdf is met het programma 
AcrobatReader® (een gratis programma 
van Adobe) te lezen. Reeds gepubliceerde 
nummers van ‘Rechtstreeks’ zijn te 
downloaden op de site: 

http://www.oudesporen.nl/
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4388 RC Oost-Souburg Nederland
Telefoon: (0118) 467462
E-mail: info@oudesporen.nl
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Velen kennen Simson alleen als een 
krachtpatser, of als een dramatische 
figuur in zijn relatie met Delila. Vaak zijn 
dat vertekende beelden van de bijbelse 
gegevens over zijn leven. Dat er ook heel 
andere lijnen te trekken zijn, is helaas vaak 
onbekend. Simson als type van Christus? 
Kan dat wel waar zijn? Toch is het mijn 
stellige overtuiging dat dit zo is, en het is 
dan ook goed bij het lezen van Richteren 
13-16 de aandacht op Hem te vestigen. 

Er loopt in de Schrift een duidelijke lijn 
van Simson naar David en vervolgens 
naar Christus als de grote Verlosser van 
Zijn volk. En achter de Filistijnen, Simsons 
aartsvijanden, ontwaren wij de macht van 
de satan, Gods grote tegenstander. Want 
de Filistijnen waren afgodendienaars; zij 
vereerden demonische machten. Zoals 
Simson hun om zo te zeggen de nek heeft 
gebroken (vgl. Richt. 15:8), heeft Christus 
getriomfeerd over de satan, Zijn machtige 
tegenstander – reeds tijdens Zijn leven 
op aarde, maar bovenal op het kruis van 
Golgota. 

Naast belangrijke profetische lessen uit het 
leven van Simson mogen wij natuurlijk ook 
praktische lessen trekken voor ons leven 
als christenen. Want Simson was vanaf 
zijn geboorte een nazireeër, d.i. iemand 
die speciaal aan de dienst van de Here 
God was gewijd. Zo dient ook ons leven als 
christenen volkomen aan God toegewijd 
te zijn. Als nieuwtestamentische gelovigen 
hebben wij ook ‘een geest (of: Geest) van 
kracht’ ontvangen (2 Tim. 1:7), niet specifie  
om tekenen en wonderen te verrichten, 
maar om door de kracht van de Geest als 
compleet vernieuwde, geestelijke mensen 
te leven en te wandelen tot eer van onze 
God. In dit opzicht is Simson natuurlijk ook 
een waarschuwend voorbeeld, want de 
sterke held die de brullende leeuw overwon 
(een beeld van de satan) en de stadspoort 
van Gaza op zijn schouders wegdroeg, kon 

zijn eigen geest niet beheersen. Hij verbrak 
wel de banden van zijn vijanden, maar niet 
de boeien van zijn lusten.

Er zijn naast het verbreken van de boeien 
van de mannen van Juda, zijn eigen 
volksgenoten (15:14), en die van Delila 
(16:4vv.), nog zeven andere heldendaden 
aan te wijzen in het leven van Simson. En 
het is goed ze hier te noemen, omdat het 
allemaal culmineerde in de grote gevolgen 
van zijn dood, wat bevestigt dat de 
stervende overwinnaar daadwerkelijk een 
beeld van Christus is (16:30):

1. Het verslaan van de brullende leeuw 
(14:5vv.).

2. Het verslaan van dertig Filistijnen te 
Askelon (14:19).

3. Het vernietigen van de oogst van de 
Filistijnen (15:3-5).

4. De zware slag die hij de Filistijnen 
toebracht, omdat zij zijn vrouw en haar 
vader met vuur hadden verbrand (15:7-
8).

5. Het doden van duizend man met een 
ezelskaak bij Lechi (15:15).

6. Het wegdragen van de stadspoort van 
Gaza (16:3).

7. Het doden van ongeveer drieduizend 
mannen en vrouwen in zijn sterven 
(16:23vv.).

De typologie gaat hier niet zover dat ook de 
opstanding in beeld komt, maar in de kracht 
van Christus’ opstanding mogen wij nu 
méér dan overwinnaars zijn door Hem die 
ons heeft liefgehad (Rom. 8:37). Die zegen 
wensen wij u graag toe in de geestelijke 
strijd. Met een vriendelijke groet namens 
de redactie van Rechtstreeks, Hugo 
Bouter

Van de redactie
De heldendaden van Simson
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Verslag Indiareis
van Ger en Willy de Koning 

Deel 1

Ger de Koning
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Na een goede reis kwamen we woensdagnacht rond half 
vier in Hydrabad aan, waar we werden opgewacht door 
vier broeders. Het was een hartelijk weerzien. Woensdag 
konden we rust nemen en donderdag vertrokken we 
met de auto voor een reis die vijf uur in beslag nam. In 
B. hebben we tot en met 31 december gewoond op de 
bovenverdieping van het huis van een broeder en zuster, 
met daarnaast een plat dak waar de was werd gedaan 
en gedroogd en waar wij konden zitten. Vanuit dat dorp 
hebben we elke dag een plaats bezocht om gelovigen te 
ontmoeten en met elkaar Gods Woord te overdenken.

Onderwijs over Spreuken, Richteren en Handelingen
Op vrijdag was er zowel ‘s morgens als ’s avonds een 
samenkomst in een dorp tien minuten rijden verderop. 
’s Morgens heb ik wat doorgegeven over Spreuken 1 en 
’s avonds over Spreuken 30. Ik ben de laatste maanden 
onder de indruk gekomen van de actualiteit van het boek 
Spreuken. 

Zaterdag was er in B. een ochtend- en een 
avondsamenkomst. Daar heb ik een begin gemaakt met 
lezingen over het boek Richteren. Het leek me goed 
om in de diverse plaatsen die wij rondom deze plaats 
zouden bezoeken dit boek als leidraad te nemen. Het 
was mijn gebed dat het Woord dat ik mocht doorgeven, 
telkens ook voor mijzelf weer nieuw zou zijn. Ik heb 
erop vertrouwd dat de Heer in elke volgende plaats de 
volgende geschiedenis uit Richteren kon gebruiken, 
waar ik dan aan toe was. Hij heeft dat vertrouwen niet 
beschaamd.

Zondagmorgen hebben we op twee plaatsen de 
samenkomst van een plaatselijke gemeente bezocht. 
Om negen uur begon een samenkomst in K., op tien 
minuten rijden afstand. Daar hebben we eerst het 
avondmaal van de Heer gevierd. Het is indrukwekkend 
te beleven dat er een taal is die de taalbarrière te boven 
gaat, nl. de taal van de liefde van het hart voor de Heer 
Jezus. De gelovigen hier loven God en Zijn Zoon in 
voor ons onbegrijpelijke woorden, maar we proeven 
hun liefde voor God en het werk van Zijn Zoon. Ik moest 
aan Johannes 14 denken. In de prediking hebben we 
erover nagedacht dat er in het Vaderhuis geen andere 
taal zal worden gesproken dan de taal van de liefde voor 
Christus, het Lam van God.

Na de samenkomst daar gingen we naar B., waar we net 
op tijd waren om een tweede keer de dood van de Heer 
te verkondigen. In de prediking van het Woord daarna 
hebben we over Handelingen 2:42 nagedacht. Wat in het 
begin de gemeente kenmerkte en waarin ze volhardde, 
is ons ijkpunt voor wat ons nu mag kenmerken, of dat nu 
in Nederland of in India is. Het is goed om regelmatig na 
te gaan of de aspecten die in dat vers worden genoemd, 
nog aanwezig zijn. 

Het eerste wat wordt genoemd en wat dan ook het 
uitgangspunt is, is “de leer van de apostelen”, d.i. het 
Woord van God. We moeten regelmatig herinnerd 
worden aan alles wat de apostelen hebben geleerd  
(2 Petr. 3:1-2). 

Het volgende aspect, “de gemeenschap” die de 
gelovigen met elkaar mogen hebben, vloeit daaruit voort. 
We zijn door God geroepen “tot [de] gemeenschap met 
Zijn Zoon Jezus Christus onze Heer” (1 Kor. 1:9). Dat 
sluit gemeenschap met de zonde uit (2 Kor. 6:14). We 
mogen onze gemeenschap met elkaar en met Christus 
op bijzondere wijze tot uitdrukking brengen in het 
derde aspect waarin men volhardde, “de breking van 
het brood”. Daaraan zijn ook verantwoordelijkheden 
verbonden. Aan de breking van het brood mogen alleen 
gelovigen deelnemen, waarbij voorwaarde is dat zij niet 
in de zonde leven, geen dwaalleer over de Heer Jezus 
of het Woord van God hebben en niet deel uitmaken van 
een gemeenschap waar geen tucht is ten aanzien van 
zonde en dwaalleer. 

We voelen onze zwakheid bij het in praktijk brengen 
van de drie genoemde aspecten. Daarom lezen we 
als vierde aspect over het volharden in “de gebeden”. 
Daarin brengen wij onze afhankelijkheid van de Heer tot 
uitdrukking voor alle dingen van het leven, ook van het 
gemeenteleven. 

’s Avonds zijn we naar Y. gegaan. Daar ben ik 
verdergegaan met het boek Richteren. We hebben 
enkele lessen gedeeld over de eerste richter, Othniël, en 
zijn bijzondere vrouw Achsa. Het is belangrijk wat voor 
vrouw een richter heeft. Zo is het ook belangrijk wat voor 
vrouw de nieuwtestamentische opziener heeft, van wie 
de richter (in het algemeen gesproken) een beeld is (zie 
1 Tim. 3:1-6). 
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Maandagmiddag zijn we naar een andere plaats gegaan, 
waar we ’s avonds over Ehud hebben nagedacht, 
de linkshandige richter die voor zichzelf een zwaard 
maakte. De les is dat we een ‘eigen zwaard’ moeten 
maken, d.w.z. een eigen dagelijkse omgang met Christus 
moeten hebben door het lezen van Gods Woord. Dan 
zullen we de grote vijand Eglon, die een beeld is van het 
vuile, zondige vlees, voor dood kunnen houden en als 
het zich wil laten gelden, kunnen doden (zie Rom. 6:11; 
Kol. 3:5).

Dinsdag was A. het doel. Hier is een kleine gemeente. 
Met één riksja, de kleine gele driewieler, waren ook ruim 
tien (!) broeders en zusters uit een ander dorp naar de 
lezing gekomen. Het zaaltje was gevuld met een ruime 
meerderheid aan zusters. Dat kwam goed uit, want ik 
was toe aan Richteren 4-5, waar sprake is van Debora 

en Jaël, twee vrouwen die een krachtig geloof bezaten. 
Het effect van hun geloof was een weldaad voor het 
hele volk van God. Zij zijn voorbeelden voor de gelovige 
vrouw vandaag. 

Gods Woord geeft slechts een enkele beperking aan de 
gelovige vrouw, als het gaat om haar positie en openbare 
dienst. Zij mag niet leren of over de man heersen; en 
ze moet zwijgen in de samenkomsten van de gemeente  
(1 Tim. 2:12; 1 Kor. 14:34). Liederen opgeven of 
voorgaan in gebed is daar niet geoorloofd. De drang naar 
deelname aan de gemeentelijke samenkomsten, soms 
zelfs gestimuleerd door mannen, is niet naar Gods wil. 
Dat betekent echter niet dat de vrouw geen geweldige 
mogelijkheden heeft om tot zegen voor Gods volk te zijn, 
zowel binnen als buiten de samenkomsten. 

Zeeuwse Bijbelstudie Conferentie
Zaterdag 5 maart 2016 is, zo de Heer wil, de 5de Zeeuwse Bijbelstudie Conferentie (ZBC). 
Ouderen, jongeren, ouders en kinderen, zijn allen van harte uitgenodigd voor deze dag! De ZBC 
wordt in Oost-Souburg (Zeeland) gehouden.

Informatie over deze conferentie en aanmelden op:

 https://sites.google.com/site/zeeuwsebijbelstudieconferentie/

Debora en Jaël laten zien waartoe vrouwen met geloof 
in staat zijn. Debora gaf leiding aan Gods volk door 
thuis, waar men naar haar toe kwam, als profetes Gods 
gedachten bekend te maken. Maar als het ging om 
een openbare dienst, moest ze Barak erop uitsturen. 
Zo kunnen vrouwen mannen stimuleren om Gods werk 
te doen. Jaël doodde de vijand van Gods volk in haar 
tent, haar huis, met een tentpin en een hamer, middelen 
waarmee zij in het dagelijks leven vertrouwd was.

Woensdagavond hebben we nagedacht over de roeping 
van Gideon. God wil van ons ook een ‘Gideon’ maken, 
die Gods volk bevrijdt van de Midiansgeest, dat is de 
geest van ruziemaken (Midian betekent ‘twist’). 

Dat kan Hij doen, als wij ons persoonlijk bezighouden 
met de Heer Jezus door het lezen van Gods Woord.

Donderdag 31 december, waren we weer in B. De 
gelovigen hebben de gewoonte om op oudejaarsavond 
vanaf een uur of tien samen te komen. Eerst hebben we 
een aantal liederen gezongen. Om elf uur heb ik een 
korte boodschap uit het Woord doorgegeven over het 
offer van Gideon en zijn altaar, dat hij ‘de Heere is vrede’ 
noemde. Door het offer van Christus hebben we vrede 
met God en kunnen we met de vrede van God onze 
weg gaan. Dat blijft ook voor het nieuwe jaar een 
bemoedigende zekerheid.

https://sites.google.com/site/zeeuwsebijbelstudieconferentie/
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Al dit falen kan de hemelse 
beginselen niet krachteloos 
maken. Zeker niet, de 
waarheid zal de waarheid 
blijven tot aan het einde. 

God zal God blijven, hoewel 
de mens misschien wel duizend maal onvolmaakter 
zal blijken te zijn dan men denkt. In plaats van het 
in wanhoop loslaten van het goede gebruik van de 
waarheid, omdat sommigen hebben gefaald, zouden we 
liever de waarheid moeten vasthouden. Het is onze enige 
kracht te midden van algemeen verval en schipbreuk 
lijden. Als Elia de waarheid had vastgehouden, die 
hem vervulde toen hij op de Karmel stond, zou hij nooit 
onder een bremstruik hebben gelegen. Dan zou hij nooit 
hebben gezegd: ‘Neem nu Here, mijn leven, want ik ben 
niet beter dan mijn vaderen’ (vs. 4).

Maar God komt Zijn arme dienstknecht zelfs onder 
de bremstruik vol genade tegemoet. ‘Want Hij weet 
wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn’ 
(Ps. 103:14). In plaats dat Hij het verzoek van Zijn 
teleurgestelde dienstknecht inwilligt, wil Hij hem voedsel 
geven en kracht schenken voor de reis. Dit is niet de wet 
voor de mens (2 Sam. 7:19), het is alleen de genade 
van God. Zijn wegen en gedachten zijn hoger dan de 
onze. Wij mensen behandelen onze naaste vaak hard 
en houden weinig rekening met hem. Wij gebruiken 
vaak een strenge maatstaf, maar God niet. Hij handelt 
met medelijden en grote teerheid. Hij begreep Elia 

en dacht aan de plaats 
die hij kortgeleden had 
ingenomen voor Zijn naam 
en waarheid. Daarom 
kwam Hij hem tegemoet 

in deze toestand van 
neerslachtigheid. ‘Daarop legde 

hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, 
daar raakte een engel hem aan en zei tot hem: Sta op, 
eet. Toen hij rondzag, was daar, aan zijn hoofdeinde, 
een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik 
water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch 
wederom, ten tweeden male, raakte de engel van de 
Here hem aan, en zei: Sta op, eet, want de reis zou voor 
u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door 
de kracht van die spijs veertig dagen en veertig nachten 
tot aan het gebergte Gods, Horeb’ (vs. 5-8). 

De Heer weet beter dan wij wat onze noden en behoeften 
zijn. Vol genade sterkt Hij ons naar Zijn kennis hiervan. 
De profeet ging slapen om zijn ellende te vergeten, 

maar de Heer sterkte en bemoedigde hem voor zijn 
verdere dienst. De discipelen in de hof Getsemane 
gaven zich ook over aan een diepe slaap. Ze waren 
blijkbaar overweldigd door verdriet, omdat de door hen 
gekoesterde hoop niet in vervulling leek te gaan. Maar 
hun geliefde Meester wilde hun lendenen omgorden en 
hun armen sterken voor de moeilijke gebeurtenissen die 
zij nog zouden meemaken.

Elia werd versterkt door 
wat hij had gegeten en 
gedronken, en zo ging hij 
te voet op weg naar de 
berg Horeb. Ook hier zien 

we weer het treurige gedrag 
van een ongeduldige geest. Elia lijkt helemaal afstand 
van zijn dienst en getuigenis te hebben genomen. Als 
hij niet kan slapen onder een bremstruik, verbergt hij 
zich in een spelonk. ‘Hij kwam daar bij een spelonk, 
waar hij overnachtte’ (vs. 9). Als iemand eenmaal is 
afgeweken van de hoogte waarop het geloof hem zou 
hebben bewaard, weet men niet tot welke uitersten 
hij kan komen. Niets anders dan blijvend geloof in het 
Woord van God kan ons bewaren in onze dienst, omdat 
het geloof kracht geeft te wachten tot het einde. Het 
ongeloof kijkt alleen maar naar de omstandigheden, en 
zo zinkt men weg in volslagen moedeloosheid.

Een gelovige moet erop rekenen dat hij beproevingen en 
teleurstellingen zal ontmoeten. We kunnen dromen van 
rust en voldoening over wat we doen op aarde, maar 
het blijft een droom. Elia had ongetwijfeld gerekend 
op een krachtige opwekking door zijn optreden. In 
plaats daarvan werd hij bedreigd. Maar hij had hierop 
voorbereid moeten zijn. De man die onverschrokken 
koning Achab en de profeten van Baäl had weerstaan, 
kon toch wel de negatieve boodschap van een vrouw 
verdragen? Maar nee, zijn geloof bezweek. En als 
iemands geloof bezwijkt, schrikt hij van zijn eigen 
schaduw. Als we denken aan de plek waar Elia nu 
op de berg Horeb stond, zouden we haast vragen: ‘Is 
dat dezelfde man die zo resoluut optrad op de berg 
Karmel?’ Daar nam hij bij zijn altaar van twaalf stenen 
een duidelijke positie in, zodat hij de God van Israël kon 
verdedigen tegenover zijn volksgenoten. 

Maar helaas, wat zijn wij machteloos als het eenvoudige 
vertrouwen in het Woord van God ontbreekt. David 
kon de ene keer Goliat ontmoeten in de kracht van het 
geloof, en kort daarna zeggen: ‘Op de een of andere 
dag zal ik toch nog door de hand van Saul omkomen’  
(1 Sam. 27:1). Het geloof stijgt boven de omstandigheden 

Elia bij de berg Horeb

1 Koningen 19
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uit en ziet op God. Het ongeloof verliest God uit het oog 
en ziet alleen de omstandigheden. Het ongeloof zegt: 
‘wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in 
hun ogen’ (Num. 13:33). Het geloof zegt: ‘want wij zullen 
het zeker overmeesteren’ (Num. 13:30).

Maar de Here liet Zijn 
dienstknecht niet alleen in 
de spelonk. Hij volgde hem 
en probeerde hem terug te 
brengen op de plek die hij 

in ongeloof en ongeduld had 
verlaten. ‘En zie, het woord des Heren kwam tot hem en 
Hij zei tot hem: Wat doet u hier, Elia?’ (vs. 9). Wat een 
terechtwijzing! Waarom begroef Elia zich als het ware 
in deze spelonk? Waarom had hij zijn openbare plaats 
als getuige verlaten? Het was vanwege de boodschap 
van Izebel, en ook doordat zijn dienst niet de erkenning 
vond die hij had verwacht. Hij verwachtte bemoediging 
in plaats van desinteresse en dreiging. Dat was de reden 
dat hij zich had teruggetrokken. De spelonk was een 
plek waar hij zich aan zijn gevoelens kon overgeven. 
Nu waren er vele dingen die de profeet pijn deden. Hij 
was uit de rustige omgeving van Sarepta gekomen. Hij 
had gestaan tegenover het hele volk, aangevoerd door 
Izebel en een menigte boze priesters en profeten. Hij 
had hen overwonnen door Gods genade. God had vuur 
van de hemel gezonden, in antwoord op zijn gebed. Heel 
Israël leek zich te buigen voor de waarheid die hij had 
verkondigd. Al deze dingen moeten zijn verwachtingen 
hoog gespannen hebben. Maar na dit alles werd zijn 
leven bedreigd, en niemand stond hem bij. Hij was 
omringd door een dikke wolk. Hij verliet het slagveld en 
verborg zich in een spelonk. 

Het is gemakkelijker 
iemand te bekritiseren dan 
zelf goed te handelen, en 
daarom moeten de daden 
van een man Gods als 

Elia heel voorzichtig worden 
beoordeeld. Hoewel we niet te snel moeten oordelen, 
kunnen we wel lering trekken en de waarschuwingen uit 
dit deel van zijn geschiedenis ter harte nemen. Het is 
een les die we heel goed kunnen gebruiken. ‘Wat doet 
u hier, Elia?’ Deze vraag zou misschien ook wel aan 
iemand van ons kunnen worden gesteld, wanneer wij in 
ongeduld of ongeloof onze eigen positie verlaten onder 
de broeders en gaan slapen onder een bremstruik of 
onszelf verbergen in een spelonk. Er zijn broeders die 
vroeger krachtige verdedigers waren van de beginselen 
die verband houden met de eenheid en de eredienst van 
het volk van God, maar die nu in slaap zijn gevallen of in 
een spelonk verborgen zitten. Dat wil zeggen, ze doen 
niets meer voor de bevordering van de waarheden die 
ze eens verdedigden. Dat is een trieste zaak. Tot hen 
zou met bijzondere kracht moeten worden gezegd: ‘Wat 
doet u hier?’ 

Want wat Elia deed, was niet onschadelijk; hij klaagde 
zijn broeders aan. Het was beter geweest nooit 
belangrijke waarheden te hebben verdedigd, dan zichzelf 
daarna weer te onttrekken. De aandacht vestigen op 

belangrijke principes, en ze dan weer los te laten is 
een kwalijke zaak. ‘Maar is iemand onwetend, hij zij 
onwetend’ (1 Kor. 14:38). We kunnen medelijden hebben 
met onwetenden en hen proberen te onderwijzen. Maar 
personen die de waarheid hebben beleden en die later 
hebben losgelaten, verdienen geen medelijden en 
zijn ook geen onderwijs meer waard. Maar niet alleen 
ongeloof en teleurstelling ten aanzien van bepaalde 
waarheden drijven mensen in een ongelukkig isolement. 
Het schijnbare falen in de dienst heeft hetzelfde gevolg. 
Dit was misschien wat Elia bewoog. De overwinning op 
de Karmel had hem een bepaalde overmoed gegeven 
ten aanzien van de gevolgen van zijn werk. En hij was 
totaal niet voorbereid op het treurige tegenovergestelde 
resultaat. 

Het enige geneesmiddel in zulke situaties – (1) ongeloof 
in belangrijke waarheden, en (2) teleurstellingen in onze 
dienst – is het oog eenvoudig en standvastig op Jezus 
gevestigd te houden. 

Bijvoorbeeld: wij belijden twee grote, belangrijke 
waarheden: 

•	 de eenheid van Gods gemeente;

•	 en de blijvende tegenwoordigheid van de Heilige 
Geest in de gemeente.

Als wij deze dingen belijden, maar falen in de 
verwerkelijking ervan, zullen we ons dan ervan afkeren 
en met zoveel woorden zeggen: ‘Er bestaat geen 

eenheid, en er is geen 
blijvende aanwezigheid 
van de Heilige Geest?’ Dan 
zouden we de waarheid 
van God afhankelijk maken 

van de trouw van mensen, 
en dat kan niet. Laten wij het Woord van God lezen en 
de gemeente bezien als het lichaam van Christus, en 
elk lid daarvan als opgeschreven in Gods boek. En als 
we Jezus zien aan Gods rechterhand in de heerlijkheid, 
zien we de blijvende basis van de tegenwoordigheid 
van de Heilige Geest in de gemeente. Laten we God 
danken voor de duurzaamheid van dit alles. ‘Want de 
genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk’ 
(Rom. 11:29).

En als iemand beproefd wordt in zijn werk, als de vijand 
zijn dienst door verdriet of teleurstelling onmogelijk 
probeert te maken, laat hij het oog dan eenvoudig op 
Jezus richten. Hoe uitzichtloos de dingen ook lijken, laat 
de dienstknecht bedenken dat het einde nabij is en dat 
de Heer een vol loon zal geven aan allen die Hem uit 
liefde hebben gediend. We moeten er echter voor waken 
dat onze dienst of de vrucht ervan niet tussen onszelf 
en Christus in komt te staan. Dat is een groot gevaar. 
Iemand kan met oprechte toewijding voor de Meester 
beginnen, maar later door het bedrog van de vijand en 
de zwakheid van zijn hart, zijn eigen dienst belangrijker 
gaan vinden dan de Persoon van Christus. Als Elia de 
God van Israël meer voor ogen had gehouden, dan 
zou hij zijn werk niet zo wanhopig hebben beëindigd.

Wat doet u hier, 
Elia?

Kritiek en 
aanklagen

De belijdenis 
vasthouden
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In dit artikel staan wij 
vooral stil bij Simsons 
nazireeërschap, dat een 
sterk argument is om hem 

als een type van Christus te 
beschouwen. Zijn permanente 

toewijding aan God zien wij weerspiegeld in het leven 
van Samuël en van Johannes de Doper, maar bovenal in 
dat van Christus Zelf.

Hoewel Simson in zijn persoonlijk leven ernstig faalde en 
zo het lage morele peil weerspiegelde van het volk van 
God in die dagen, is hij in andere opzichten een duidelijk 
beeld van de Messias. De Hebreeënbrief schaart hem 
niet voor niets onder de geloofshelden, die in de oorlog 
sterk werden en legers van vreemden op de vlucht 
dreven (Hebr. 11:32-34). Wij vinden in Richteren 13 
een aantal punten die deze parallel met de Here Jezus 
Christus, de grote Verlosser van Zijn volk, bevestigen.

Het feit dat Simson als richter (of: rechter) werd geroepen 
om te beginnen met de verlossing van Israël uit de hand 
van de Filistijnen, is al een eerste aanwijzing hiervoor. 
De helden die het volk telkens weer verlosten van de 
onderdrukking van hun vijanden, waren voorlopers van 
de komende koning, die Israël definitief zou bevrijden van 
de tegenstanders. Denk aan koning David! In die dagen 
was er nog geen koning in Israël, zoals het slotvers van 
het boek Richteren beklemtoont. De Israëlieten moesten 
het stellen met de heerschappij en rechtspraak van de 
richters. 

Simson heeft Israël twintig jaar lang gericht, en hij deed 
dat als een éénling. Niemand hielp hem, zijn eigen 
volksgenoten waren zelfs tegen hem (15:11). Dit vormt 
een groot contrast met het begin van de richterentijd, 
toen de richters vaak legeraanvoerders waren die het 
volk lieten delen in de overwinning. Het betekent dat de 
kracht om Israël te verlossen nu in één persoon werd 
geconcentreerd, ook in heel letterlijke zin! Dat maakt 
Simson, de twaalfde en laatste richter die in dit boek 
wordt beschreven, eveneens tot een beeld van Christus, 
die immers verworpen werd door de Zijnen en de 
verlossing van Zijn volk geheel alleen tot stand bracht.

Simson kwam uit de stam Dan, en die naam betekent 
rechter. De laatste woorden van Jakob aan het adres 
van zijn vijfde zoon vormen een zinspeling hierop: ‘Dan 
zal over zijn volk rechtspreken, als een van de stammen 
van Israël’ (Gen. 49:16; vgl. 30:6). De wijze waarop Dan 
zichzelf recht verschafte, bleek soms heel bedenkelijk te 
zijn (zie Richt. 18). Dit laten wij nu verder buiten 
beschouwing. Het rechterlijk ambt zelf was goed en 
wees heen naar de heerschappij van Hem, die door de 
profeet Micha de Rechter en Heerser in Israël wordt 
genoemd. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van 
eeuwige dagen af (Mi. 4:14-5:1). Als zodanig zal Hij 
straks verschijnen in heerlijkheid en Zijn volk verlossen 
van alle vijanden. Hij zal alles rechtzetten.

Simsons naamgeving wijst 
ook in die richting, want zijn 
eigen naam betekent: ‘als 
de zon’, of ‘zonneman’. Met 
zijn komst brak er een 

nieuwe dag aan voor Gods 
volk. Hij is in dit opzicht een type van Christus als de 
Zon der gerechtigheid (Mal. 4:2). Als Hij verschijnt, 
breekt er een morgen zonder wolken aan voor Israël en 
voor de wereld (2 Sam. 23:3-4). Christus is het grote 
Licht, dat heerst over de dag. Zijn heerschappij betekent 
louter zegen voor wie Hem vrezen, want wij mogen nu al 
Zijn licht laten zien in een donkere wereld. Bovendien 
zullen wij delen in Zijn koninklijke heerschappij. Het 
beeld van de opgaande zon is ook op ons als gelovigen 
van toepassing, zoals het lied van Debora aangeeft: 
‘Maar die Hem liefhebben zijn als de opgaande zon in 
haar kracht’ (5:31). Het Nieuwe Testament bevestigt dit. 
De Heer zei tegen Zijn discipelen: ‘Dan zullen de 
rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van 
hun Vader’ (Matt. 13:43).

Als wij nu teruggaan naar 
Richteren 13, dan zien 
wij nog een paar punten 
van overeenstemming 
tussen Simson en Christus 

Zelf als de Heiland van Zijn 
volk, de ware Nazireeër van God. Allereerst was daar 
de bijzondere geboorte van de redder. De vrouw van 

Als de zon

Simson, Samuël 
en Johannes de 
Doper

Simson als nazireeër
“Want het jongetje zal van de moederschoot af als nazireeër aan God gewijd 

zijn, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen” 
(Richteren 13:5).

Hugo Bouter 

Simson als 
rechter
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Manoach was tot die tijd onvruchtbaar geweest, maar de 
Engel van de Here bracht haar de blijde boodschap dat 
zij zwanger zou worden en een zoon zou baren. Simsons 
geboorte was te danken aan een bijzonder ingrijpen 
van Gods kant, zoals dat trouwens ook gebeurde bij de 
geboorte van Samuël uit de onvruchtbare Hanna, en die 
van Johannes de Doper uit de onvruchtbare Elisabet. 

Natuurlijk was de geboorte van de Here Jezus uit de 
maagd Maria volstrekt uniek. Geen enkele menselijke 
verlosser is te vergelijken met Christus Zelf, maar wij 
trekken voorzichtig wat parallellen. Het Heilige dat uit 
Maria werd geboren (Luc. 1:35), was de ware Nazireeër. 
Zijn hele leven was volkomen aan God toegewijd. Zo 
was ook Simson van de moederschoot af tot de dag van 
zijn dood als nazireeër aan God gewijd. Een nazireeër 
was een ‘gewijde’, iemand die volgens bijzondere 
voorschriften voor de dienst van God was afgezonderd. 

Maar het valt op dat 
het hier een permanent 
nazireeërschap betrof, 
terwijl de nazireeërgelofte 

van Numeri 6 een tijdelijk 
karakter droeg. God maakte in 

het geval van Simson dus aanspraak op heel het leven 
van Zijn dienstknecht. Zoals wij zingen: ‘Ziel en geest en 
lichaam, Heer, leg ik op Uw altaar neer’. Het is zeker 
niet toevallig dat wij dit permanente nazireeërschap ook 
aantreffen bij Samuël en bij Johannes de Doper, die 
allebei voorlopers waren, resp. van Israëls eerste koning 
en van de grote Koning Zelf. 

De diep bedroefde Hanna beloofde dat zij haar zoon 
voor zijn héle leven aan de Here zou geven en dat er 
geen scheermes op zijn hoofd zou komen (1 Sam. 1:11). 
En bij de aankondiging van de geboorte van Johannes 
de Doper door de engel Gabriël lezen wij, dat het kind 
al van de moederschoot af zou worden vervuld met de 
Heilige Geest en geen wijn en sterke drank zou drinken 
(Luc. 1:15). 

Hiermee zijn tevens twee specifieke kenmerken van het 
nazireeërschap genoemd: het dragen van lang haar, en 
het zich onthouden van wijn en sterke drank. Deze 
kenmerken komen wij bij Simson ook tegen. Het lange 
haar van Simson, een teken van zijn totale 
afhankelijkheid van God (vgl. 1 Kor. 11:15; Openb. 9:8), 
is bekend genoeg. Zijn reusachtige kracht hing daarmee 
samen (16:17). 

Maar het verbod van wijn of 
bedwelmende drank wordt 
wel degelijk ook genoemd 
tegenover Manoach en zijn 

vrouw. Het wordt zelfs extra 
beklemtoond als een 

voorschrift voor de moeder van de nazireeër: ‘Dus neem 
u in acht en drink geen wijn of bedwelmende drank en 
eet niets onreins’ (13:4, 7, 14). Het gedrag van ouders is 
van grote vormende waarde voor hun kinderen. 
Interessant is dat de vrouw niets onreins mocht eten. Dit 
vinden wij zo niet in de voorschriften voor de 

nazireeërgelofte in Numeri 6, waar wordt beklemtoond 
dat de nazireeër niets onreins mocht aanraken (nl. geen 
dood lichaam). Voor een strijder als Simson zou dit 
laatste vermoedelijk teveel beperkingen hebben 
opgelegd.

Dit zijn volgens het 
boek Numeri de drie 
specifieke kenmerken 
van de nazireeër, de aan 
God gewijde gelovige: (1) 

volkomen afhankelijkheid van 
God, (2) nuchterheid en waakzaamheid (vgl. 1 Tess. 
5:5vv.), en (3) heiligheid en reinheid in een onreine 
wereld. Zijn deze kenmerken te zien in ons leven? 
Het gaat in feite om de kenmerken van het leven van 
Christus Zélf. Vertonen wij het beeld van Christus, die 
geheel en al aan Zijn God en Vader was toegewijd? Het 
is in onze tijd misschien belangrijker dan ooit tevoren om 
de karaktertrekken van een nazireeër te vertonen en op 
die manier een kanaal van Gods kracht te zijn.

Vervolgens zien wij hoe de Engel van de Here, de Man 
Gods (13:6, 8), Manoach en zijn vrouw verliet. Hij voer 
op in de vlam, die van het altaar omhoog steeg naar de 
hemel (13:20; vgl. 6:21). Gods genadig handelen met 
Zijn volk was steeds gegrond op de waarde van het 
offe , eigenlijk al vanaf de val van de mens. Eens zou de 
ware Verlosser komen en deelnemen aan bloed en vlees 
(Hebr. 2:14). Hij zou als Kind worden geboren. Als de Man 
van smarten zou Hij het offer van Zijn leven brengen op 
het kruis, en daarna krachtens Zijn volbrachte werk weer 
opvaren naar de hemel. De wonderlijke handelwijze van 
hemelse bode, de Engel van de Here (een aanduiding 
van Christus vóór de vleeswording; vgl. Gen. 18; Ex. 
23:20-23; Richt. 2:1-5) was hiervan een voorproef.

De laatste verzen van Richteren 13 vermelden in het 
kort dat Simson werd geboren, en dat hij opgroeide 
en door de Here werd gezegend. Lucas spreekt in 
soortgelijke bewoordingen over het opgroeien van 
Johannes de Doper en van Christus Zelf (Luc. 1:80; 
2:40). Het hoofdstuk eindigt met de mededeling dat de 
Geest van de Here hem ter voorbereiding op zijn taak 
als een werktuig in Gods hand begon aan te drijven (lett. 
‘krachtig stoten’; het staat in verband met een woord 
dat ‘aambeeld’ betekent). Dit herinnert ons eraan hoe 
Jezus als de ware Nazireeër door de Geest geleid werd 
in de woestijn om daar getest te worden (Luc. 4:1). Bij 
Hem vinden wij gelukkig geen spoor van al het falen dat 
kenmerkend was voor Simsons verdere leven. Christus’ 
toewijding was volkomen, tot het einde toe, tot in de 
dood.

De Geest van de Here begon Simson aan te drijven in 
Machane-Dan (dat betekent ‘kamp van Dan’) tussen Sora 
en Estaol (13:25). Machane-Dan was de legerplaats van 
de Danieten die naar het noorden migreerden (18:2, 11-
12). Simson begon zijn taak in zijn eigen omgeving. Zo 
moesten de discipelen na de uitstorting van de Heilige 
Geest eerst in hun eigen omgeving getuigen zijn. Als 
soldaten van Christus begonnen zij te Jeruzalem. 
Dit principe geldt ook voor ons.

Een permanent 
nazireeërschap

Het gedrag van 
ouders

De ware 
Nazireeër
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‘Zie, U bent mooi, mijn Liefste, ja, lieflijk. Ja, onze 
rustbank is het groene loof’ (Hooglied 1:16).

U bent mooi, mijn Liefste

In vers 16 is de bruid aan het woord. In de Hebreeuwse 
aanspreekvorm verandert het geslacht van mannelijk 
naar vrouwelijk. Nu zegt de bruid van de bruidegom, 
in reactie op wat hij in het vorige vers tegen haar 
heeft gezegd, dat hij “mooi” is en ook dat hij “lieflijk” is. 
Telkens zeggen ze elkaar wat ze voor elkaar voelen en 
betekenen. Ze spreken de taal van de liefde.

Het woord “zie” is, net als in het vorige vers, een uitroep 
van bewondering. Ze is onder de indruk van zijn gestalte, 
ze vindt hem “mooi”, innemend. Als ze hem ziet, is ze 
diep van hem onder de indruk. Hij overtreft iedereen, hij 
is haar “liefste”. Maar niet alleen zijn gestalte brengt haar 
in vervoering, hij is ook “lieflijk” in zijn omgang met haar. 
Met een “ja” onderstreept ze dat. In de manier waarop hij 
haar benadert en aandacht aan haar geeft, toont hij zijn 
respect voor haar. Hij gaat vol liefde met haar om. 

Dit brengt haar tot een nieuw “ja”, en nu in verbinding 
met rust. Ze komt bij hem tot rust en hij ook bij haar. 
Ze spreekt over “onze rustbank”. De plaats waar hun 
rustbank staat, is “het groene loof”. De bruid ziet zichzelf 
met de bruidegom in de vrijheid van het groene veld. 
‘Groen’ spreekt van frisheid, van leven en rust (groen is 
de kleur die rust geeft aan de ogen). ’Loof’ spreekt van 
intimiteit en beslotenheid, het alleen zijn met de geliefde 
zonder dat anderen hen zien. 

We kunnen dit toepassen op onze liefdesrelatie als 
gelovigen met de Heer Jezus. Toen we Hem niet kenden, 
“was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden 
hebben” (Jes. 53:2). Maar nu zeggen we graag tegen 
Hem dat Hij mooi is, dat Hij onze Liefste is; ja, dat Hij 
lieflijk is. Hij is voor ons indrukwekkend als we naar Hem 
kijken, als we de Schrift lezen en zien Wie Hij is en wat 
Hij heeft gedaan. En komen we ook niet diep onder de 
indruk van de wijze waarop Hij met ons omgaat? 

In die verhouding hebben we rust, terwijl we weten dat 
de Heer Jezus hierin ook rust vindt. Dit is echter geen 
lege stilte, maar een rust die fris is, waarin iets groeit, 
waarin het leven zich ontwikkelt. Het is niet de rust van 
de zelfgenoegzaamheid, maar van de voldoening van 
een levende relatie. Dat zien we in het groene loof. 

Als iets groen is, groeit het. Zo is het met onze liefde 
voor de Heer Jezus. Er is rust en tegelijk groei. We 
worden overweldigd als we worden bepaald bij Zijn 
onveranderlijke liefde voor ons.

Dit is wel speciaal zo wanneer we op zondagmorgen als 
gemeente bij elkaar zijn. Wij willen dan God en de Heer 
Jezus aanbidden en gemeenschap met Hen hebben 
en bij het vieren van het avondmaal eraan denken wat 
Christus voor ons heeft gedaan. Tijdens die samenkomst 
kunnen er rustige momenten zijn. Er gebeurt dan niets 
hoorbaars. Er wordt niet gezongen, niets voorgelezen, 
geen dankzegging uitgesproken. Dat kan twee dingen 
betekenen. Het kan zijn dat de harten vol van aanbidding 
voor de Heer zijn. Dan wordt er niets gezegd, maar heeft 
de Heilige Geest de harten zo op de Heer Jezus en Zijn 
werk kunnen richten, dat er algemene bewondering 
voor Hem is. Het kan echter ook zo zijn dat de harten 
leeg zijn. Dan hebben we niets in ons hart voor de Heer 
Jezus. We zijn niet in het groene loof, maar op een dorre 
plek.

Of wij met volle of met lege harten komen, heeft te 
maken met ons dagelijks leven tijdens de week. Als 
ons leven werkelijk voor de Heer is en we ons met Hem 
bezighouden, van Hem leren en ons geestelijk voeden 
met de dingen Hij ons van Zichzelf in Zijn Woord laat 
zien, dan zullen we met volle harten komen. We hebben 
ook de opdracht om niet met lege handen en harten 
naar de samenkomst te komen. Zo lezen we in Exodus 
23:15 de woorden: ‘Het Feest van de ongezuurde 
[broden] moet u in acht nemen. Zeven dagen [lang] moet 
u ongezuurde [broden] eten, zoals Ik u geboden heb, 
op de vastgestelde tijd in de maand Abib, want in die 
[maand] bent u uit Egypte vertrokken. Maar men mag 
niet met lege [handen] voor Mijn aangezicht verschijnen’ 
(zie ook Ex. 34:20; Deut. 16:16).

We moeten allemaal iets hebben, niet alleen de 
broeders, maar ook de zusters. We komen samen als 
gemeente. De broeders zijn degenen die de aanbidding 
tot uitdrukking brengen. Het kan heel goed zijn dat een 
broeder persoonlijk niets heeft, maar toch zegt iets, een 
lied opgeeft of iets leest uit de Schrift of een dankzegging 
uitspreekt waar zijn hart niet zo bij betrokken is, maar 
waarmee hij toch uitdrukking geeft aan wat er leeft in 
de harten van de zusters. Zo kan de Heer dwars door 
onze zwakheden heen werken wat is tot Zijn eer.

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
D
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Deze WoordStudie gaat over de vertaling van een aan 
elkaar verwante woordgroep en een werkwoord, die 
hetzelfde betekenen. De vraag is echter wat de juiste 
betekenis van dit tweetal is. Het betreft de vertaling van 
Gr. ektheton poiein en ektithèmi in Handelingen 7:19 en 
21. Oftewel: wat moesten, volgens Stefanus en Lucas, 
de Israëlieten met hun pasgeboren baby’s doen? 

De Bijbel open
Eerst kijken we hoe enkele Nederlandse Bijbelvertalingen 
deze woorden hebben weergegeven. Steeds volgt eerst 
de vertaling van Handelingen 7 vers 19, en aansluitend 
die van vers 21: 

SV:  
zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen (...) 
en als hij weggeworpen was.

NBG:  
en liet hen hun zuigelingen te vondeling leggen (...) 
en toen hij te vondeling was gelegd.

4e druk Voorhoeve: 
zodat zij hun jonge kinderen moesten wegdoen (noot: 
of ‘te vondeling leggen’) (...) En toen hij weggedaan 
was.

Willibrordvertaling: 
en dwong hen zelfs zich van hun pasgeborenen te 
ontdoen (...) Nadat zijn ouders zich van hem ontdaan 
hadden.

Telosvertaling: 
zodat zij hun jonge kinderen te vondeling moesten 
leggen (...) Toen hij nu te vondeling was gelegd.

NBV:  
hij dwong onze voorouders hun pasgeboren kinderen 
te vondeling te leggen (...) maar toen hij te vondeling 
werd gelegd.

HSV:  
door hen hun jonge kinderen te vondeling te laten 
leggen (...) En toen hij te vondeling gelegd was.

Naardense Bijbel: 
dat ze hun nieuwgeborenen te vondeling moeten 
leggen (...) maar als hij te vondeling gelegd wordt.

Te vondeling leggen?
Is het niet opvallend dat de meeste Nederlandse 
vertalingen hier kiezen voor ‘te vondeling leggen’, terwijl 
dat in ieder geval niet de bedoeling van de farao was? 
In Exodus 1:22 staat dat de Israëlieten de pasgeboren 
jongetjes in de Nijl moesten werpen, en dat is duidelijke 
taal. Zo zouden ze nimmer aan het voortplantingsproces 

kunnen deelnemen. En over wat Jochebed vervolgens 
met de drie maanden oude Mozes gedaan heeft, is ook 
geen misverstand mogelijk: zij maakte een biezen kistje, 
bestreek het met asfalt en pek en legde dit bijzondere 
vaartuig, met de kleine Mozes als passagier, in het 
oeverriet van de Nijl (zie Ex. 2:3).

Vondelingen – het woord zegt het al – worden 
tegenwoordig meestal ergens neergelegd in de hoop dat 
zij gevonden worden en elders opgroeien tot volwassen 
mensen. Het probleem is dat In Handelingen 7 beide 
keren een zogenaamde technische term wordt gebruikt, 
een vakterm dus, die zich in het Nederlands doorgaans 
laat vertalen als ‘te vondeling leggen’, maar in het Grieks 
is het element ‘vinden’ niet aanwezig. Daar betekent het 
letterlijk ‘uit-leggen / plaatsen’, oftewel ‘buiten leggen / 
plaatsen’. Dergelijke buiten gelegde kinderen stierven 
vaak van honger of koude, al zijn er zeker verhalen 
bekend waarin zulke kinderen werden gevonden en 
liefdevol werden grootgebracht. 

In de oudheid werden er in veel culturen pasgeborenen 
te vondeling gelegd, waarbij het vrijwel zeker was dat 
ze zouden overlijden. Hoewel zulke kinderen konden 
overleven als ze door anderen onder hun hoede werden 
genomen, werd dit vaak gezien als een vorm van 
babymoord. Zoals bijvoorbeeld in het Apologeticum van 
Tertullianus: “Het is een erg wrede manier om [een kind] 
te doden (...) door het bloot te stellen aan kou, honger 
en honden”. 

Het bijzondere van Handelingen 7:19 en 21 is juist 
dat de baby’s op een heel bijzondere plaats, nl. in de 
Nijl, te vondeling (?) moesten worden gelegd, en dat 
dit inderdaad ook met Mozes gebeurde. Vergelijk ook 
Hebreeën 11:23, waar juist benadrukt wordt dat Mozes’ 
ouders het gebod van de farao niet vreesden en niet in 
letterlijke zin gehoorzaamden.

In Duitse bijbelvertalingen worden de hierboven 
behandelde Griekse woorden meestal vertaald met 
‘aussetzen’, in Engelse met ‘to expose’, in Franse met 
‘exposer’. De Latijnse Vulgata koos al voor ‘exponere’. 
De gedachten van ‘buiten leggen’ ziet hier steeds in, 
maar de notie ‘vinden’ zit er niet in opgesloten – dat is 
alleen in het Nederlands helaas het geval. Weet iemand 
van de lezers een technische term die aangeeft dat een 
kind buiten gelegd wordt, zonder dat daarbij sprake is 
van de notie dat het gevonden wordt? Zolang we zo’n 
term niet hebben in het Nederlands, zullen we het in 
Handelingen 7 moeten blijven doen met de correcte, 
maar op zichzelf toch wat misleidende term ‘te 
vondeling leggen’.

Wegdoen, of te 
vondeling leggen?

Gerard Kramer
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Vondelingenluikje bij de 
Ospedale Santo Spirito in Rome

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vondelingenluik
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Leven in de eindtijd
Soms kom je erachter dat je je eigen ideeën over wat de 
Bijbel zegt, moet bijstellen. Zo had ik altijd het idee dat 
God pas weer met het volk Israël Zijn weg vervolgt nadat 
de Gemeente is opgenomen. Dan worden nog onvervulde 
profetieën werkelijkheid. Natuurlijk, het ‘voorwerk’ voor de 
vervulling is al gaande; zo woont het Joodse volk sinds 
1948 weer in eigen land. Maar het ‘echte werk’, de echte 
vervulling moet nog komen. Zo dacht ik tenminste.

Totdat ik vorig jaar tijdens de vakantie het boek ‘Leven we 
werkelijk in de eindtijd?’1 van Roger Liebi las. Daarin wordt 
overduidelijk dat de verschillende uitdrukkingen die de 
Schrift gebruikt voor de eindtijd slaan op de periode vanaf 
het einde van de 19e eeuw, toen Joden in grote aantallen 
naar het Beloofde Land teruggingen. De schrijver maakt 
duidelijk dat er sinds die tijd meer dan 175 profetieën 
vervuld zijn. Dan realiseer je je dat het beeld dat je hebt 
van Gods handelen niet klopt, en dat je leeft midden in de 
tijd waarin onder Gods soevereine bestuur alles gaat zoals 
Hij vooraf gezegd heeft. Dus ook vandaag en morgen is het 
al eindtijd, en gaan de dingen volgens Zijn wijs beleid en 
worden Zijn profetieën vervuld. Vanaf het moment dat je 
dit op deze manier zo indringend beseft, verandert ook de 
manier waarop je tegen de dingen aan kijkt.

Dit jaar op vakantie wilde ik het bijbelboek Openbaring eens 
doornemen. Daarom had ik ook het oude boekje, getiteld 
‘De toekomst volgens de profetieën van Gods Woord’2 
door H.L. Heijkoop meegenomen. Het zijn artikelen die in 
de beginjaren van het bijbelstudieblad ‘Uit het Woord der 
Waarheid’ (vroeger wel ‘het groene blaadje’ genoemd) 
gepubliceerd zijn. Ik heb me laten vertellen dat de artikelen 
geschreven zijn naar aanleiding van lezingen die br. 
Heijkoop in 1946 heeft gehouden in Arnhem. De zaal was 
afgeladen vol! Zo was dat in die tijd, net na het einde van 
de 2e wereldoorlog; de mensen wilden weten hoe het verder 
zou gaan.

Het boekje geeft in kort bestek veel inzicht in de toekomst, 
en door tekstverwijzingen ook aanknopingspunten voor 
verder onderzoek van de Schrift. Wat dat betreft is het aan 
te raden het ook in deze tijd te lezen – maar wel zelf blijven 
nadenken en checken ‘of deze dingen zo zijn’. Anderzijds 
verbaas je je erover dat iemand halverwege de vorige eeuw 
dingen schrijft louter en alleen op basis van wat de Schrift 
zegt, die je nu om je heen kunt waarnemen! Enkele van die 
dingen wil ik graag met jullie delen, met de hoop dat het ons 
allen meer doet uitzien naar de komst van de Heer Jezus 
voor Zijn Gemeente!

1) Ondertitel “Meer dan 175 vervulde profetieën”. Middernachtsroep, 
Doorn 2013. ISBN 9789066031630.
2) Aalten 2001. ISBN 9059070569.

Rusland en Griekenland 

Aan het eind van het boekje worden wat aanvullende dingen 
gezegd over de profetie; en zo gaat het daar o.a. over de 
vraag of Ros in Ezechiël 38 en 39 nu Rusland is of niet. 
De conclusie van de schrijver is dat daarvoor genoeg bewijs 
is. In dat verband noemt hij dan eigenlijk terloops dat er 
aanwijzingen zijn dat Rusland een bijzondere relatie heeft 
met de Grieken. Zo is onder meer Ros de Griekse naam 
voor Rus, en zijn er geleerden die menen dat Russen 
afstammelingen zijn van Tiras (Griekenland)3.  

Welnu, met dit in het achterhoofd realiseerde ik me dat 
tijdens de Griekse crisis meneer Tsipras bij meneer Poetin 
op bezoek was in juni 2015. Zouden de Grieken toch meer 
met Rusland hebben en minder met Rome? Het zou me niet 
verbazen dat ook dit een steeds grotere rol gaat spelen. Nu 
kun je hier veel over speculeren, maar dat moeten we maar 
niet doen. Waar het mij alleen om gaat, is dat er in dit boekje 
over de bijbelse profetieën een link gelegd werd tussen 
Rusland en Griekenland, en ik me bij het lezen opeens 
realiseerde wat ik net gezien had over de ontmoeting van de 
twee genoemde heren in Moskou.

IJzer en leem

Spannender werd het bij de toekomst van het West-
Romeinse rijk. Over het vierde rijk (de voeten van het beeld 
in Daniël 2) schrijft br. Heijkoop in zijn boekje: ‘(...) de voeten 
zijn van gemengd ijzer en leem. Er is dus een vreemd 
element binnengedrongen en volgens vers 2:43 moet dit 
zien op mensen, daar er staat dat ze zich met menselijk 
zaad4 zullen vermengen. Ongetwijfeld ziet dit op de grote 
mensenmassa’s uit N.O. Europa die in de 4e en 5e eeuw in 
het Romeinse rijk indrongen en daar samengesmolten zijn 
met de oorspronkelijke bewoners (...)’. Toen ik dit las gingen 
er bij mij wat lampjes branden. 

De eerste was dat het hier kennelijk (althans volgens 
deze uitleg) om mensenmassa’s gaat die West-Europa 
binnenkwamen; en ik moest direct denken aan de 
vluchtelingen die nu per boot proberen Europa te bereiken. 
Vervolgens vroeg ik me af of alleen de volksverhuizingen 
uit de 4e en 5e eeuw bedoeld konden zijn. Dat leek me niet 
erg logisch, omdat er tussen toen en nu zo’n 1500 jaar 
tijdverschil zit en het volgende vers meteen de komst van 
Gods Koninkrijk vermeldt. Bovendien vermoed ik dat de 
‘immigranten’ van de 4e en 5e eeuw nu zo langzamerhand 
wel geïntegreerd zijn (althans, ik kan niet aanwijzen of er 
nog sporen van te vinden zijn).

3) Kijk je op Wikipedia, dan vind je bij Tiras een soortgelijke relatie 
tussen Grieken en Russen vanuit Joodse geschriften (https://
en.wikipedia.org/wiki/Tiras).
4) SV en HSV; NBG heeft “zij zullen zich door huwelijksgemeenschap 
vermengen”.

De wederkomst van Christus
 Over een oud boekje en de migratiecrisis

Teun de Jager

https://en.wikipedia.org/wiki/Tiras
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiras
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Dan besef je dat er de afgelopen decennia veel migranten 
in Europa zijn opgenomen, maar dat vele moslims niet 
geïntegreerd zijn. Diverse overheden hebben de afgelopen 
jaren toegegeven dat hun integratiebeleid mislukt is. Voeg 
daarbij de stroom van moslimimmigranten uit het Midden-
Oosten naar West-Europa, en is het wel zeker dat ook zij 
niet zullen integreren.

In de uitleg van br. J. G. Fijnvandraat over het boek Daniël5 
wordt op pagina 166 W. Kelly aangehaald, die ergens schrijft: 
‘Ik geloof dat de Geest van God in het gebruik van het 
symbool ‘klei’ verwijst naar een element, dat niet origineel 
Romeins is – dat de kracht van ijzer bezat –, maar naar 
de barbarenhorden, die in een latere periode binnenvielen 
en de Romeinse kracht verzwakten en geleidelijk aparte 
koninkrijken vormden (...). We hebben iets wat niet eigenlijk 
en origineel Romeins is, maar dat van elders erin gebracht 
is; en het is de vermenging van deze beide elementen die de 
zwakheid veroorzaakt die uiteindelijk leidt tot verdeeldheid. 
Deze horden van de barbaren die binnendrongen bleken 
geen overwinnaars, maar gasten van Rome te zijn en 
vestigden zich ten slotte binnen zijn grenzen. Dit leidde 
daarop tot de verdeling van het rijk in een aantal gescheiden 
en onafhankelijke koninkrijken toen de macht en de trots 
van Rome waren gebroken’. Kelly gaat verder dan Heijkoop 
in zijn uitleg en is veel concreter. 

Maar wat nu het specifieke element was, dat niet vermengd 
kon worden met het ijzer, dat was voor de bijbeluitleggers 
een raadsel. Ook een eventuele uitleg van het woord ‘leem’ 
helpt hier niet. Immers, het woord dat voor ‘leem’ wordt 
gebruikt – en ook de uitdrukking ‘modderig leem’ – komt 
alleen in het tweede hoofdstuk van Daniël voor. Er zijn dus 
geen andere Schriftplaatsen die iets van de bijzondere 
betekenis van dit woord kunnen aangeven.

Maar zouden we vandaag de dag niet moeten zeggen dat de 
vermenging van het leem met het ijzer slaat op de immigratie 
naar West-Europa van islamieten? Dit blijkt niet samen te 
gaan, het verzwakt de (politieke) kracht van Europa en leidt 
tot verdeeldheid tussen de leden van de Europese Unie. Er 
zijn landen, zoals Hongarije, die niet mee willen doen aan 
de verplichte verdeling van vluchtelingen over de lidstaten. 
Het rijk heeft twee voeten en tien tenen, ‘het zal gedeeltelijk 
sterk zijn en gedeeltelijk broos’ (Dan. 2:42); oftewel, er zullen 
lidstaten zijn die hun kracht behouden en andere zullen door 
de immigratie hun kracht verliezen. Als dit zo is, dan zien we 
nu voor onze ogen het ontstaan van dit laatste rijk van het 
statenbeeld. Dan kan de komst van Gods Koninkrijk niet ver 
meer zijn. Hoeveel te meer is de komst van de Heer Jezus 
voor Zijn Gemeente dan dichtbij! 

Van crisis naar crisis

Even nog iets anders. Het Nederlandse woord ‘oordeel’ is 
de vertaling van het Griekse woord ‘krisis’; het komt bijna 
vijftig keer voor in het Nieuwe Testament. We hebben alle 
reden om de verschillende crisissen waar de mensheid ook 
in onze tijd aan wordt blootgesteld, te zien als oordelen van 
God. Weliswaar nog niet als de uiteindelijke en definitiev  
oordelen; die komen pas als de Gemeente is opgenomen. 
De financiële en bankencrisis, de humanitaire crisis, de 
vluchtelingencrisis, oorlogen, natuurrampen en ecologische 
crisis, zijn echter ‘oordelen’ die God wil gebruiken om de 
mensheid aan te spreken en op te roepen tot bekering. 
Maar het schijnt niet te helpen; de banken hebben nog niets 
geleerd, zegt men, en ook van de andere crisissen wordt de 
wereld niet beter. Integendeel, het wordt alleen slechter. 

5) “Babylon, Beeld en Beest”, Medema, Vaassen 1987, ISBN 
9063531575.

De crisissen zoals die in de tijd van de Grote Verdrukking 
optreden, zullen zo hevig en ontzagwekkend zijn als nooit 
tevoren (zie het boek Openbaring). Vóór die tijd komt de 
Heer Jezus om de Gemeente te ‘verlossen van de komende 
toorn’ (1 Tess. 1:10). Maar wat we vandaag zien, zijn de 
schaduwen van wat nog komen gaat. 

De crisis in de kerk

En wat te denken van de crisis in de kerk? Velen noemen 
het inderdaad een crisis, nog los van de vraag of je vrijzinnig 
of orthodox bent. De leegloop, de verbrokkeling en alles wat 
er op christelijk erf gebeurt, is dat geen crisis? Is dat geen 
oordeel van de Heer van de kerk Zelf? Maar de oproep die 
de Heer Jezus doet aan de postmoderne kerk van onze tijd: 
‘Wees dan ijverig en bekeer u’ (Openb. 3:19), vindt weinig 
gehoor. 

De Heer Jezus zal degenen die Hem toebehoren opnemen 
in heerlijkheid, en wat achterblijft is wat de Schrift noemt ‘de 
grote hoer, de grote stad Babylon’ (Openb. 17:1,5; 18:2,10). 
In zijn boekje schrijft br. Heijkoop: ‘Dat de grote hoer het 
naamchristendom voorstelt, is wel heel duidelijk. Ze draagt 
echter speciaal de kentekenen van Tyatira. Rome zal de 
leiding hebben. Zal het protestantisme misschien terugkeren 
in de schoot van de moederkerk? (...) De politieke invloed 
van Rome zal toenemen en uiteindelijk geheel West-
Europa overheersen. Echter, het is een christendom zonder 
Christus. Een godsdienst zonder God. Maar dan, op het 
hoogtepunt van haar macht, zal ze vernietigd worden. God 
zal in de harten van de politieke heersers van West-Europa 
eenheid van denken werken. Eenheid in haat als gevolg 
van haar tirannie. Zij zullen de hoer haten, en haar woest 
en naakt maken, en haar vlees eten, en haar met vuur 
verbranden; want God heeft in hun harten gegeven om zijn 
mening te doen’ (Openb. 17:16).

Pakweg 60 jaar geleden was het nog de vraag of het 
protestantisme in de schoot van de moederkerk zou 
terugkeren. Br. Heijkoop heeft de vraag vast retorisch 
gesteld, hoewel hij niet kon bevroeden hoe dat zou gaan. 
Wat wij nu zien is dat zelfs evangelische- en pinksterkerken, 
die in het begin zich heel stellig afkeerden van Rome, 
enthousiast luisteren naar de oproepen van Paus Franciscus 
om gehoorzaam te zijn en terug te keren tot de katholieke 
kerk. Daarbij zijn de verschillen in de leer niet meer relevant; 
dat zijn dingen die de theologen volgens de Paus met elkaar 
wel kunnen uitzoeken. Wat ze gemeenschappelijk hebben, 
zijn dezelfde innerlijke ervaringen van ‘de geest’, waardoor 
ze ook die eenheid innerlijk ervaren. 

Paulus had aan Timoteüs al geschreven: ‘De Geest nu zegt 
uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen 
worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende 
geesten en leringen van demonen, door huichelarij van 
leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer 
hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden 
zich te onthouden van voedsel’ (1 Tim. 4:1-3). Dezelfde 
apostel waarschuwde de Korintiërs in de eerste brief al voor 
gemeenschap met de demonen (10:20b). Hier in de brief 
aan Timoteüs zegt hij het nog sterker. Het is Gods Geest, 
die met grote nadruk voorzegt dat er een tijd komt waarin er 
zijn, die niet onderscheiden wat van de Geest of van andere 
geesten komt – en daardoor zullen afvallen van het geloof 
en terechtkomen bij de misleiding van demonen. 

Wat betekent dit anders dan dat ‘in latere tijden’ – sinds 
het begin van het pausdom – de geloofsafval al begonnen 
is? En vanaf het begin van de 19e eeuw zien we de 
liberale afval, en sinds de 20e eeuw de charismatische 
afval. De Geest legt hier ook duidelijk de link met de 
monastieke en mystieke tradities in de katholieke kerk,  
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die denkt dat celibaat en ascese wegen zijn om 
dichter bij God te komen en Hem te ervaren. Het 
is in wezen afgoderij, die de Heer in de gemeente 
in Tyatira al aanwijst en noemt als reden voor het 
oordeel (Openb. 2:20-22). Het naamchristendom is 
het grote Babylon, waarvan in Openbaring 18:2 staat 
‘dat zij een woonplaats van demonen is geworden 
(...)‘.  We zien het om ons heen al gebeuren.

In het oude boekje stond het zo: ‘De politieke invloed 
van Rome zal toenemen en uiteindelijk geheel West-

Europa overheersen’. Daar hoeven we niet meer veel over 
te zeggen, want dat is vandaag de dag overduidelijk. De Huffingt  
Post, een Amerikaanse progressief-liberale nieuwswebsite, kopte 
in een artikel ter gelegenheid van het bezoek van de Paus aan 
de Verenigde Staten: ‘The Pope wants to be the President of the 
World’6 (De Paus wil president van de wereld worden). Het artikel 
vervolgt dan dat dit natuurlijk niet een bestaande baan is, maar 
dat de Paus door zijn optreden wel duidelijk maakt dat hij in het 
politieke werelddebat een bepalende stem wil hebben.  

Tot slot
We leven in een tijd waarin er één macht op aarde is, die tot doel 
heeft zowel Joden als christenen uit te roeien, en dat is die van 
de jihad-strijders. In het Midden-Oosten zijn ze rondom Israël 
met een grote opmars bezig, die de wereld waarschijnlijk niet kan 
tegenhouden. En in Europa? Het zal ons niet verbazen wanneer 
ze, met de goedkeuring van de Europese leiders in de eindtijd, een 
belangrijke rol zullen spelen bij de uiteindelijke vernietiging van het 
naamchristendom in West-Europa. Degenen die in die vreselijke 
tijd zich toch tot God bekeren, zullen ter dood gebracht worden; 
het is ‘een grote menigte, die niemand kon tellen’ (Openb. 7:9). 
In hoofdstuk 20:4 lezen we de wijze waarop zij aan hun eind zijn 
gekomen: ze zijn onthoofd! 

Wanneer komt de Heer Jezus? 
In het oude boekje schrijft br. Heijkoop onder meer: ‘Alles wat we 
dus na Openbaring 5 vinden, zal gebeuren nadat de gemeente 
in de hemel is. Nee, er hoeft niets meer plaats te vinden, voor 
zover het Woord van God ons geopenbaard heeft, voordat de 
Heer Jezus ons komt halen. We mogen met verlangende harten 
naar Hem uitzien en ieder uur Zijn komst verwachten’. Als we de 
schaakstukken zien bewegen en hun posities zien innemen voor 
het eindspel, dan is de komst van de Heer heel dichtbij!

Aan het eind van zijn boekje voegt br. Heijkoop wat aanvullingen 
toe, waarin hij min of meer openlaat of de Gemeente inderdaad 
wordt opgenomen vóór de laatste jaarweek, of mogelijk wat later. 
Want hij schrijft: “Dat de staat Israël opgericht is hebben we al 
meegemaakt. Of het Romeinse Rijk hersteld zal worden en dit een 
verbond met Israël zal sluiten, vóór de opname van de gemeente, 
is m.i. niet geheel duidelijk uit de Schrift. Wel is duidelijk dat 
alleen de gebeurtenissen van de tweede helft van de zeventigste 
jaarweek beslist na de opname der gemeente plaatsvinden. In de 
Openbaring worden alleen deze 3,5 jaar uitdrukkelijk genoemd en 
dan is de gemeente in de hemel”.  

We weten niet precies waar we nu zitten op Gods tijdlijn, maar één 
ding is duidelijk: de Heer komt gauw! ‘Hij die deze dingen getuigt, 
zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus!’ (Openb. 22:20).

6) http://www.huffingtonpost.com/entry/pope-francis-world-leade 560
41e79e4b00310edfa4d0f 
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Ook in dit nummer treft u weer een divers geheel 
van artikelen aan.

Interessant is het reisverslag van Ger en Willy 
de Koning. Ze hebben een reis naar India 
gemaakt en vertellen ook over een bezoek 
dat ze gebracht hebben aan het Bengal Bible 
Training Institute (BBTI) in Jamtara. Daarover 
schrijven ze: Op het BBTI worden jonge mensen 
onderwezen in de Bijbel. Jonge mannen worden 
voorbereid op een taak in de gemeente en 
het leven als christen in een vijandige wereld. 
Jonge vrouwen krijgen onderwijs in naaien, 
omgaan met de computer, en hoe ze naar Gods 
gedachten kunnen leven. Bijbelonderwijs wordt 
door broeders gegeven. Praktisch onderwijs aan 
zusters wordt door zusters verzorgd, zoals dat 
ook in Titus 2:3-5 staat. Ik heb daar een aantal 
keren bijbelonderwijs mogen geven, vooral aan 
de hand van vragen die ze stelden. Het BBTI 
is vijfentwintig jaar geleden opgericht om jonge 
mensen toe te rusten voor de Heer te leven en 
van Hem te getuigen.

Uit het slotartikel over Elia bij de berg Horeb van 
C.H. Macintosh citeer ik een behartenswaardige 
opmerking: Elia moest dus tevreden zijn om 
slechts één van de vele dienaars te zijn. Hij 
moest niet denken dat hij alleen al het werk 
moest doen. Zoals hij gekomen was met de 
kracht van de sterke wind, meende hij elke 
hindernis te hebben opgeruimd en het volk 
te hebben teruggebracht tot de trouw jegens 
God. Hoe slecht kennen wij onze eigen 
onbelangrijkheid! Zelfs de grootste, en meest 
begaafde dienstknecht is maar een steen in 
het gebouw, een schroef in de machine. Als hij 
denkt dat hij het enige instrument is, vergist hij 
zich. Paulus zegt: ‘Ik heb geplant, Apollos heeft 
begoten, maar God heeft de groei gegeven’  
(1 Kor. 3:6). God beperkte zich niet tot Elia, Hij 
had meer pijlen op Zijn boog.

Een gedegen bijbelstudie geeft Hugo Bouter in 
het artikel ‘Het Woord doet zijn werk. Over de 
gelijkenis van het vanzelf groeiende zaad, en 
de andere gelijkenissen in Marcus 4’. De auteur 
concludeert o.a.: Het zaad draagt ‘vanzelf’ 
vrucht in enkele etappes, overeenkomstig de 
eigenschappen die God erin heeft gelegd: eerst 
de halm – dan de aar – en dan het volle koren 
in de aar (vs. 28). De halm wijst misschien op 

de belijdenis die wij als christenen hebben af 
te leggen. De vrucht – het volle koren in de 
aar – is de vrucht van de Geest in ons leven, in 
gelijkvormigheid aan Christus (2 Kor. 3:18; Gal. 
5:22). We kunnen ook denken aan de vrucht van 
de prediking (Rom. 1:13).

In zijn artikel ‘Het Hooglied. De hoogste taal 
van de liefde’ maakt Ger de Koning de volgende 
opmerking: Wij mogen onszelf wel afvragen of 
wij onze huizen bouwen met dezelfde materialen 
als die waarmee Gods huis wordt gebouwd. 
Alles wat in onze huizen in verbinding met 
Christus en Zijn werk staat, versterkt de bouw 
van de gemeente als Gods huis. Alles wat we 
zonder Christus in onze huizen doen of toelaten, 
verzwakt Gods huis. Nemen Gods Woord en het 
gebed in onze huizen de centrale plaats in, of zijn 
we alleen druk bezig onze huizen tot gerieflijke 
woonoorden te maken waar we tot in lengte van 
dagen willen wonen? Het is Gods bedoeling dat 
onze huizen ook Zijn huizen zijn, waar Hij met 
ons gemeenschap kan hebben op grond van de 
dood van Zijn Zoon, net zoals Hij dat met ons wil 
hebben in Zijn huis, de gemeente.

De WoordStudie gaat deze keer niet over 
slechts één woord, maar over het hele Woord. 
Wat zegt de Bijbel eigenlijk over zichzelf?

Belangrijk is ook het artikel van Ronald de 
Jong over de vaak gestelde vraag of Christus 
kon zondigen. Hij merkt o.a. op: Christus is 
zowel volkomen God als volkomen mens, en 
velen vinden dat moeilijk te verenigen. Dit 
wonder is ook niet door ons menselijk verstand 
te begrijpen, het is een verborgenheid. Hij is 
geopenbaard in het vlees (1 Tim. 3:16). Het is 
aan ons om dit te geloven, we kunnen het niet 
begrijpen en we hoeven dit ook niet te proberen. 
God was in Christus (2 Kor. 5:19). De Bijbel 
geeft geen verklaring hoe deze beide naturen 
in één Persoon konden worden verenigd, maar 
stelt deze waarheid wel nadrukkelijk voor.

Ten slotte krijgt u in de vragenrubriek antwoord 
op de vraag of de Heer Jezus op de ezelin of op 
het veulen reed bij Zijn intocht te Jeruzalem. 
We wensen u veel zegen toe bij het lezen van 
dit nummer van Rechtstreeks! Namens de 
redactie, Gerard Kramer

Van de redactie
De diversiteit of de veelvoudige wijsheid van God in Zijn Woord
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Verslag Indiareis
van Ger en Willy de Koning 

Slot

Ger de Koning
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Vrijdag 1 januari zijn we naar N. gebracht om vandaar 
met de trein naar V. te reizen. Onderweg hebben we nog 
een bezoek gebracht en met enkele gelovigen gebeden. 
Er werd spontaan een samenkomst belegd om iets uit 
het Woord te horen. Daarna werden we naar het station 
gebracht en uitgezwaaid. Wel handig, want het is goed 
om te weten in welke wagon je moet instappen om je 
gereserveerde plaats te bereiken. In de avond kwamen 
we in V. aan, opgewacht door broeder Job en aan andere 
broeder. Zaterdag was een rustige dag. 

Zondag hebben we de samenkomsten meegemaakt. 
Zondagavond was er een samenkomst in een 
nabijgelegen dorp. Langzaam stroomde de weg voor 
de ingang van het huis van een broeder vol. Door 
een aantal kleden op de weg te leggen kon er een 
soort openluchtbijeenkomst worden gehouden. Een 
geluidsversterker zorgde ervoor dat het hele dorp 
kon meeluisteren. De Heer gaf genade daar iets over 
Openbaring 1 te zeggen. Na afloop zeiden verschillenden 
tegen br. Job dat ze nog niet eerder daarover iets 
hadden gehoord. Ze horen wel over God en dat Hij alles 
goed maakt als je tot Hem bidt, maar niets over het als 
priester tot God naderen en dat op gepaste wijze en uit 
dankbaarheid voor het werk van de Heer Jezus (Openb. 
1:5; Joh. 4:23-24). 

Maandag en dinsdag waren er twee bijbelstudiedagen 
over het boek Richteren. Het bericht over wat we 
in de vorige plaatsen van dit boek hadden gezien, 
was ons vooruitgesneld en hier wilden ze wel twee 
dagen onderwijs over dit bijbelboek. Er kwamen ook 
enkele broeders uit een 200 km. verderop gelegen 
stammendorp. Broeder Job heeft alles georganiseerd 
en de studies vertaald. Zijn broer heeft ook een keer 
de vertaling gedaan. Het is mooi om te merken dat de 
vertalers begrijpen wat je bedoelt. Zo ben je samen 
bezig in het werk van de Heer. We zijn bemoedigd door 
de belangstelling voor het Woord en de liefde voor de 
Heer Jezus die daaruit blijkt.

Dinsdag na de studie zijn we nog naar een dorp 
geweest waar kinderwerk gebeurt. Het is een dorp waar 
afgoderij wordt bedreven met een boom en de steen die 
ernaast staat. Tegen de avond zijn de meeste inwoners 
van het dorp onder invloed van drugs, of dronken 

van zelfgemaakte palmwijn. De kinderen zijn uiterst 
verwaarloosd en menselijkerwijs gesproken zonder 
toekomst. Enkele zusters bezoeken dit dorp regelmatig 
en delen dan gekookte eieren en bananen uit. Ze leren 
hen iets over hygiëne en vertellen een kort bijbelverhaal. 
Indrukwekkend om dit werk te zien; en we bidden dat 
deze kansloze kinderen de Heer Jezus leren kennen.

 

Later reisden we via Bangalore naar Calcutta en de 
volgende dag naar het Bengal Bible Training Institute 
(BBTI) in Jamtara. Een broeder in Nederland heeft het 
bezoek aan het BBTI geregeld. Opmerkelijk hoe de Heer 
de contacten tot stand brengt. Het doet ons denken aan 
de tekst dat we alleen maar hoeven te wandelen in de 
goede werken die God tevoren heeft bereid (Ef. 2:10). 
Dit kun je allemaal zelf niet bedenken en nog minder 
organiseren, maar Hij doet het. 

Op het BBTI worden jonge mensen onderwezen in 
de Bijbel. Jonge mannen worden voorbereid op een 
taak in de gemeente en het leven als christen in een 
vijandige wereld. Jonge vrouwen krijgen onderwijs in 
naaien, omgaan met de computer, en hoe ze naar Gods 
gedachten kunnen leven. Bijbelonderwijs wordt door 
broeders gegeven. Praktisch onderwijs aan zusters 
wordt door zusters verzorgd, zoals dat ook in Titus 2:3-
5 staat. Ik heb daar een aantal keren bijbelonderwijs 
mogen geven, vooral aan de hand van vragen die ze 
stelden. 

Het BBTI is vijfentwintig jaar geleden opgericht om jonge 
mensen toe te rusten voor de Heer te leven en van Hem 
te getuigen. Toen de hindoeïstische omgeving vroeg ook 
wat voor hen te doen, zijn ze een school begonnen. Daar 
krijgen inmiddels dertienhonderd kinderen van tussen 
de vier en zestien jaar onderwijs, van wie de meesten 
hindoes en moslims zijn. Slechts drie procent is christen. 
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Op vrijdagmorgen heb ik daar een korte boodschap 
uit de Bijbel mogen doorgeven, en Willy heeft verteld 
dat ze voor hen zou bidden. Na het zingen van enkele 
christelijke liederen en het volkslied zijn de kinderen 
naar hun klassen gegaan. Er is nog een terrein waar 
mogelijk een ziekenhuis wordt gebouwd voor de arme 
bevolking, als de Heer dat verder duidelijk maakt. Het is 
een afgelegen en arm gebied.

Zaterdag zijn we naar enkele dorpen geweest om daar 
een aantal geïsoleerd levende gelovigen te bemoedigen. 
Ze leven te midden van veel afgoderij. Tijdens enkele 
korte bezoeken werd samen gezongen, was er een 
Schriftlezing en is voor hen gebeden. Een aantal jonge 
zusters van het BBTI ging mee en heeft ook traktaten 
uitgedeeld aan nieuwsgierige mensen, of als er iemand 

langs liep. Het heeft indruk op ons gemaakt hoe er in 
de geestelijke duisternis lichtpunten van het evangelie 
schijnen. In hun armoede en eenzaamheid geven ze een 
trouw getuigenis van de Heer Jezus.

Zaterdagavond was er een laatste bijbelstudie. Die is 
besteed aan het beantwoorden van vragen, want die 
waren er nogal wat. Over de lastering van de Geest, de 
zonde die niet vergeven kan worden, over de toegang 
die de satan tot God heeft, over engelen en demonen, 
waarom vrouwen in de gemeente moeten zwijgen, maar 
wel mogen meezingen, over hoe we weten dat God ons 
hoort als we bidden en hoe God tot ons spreekt als we 
de Bijbel lezen. De eenvoud waarmee ze zich door de 
antwoorden uit de Schrift hebben laten overtuigen, was 
weldadig.

Tijdens alle bezoeken had Willy steeds contact met 
kinderen en vrouwen. Haar aandacht voor hen, soms 
zonder woorden vanwege de taalbarrière die er was, 
werd merkbaar gewaardeerd. Opmerkelijk hoe vrouwen 
elkaar kunnen begrijpen zonder daarvoor woorden te 
hebben. Een vriendelijke, spontane lach, een aanraking, 
een omhelzing, foto’s maken en die laten zien, het zijn 
enkele aspecten van hun veelzijdigheid. Voor kinderen 
had ze een aantal gekleurde speeltjes meegenomen. 
Die zijn uitgedeeld, zolang de voorraad strekte. Bij de 
vrouwen wilde ze altijd graag even in de keuken kijken 
en zien hoe ze bezig waren met het klaarmaken van de 
maaltijd. Soms resulteerde dat ook in een recept. Maar 

eens kijken of de ingrediënten in een winkel met Indische 
artikelen in Nederland te koop zijn. De zusters vonden 
het prachtig en ook Willy genoot er telkens weer van. 

Dit zaaiwerk zal Hij zegenen. Het laat onuitwisbare 
indrukken achter. We zijn de Heer dankbaar voor alles 
wat Hij heeft gegeven. Je kunt van tevoren het een 
en ander plannen. Je weet niet hoe alles precies zal 
verlopen, maar we vertrouwen erop dat de Heer alles in 
Zijn hand heeft. Hij heeft de vele gebeden verhoord. Het 
Woord mocht worden gezaaid. Hij zal de groei geven. 

Hartelijke groeten, Ger en Willy de Koning

Eén van de 
verwaarloosde 
kinderen met een 
beestje in de hand.
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De echte geestelijke 
toestand van Elia vinden 
wij in zijn antwoord op de 
vraag van God: ‘Ik heb zeer 
geijverd voor de Here, de 

God van de legermachten, 
want de Israëlieten hebben Uw verbond verlaten, Uw 
altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard 
gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten 
mij het leven te benemen’ (vs. 14). Wat een groot 
verschil zien we hier met wat hij zei op de berg Karmel! 
Daar verdedigde hij God. Hier verdedigde hij zichzelf. 
Daar probeerde hij zijn broeders te bekeren en hun de 
waarheid van God voor te stellen. Hier beschuldigde hij 
hen en somde hun zonden op voor God:

1. Het verbond verlaten, dat is de basis van al het 
andere.

2. Uw altaren omvergehaald, dat is het logische gevolg 
van het eerste.

3. Uw profeten gedood, dat is het eindresultaat. Het 
verlaten van Zijn dienst eindigt met het doden van 
Zijn profeten.

Deze volgorde is wel te begrijpen. Maar Elia zegt: ‘Ik heb 
zeer geijverd, en zij hebben Uw verbond verlaten’. Hij 
zag zichzelf als de enige die iets voor God had gedaan. 
‘Ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven 
te benemen’. Als iemand zijn dienst en zijn getuigenis 
loslaat, gaat hij zichzelf prijzen en zijn broeders 
beschuldigen. Hij roemt zijn eigen trouw, en benadrukt 
het falen van de anderen. Voor iedereen die zich zo 
apart plaatst, geldt deze vraag: ‘Wat doet u hier?’ ‘Wie 
een oor heeft, laat hij horen’.

Elia werd opgeroepen uit 
zijn isolement te komen: 
‘Treed naar buiten en ga 
op de berg staan voor het 

aangezicht van de Here. 
En zie, toen de Here juist zou 

voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die 
bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de 
Here uitging. In de wind was de Here niet. En na de 
wind een aardbeving. In de aardbeving was de Here 
niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de 
Here niet. En na het vuur het suizen van een zachte 
koelte’ (of: een zachte stilte) (vs. 11-12). God wilde 
Zijn dienstknecht leren dat Hij niet beperkt was tot één 
enkele dienaar om Zijn plan uit te voeren. De wind, de 
aardbeving en het vuur bereikten het doel niet. Maar 

door hun aanwezigheid baanden zij de weg voor het 
laatste en schijnbaar het zwakste middel: de zachte 
stem.

Elia moest dus tevreden zijn 
om slechts één van de vele 
dienaars te zijn. Hij moest 
niet denken dat hij alleen al 
het werk moest doen. Zoals 

hij gekomen was met de 
kracht van de sterke wind, meende hij elke hindernis te 
hebben opgeruimd en het volk te hebben teruggebracht 
tot de trouw jegens God. Hoe slecht kennen wij onze 
eigen onbelangrijkheid! Zelfs de grootste, en meest 
begaafde dienstknecht is maar een steen in het gebouw, 
een schroef in de machine. Als hij denkt dat hij het 
enige instrument is, vergist hij zich. Paulus zegt: ‘Ik heb 
geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft de groei 
gegeven’ (1 Kor. 3:6). God beperkte zich niet tot Elia, Hij 
had meer pijlen op Zijn boog. 

Het is het alleenrecht van God om Zich te laten horen, 
ook al spreekt Hij met zachte stem. ‘Zodra Elia dit 
hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging 
naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan’ 
(vs. 13). Vóór de Heer staan we precies op de juiste 
plaats. De hoge gedachten over onszelf verdwijnen in 
Zijn tegenwoordigheid. Dan bedekken wij ons gezicht 
en verbergen wij onszelf. ‘Mozes nu begon zeer te 
beven en durfde het niet te onderzoeken’ (Hand. 7:32). 
‘Daarom verfoei ik mij, en heb berouw in stof en as’ (Job 
42:6). Zo reageert ieder die zichzelf in het licht van God 
ziet. De Heer erkent elke dienst die voor Hem wordt 
gedaan, maar zodra de dienstknecht zijn eigen dienst 
centraal stelt, zal de Heer hem leren dat Hij hem niet 
langer nodig heeft.

Elia hoort nu de namen van zijn opvolgers in het 
arbeidsveld. ‘Daarop zei de Here tot hem: Keer op uw 
schreden terug, naar de woestijn van Damascus, en 
als u daar gekomen bent, dan zult u Hazaël zalven 
tot koning over Aram. Voorts zult u Jehu, de zoon van 
Nimsi, zalven tot koning over Israël; en Elisa, de zoon 
van Safat, uit Abel-mechola, zult u zalven tot profeet 
in uw plaats. Wie dan aan het zwaard van Hazaël 
ontkomt, hem zal Jehu doden; en wie aan het zwaard 
van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. Maar Ik zal in 
Israël zevenduizend overlaten, alle knieën die zich niet 
gebogen hebben voor de Baäl, en elke mond die hem 
niet gekust heeft’ (vs. 15-18). Vooral dat laatste zal de 
ogen van Elia geopend hebben. Zevenduizend namen, 
en hij meende alleen te zijn!

Elia bij de berg Horeb

1 Koningen 19
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Na hem kwamen weer 
andere dienstknechten, 
namelijk Hazaël, Jehu en 
Elisa. En zoals de zachte 
stem Elia uit de spelonk had 

gehaald, zou Elisa’s dienst 
in genade voldoende zijn om de zevenduizend uit hun 
schuilhoeken te halen. Wat een belangrijke les voor 
Elia! Hij had de berg Horeb beklommen vol gedachten 
over zichzelf. Hij stond daar met de gedachte dat hij de 
enige getuige voor God was. Hij ging naar beneden in 
het vernederende maar heilzame besef, dat hij maar één 
van de zevenduizend was. Niemand kan onderwijzen 
zoals God. Hij had Elia zijn eigen onbelangrijkheid 
laten zien. Elia ging tevreden en volgzaam de berg af. 
Zijn klachten en beschuldigingen heeft hij losgelaten. 
Hij wierp stilzwijgend, gehoorzaam en gewillig zijn 
profetenmantel over de schouders van Elisa.

Nadat hij had gehoord over de zevenduizend, is het 
stilzwijgen van de profeet leerzaam en merkwaardig. 
Elia had een les geleerd die hij op de Karmel, in Sarepta 
of bij de beek Kerit niet kon leren. Toch had hij daar 
ook veel van God en Zijn waarheid geleerd. Maar nu 
kende hij zijn eigen geringheid, en als gevolg daarvan 
gaf hij zijn plaats aan een ander. Hiermee zei hij als het 
ware: ‘Wat heb ik nu eigenlijk kunnen doen?’ Het was 
de veroordeling van zijn ‘eigen ik’, toen hij leerde dat hij 
slechts één van de vele dienaars was.

Hij bracht later nog een 
boodschap aan Achab 
in de wijngaard van 
Nabot. Hij bracht ook een 
boodschap aan Achazja in 

zijn ziekenkamer. En toen 
nam hij afscheid van de aarde. Het werk dat door hem 
was begonnen, werd door anderen voltooid. Veel later 
zien we Johannes de Doper, die zoals we weten in de 
geest en de kracht van Elia is gekomen. Hij moest ook 
tevreden zijn met het feit dat hij slechts de voorloper 
was, en zichzelf leren wegcijferen. Laten wij allen deze 
nederige, zichzelf verloochenende gezindheid tonen. 
Dit brengt ons ertoe om het werk te doen en niets van 
onszelf te denken. 

En als we zien dat het werk door een ander wordt 
voortgezet, kunnen we ons daarover verheugen.

Johannes moest dit ook leren, en hij moest accepteren 
dat zijn schitterende loopbaan eindigde in de 
gevangenis. Hij vond dat ook vreemd: ‘Bent U Degene 
die zou komen, of moeten wij een ander verwachten?’ 
(Matt. 11:3). Ik heb de Messias aangekondigd, en nu 
ben ik verlaten en zit hier in de gevangenis van Herodes. 
Maar hij had toch ook gezegd: ‘Hij moet meer, maar 
ik minder worden’ (Joh. 3:30)? Maar misschien had 
hij niet op deze afloop gerekend! Gods gedachten zijn 
anders dan die van mensen. Johannes had de Zoon van 
God aangekondigd, en nu moest hij onthoofd worden 
vanwege de kwade wil van een vrouw en de eed van 
een goddeloze tiran.

Elia was een hemels mens 
geweest, een hemelse 
boodschapper. Hij had 
goddelijke waarheden 

gesproken. God had zijn 
werk overvloedig geëerd. 

Maar zodra hij iets van zichzelf ging denken en zei: ‘Ik 
heb zeer geijverd en ik ben alleen overgebleven’, leerde 
de Here hem zijn fout in te zien. En Hij liet hem een 
opvolger aanwijzen. Laten wij uit dit alles leren nederig 
te zijn in onze dienst, wat die ook is. Laten we onszelf 
niet verbeelden iets te zijn en ons werk niet gaan prijzen, 
alsof wij iets groots hadden verricht. Zelfs als onze dienst 
onvruchtbaar zou zijn en wijzelf veracht en verworpen 
zouden worden, dan mogen we toch vooruit zien naar 
het einde, wanneer alles openbaar gemaakt zal worden. 

Zo handelde onze Meester. Hij hield Zijn oog gericht 
op de vreugde die voor Hem lag. Hij heeft het kruis 
verdragen en de schande veracht. Hij lette niet op wat de 
mensen zeiden, toen Hij aan hen voorbijging. Hij klaagde 
ook niet, en uitte geen beschuldigingen tegen hen die 
Hem verwierpen en kruisigden. Nee, toen Hij stierf waren 
Zijn woorden: ‘Vader, vergeef hun’. Meester, geef ons 
meer van Uw zachtmoedige, genadige en vergevende 
liefde. Laten wij meer op U gaan lijken en in Uw 
voetstappen treden in deze droevige wereld.

Eén van de 
zevenduizend

Gods werk gaat 
door

God zorgt voor 
een opvolger

Vragen:
1. Hoe heette de koning van Tyrus die cederhout en 

vaklieden naar koning David stuurde?

2. Welke profeet heeft het over een stem die roept in 
de woestijn?

3. Welke apostel liet zijn hoofd scheren te 
Kenchreeën?

Antwoorden:
1. Koning Hiram of Chiram (2 Sam. 5:11).

2. De profeet Jesaja (Jes. 40:3; vgl. Matt. 3:3).

3. De apostel Paulus (Hand. 18:18).

Bestudeert de Schriften
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‘En Hij zei: Zó is het koninkrijk van God, als een 
mens die het zaad in de aarde werpt en slaapt en 
opstaat, nacht en dag, en het zaad spruit uit en 

wordt lang, zonder dat hijzelf weet hoe. De aarde 
draagt vanzelf vrucht, eerst de halm, daarna de 

aar, daarna het volle koren in de aar. Wanneer nu 
de vrucht zich voordoet, zendt hij terstond de sikkel 

daarin, omdat de oogst daar is’ (Marc. 4:26-29).

De gelijkenis van het 
vanzelf groeiende zaad is 
uniek voor de evangelist 
Marcus. Terwijl Matteüs 
in zeven gelijkenissen de 

voortgang van het Koninkrijk 
der hemelen beschrijft tot aan de voleinding van de 
eeuw, het einde van de huidige bedeling (Matt. 13), richt 
Marcus zich op het geestelijke en morele karakter van 
het Koninkrijk van God en de verbreiding van het Goede 
Nieuws in onze tijd (Marc. 4). Het zaad van het evangelie 
wordt overal in de wereld gezaaid en het draagt vrucht 
volgens bezondere wetmatigheden die God erin heeft 
gelegd. Dit gebeurt overeenkomstig de wonderbare 
kracht die Hij hieraan geeft door Zijn Woord en Geest.

Terwijl Matteüs maar liefst zeven – eigenlijk acht – 
gelijkenissen noemt in zijn bekende overzicht in 
hoofdstuk 13, noemt Marcus er drie of vier in hoofdstuk 
4 van zijn evangelie: De gelijkenis van de zaaier en het 
viervoudige resultaat van zijn werk (vs. 1-20); de 
gelijkenis van de lamp en de kandelaar (vs. 21-25); het 
vanzelf groeiende zaad en de rijke vrucht die het 
voortbrengt (vs. 26-29); en het mosterdzaad dat uitgroeit 
tot een grote boom waarin de vogels van de hemel 
kunnen nestelen (vs. 30-32). Het naamchristendom is 
een grote macht op aarde geworden, waarin onreine 
geesten vrij spel hebben (Openb. 18:2). Dat geldt met 
name voor de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van 
Christus.

De zaaier gaat uit om het 
Woord te zaaien in de 
akker van de wereld, maar 
slechts een beperkt deel 
ervan valt in de goede 

aarde, waar het gelukkig 
overvloedig vrucht draagt. Er blijkt wel verschil te zijn in 
het vrucht dragen: dertig- en zestig- en honderdvoudig. 
De graankorrel valt in de aarde en sterft, en draagt dan 

veel vrucht. Er komen dertig, zestig of zelfs honderd 
nieuwe graankorrels uit voort. Je zou kunnen zeggen dat 
dit Gods wijze, Gods methode van vermenigvuldiging is: 
dwars door dood en opstanding heen. Dit principe gold 
voor de Heer Zelf, maar het geldt ook voor ons (vgl. Joh. 
12:24-25). Naarmate wij sterven aan onszelf, zullen wij 
ook met Hem leven en vrucht dragen in Gods nieuwe 
schepping.

Het zaad dat bij de weg valt, wordt opgegeten door 
de vogels. Dit laatste heeft een ongunstige betekenis 
volgens Matteüs 13. Het wijst op de activiteit van de 
boze, die het zaad wegrooft (Matt. 13:19; Marc. 4:3). Zie 
de gelijkenis van het mosterdzaad, waarin de vogels van 
de hemel eveneens ter sprake komen.

Dan zijn er nog ongunstige invloeden zowel van buitenaf 
als van binnenuit, die het vrucht dragen kunnen 
verhinderen. Het eerste zien we in het zaad dat op 
rotsachtige bodem valt, waardoor het maar tijdelijk 
opkomt. Het heeft geen wortel en verdort snel door 
uiterlijk ongunstige omstandigheden, zoals verdrukking 
en vervolging. Het zaad dat tussen de dorens valt, wordt 
echter verstikt door allerlei verkeerde dingen die leven in 
het menselijk hart: zorgen, begeerten, verleiding (Marc. 
4:13-20).

Gods Woord is dus het 
onvergankelijke zaad van 
het nieuwe leven dat we in 
Christus hebben ontvangen 
(Marc. 4:21-25; 1 Petr. 

1:23-25). Het intermezzo 
over de lamp op de kandelaar (of: standaard) leert ons 
diverse lessen over onze omgang met het Woord van 
God. Het Woord is een lamp voor onze voet en een licht 
op ons pad. Het verdient een plaats in onze huizen – 
en in het huis van God – en moet duidelijk zichtbaar 
voor iedereen op de standaard of de kandelaar worden 
geplaatst (vs. 21; vgl. Matt. 5:15). 

Het was nu de tijd dat de geheimen van het Koninkrijk 
van God werden onthuld en men moest hierop acht 
slaan. Door menselijke bedrijvigheid (de korenmaat), 
of gemakzucht (het bed), wordt het licht gehinderd. Het 
is ook mogelijk dat dit vers verwijst naar het werk van 
Johannes de Doper als een brandende en schijnende 
lamp, de bode en voorloper van het Licht van de wereld 
(Joh. 5:35). 

Naast de functie van het licht dat Gods Woord verspreidt 
in een duistere wereld, gaat het in deze passage ook 
over het ware horen, het luisteren naar het Woord. 

De gelijkenis van 
de zaaier

De gelijkenis van 
de lamp

Het Woord doet zijn werk
Over de gelijkenis van het vanzelf groeiende 
zaad, en de andere gelijkenissen in Marcus 4

Hugo Bouter 

Ter inleiding
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Hebben we oren om goed te horen en de wil van God te 
verstaan? Het is bijzonder dat het refrein van vers 23: 
‘Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen’ niet 
alleen herhaald wordt in de evangeliën (vgl. Matt. 11:15; 
13:43; Luc. 14:35), maar ook zevenmaal voorkomt in de 
brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3 
(en later nog als een ernstige waarschuwing in Openb. 
13:9-10). De goede hoorder wordt rijk gezegend: hij 
krijgt er nog meer schatten bij. Maar wie niet luistert, 
verliest ook datgene wat hij had (vs. 24-25; vgl. Matt. 
25:29; Luc. 19:26).

We belichten nu nog 
enkele aspecten van de 
parabel van het vanzelf 
groeiende zaad, die 
hierna volgt. Hier zien we 

hoe God aan het werk is 
in de huidige bedeling, waarin de Heer Zelf niet meer 
aanwezig is op aarde. Hij is naar een ver land gereisd, 
om het koningschap in ontvangst te nemen en daarna 
terug te keren (Luc. 19:12). Hij is verhoogd aan Gods 
rechterhand en Hij is nu verborgen in God; pas bij Zijn 
wederkomst zal Hij met de Zijnen geopenbaard worden 
in heerlijkheid (Kol. 3:1-4). 

De tegenhanger van Gods werk in deze tijd zien wij in 
de laatste gelijkenis van Marcus 4. Toevertrouwd aan de 
verantwoordelijkheid van mensen krijgt het Koninkrijk 
een onnatuurlijke grootte, een machtsstructuur waarin 
boze en onreine geesten zich kunnen nestelen (Marc. 
4:30-32). We hebben al eerder daarop gewezen. Maar 
laten we ons richten op de heerlijke principes die God 

hanteert bij de uitbreiding van Zijn rijk. Het gaat om een 
aantal beginselen die wij ook elders wel vinden in de 
Schrift:

• U weet dat u een Heer in de hemel hebt (vgl. Kol. 
4:1 en 3:22-24). Hij is de Heer van de oogst, en de 
oogst is groot (Matt. 9:37-38).

• Het Woord doet zijn werk, hoewel het lijkt alsof de 
Zaaier geen weet ervan heeft (vs. 26-27). Het is 
levend en krachtig en draagt overal vrucht in de 
wereld (vgl. Pred. 11:4, 6; Jes. 55:10-11; Hand. 
12:24; 1 Kor. 3:5-9; Kol. 1:5-6; 1 Tess. 2:13).

• Het zaad draagt ‘vanzelf’ vrucht in enkele etappes, 
overeenkomstig de eigenschappen die God erin 
heeft gelegd: eerst de halm – dan de aar – en dan 
het volle koren in de aar (vs. 28). De halm wijst 
misschien op de belijdenis die wij als christenen 
hebben af te leggen. De vrucht – het volle koren 
in de aar – is de vrucht van de Geest in ons leven, 
in gelijkvormigheid aan Christus (2 Kor. 3:18; Gal. 
5:22). We kunnen ook denken aan de vrucht van de 
prediking (Rom. 1:13).

• Maar dan is onmiddellijk de oogsttijd aangebroken 
(vs. 29). Christus is de volmaakte Dienstknecht, die 
Zijn werk begint en ook voltooit. Hij komt als een dief 
in de nacht voor de wereld (1 Tess. 5:2). Hij laat de 
sikkel in de rijpe oogst slaan en brengt het koren 
in Zijn schuur. Maar het onkruid, dat een beeld is 
van naambelijders, wordt met onuitblusbaar vuur 
verbrand (vgl. Matt. 13:30, 37-43; Openb. 14:14-
16).

De gelijkenis 
van het vanzelf 
groeiende zaad

O, wees toch stil, als God u hier wil leiden
op wegen die u niet verstaat.
Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden;
bij Hem is licht, bij Hem is raad.
O, wees dan stil.

O, wees toch stil; laat God maar zorgen,
Hij helpt te rechter tijd.
Bij Hem bent u zelfs bij nacht geborgen,
Hij schenkt u krachten tot de strijd.
O, wees dan stil.

O, wees toch stil; leer als de Heiland zwijgen,
al gaat uw weg door donkere nacht.
Laat uw gebed tot God opstijgen,
Hij hoort uw bede en kent uw klacht.
O, wees dan stil.

O, wees toch stil; het is uw God en Vader,
die in de woestijn u leidt.
Hij brengt door alles u Zijn hart steeds nader,
terwijl u boven d’ eeuwige rust verbeidt.
O, wees dan stil.

O, wees toch stil; dra zal de morgen dagen,
haast is de donkere nacht voorbij.
Hef ’t hoofd omhoog en wil toch niet versagen,
want Jezus komt, Hij is nabij.
O, wees dan stil.

O, wees toch stil; want spoedig zult u wonen
bij Hem, in d’ eeuwige heerlijkheid.
Daar zal Hij Zelf de trouwe strijders lonen,
en smaakt u volle zaligheid.
Wees daarom stil.

Gedicht
Wees toch stil

Vrij naar A. de Jager
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“De balken van onze huizen zijn ceders, onze 
dakspanten zijn cipressen” (Hooglied 1:17).

Ceders en cipressen
De bruid is nog in het vrije en groene veld, dat ze in 
het vers hiervoor vergelijkt met “onze rustbank”. Nu 
vergelijkt ze de bomen met bouwmateriaal voor “onze 
huizen” en “onze dakspanten”. In het vrije groene veld 
ziet de bruid zich omgeven door ceders. Daarin herkent 
ze balken voor hun huizen. De hoge cipressen ziet 
ze als dakspanten die het dak vormen. Ze weet dat 
het samenzijn met de bruidegom de bescherming en 
vastigheid heeft van de ceders die haar omgeven, terwijl 
de cipressen een beschutting tegen de hitte van de zon 
zijn. 

Het is opmerkelijk dat het meeste houtwerk in de tempel 
van Salomo van cederhout en cipressenhout was (zie  
1 Kon. 5:8, 10). God achtte deze houtsoorten het meest 
geschikt voor de bouw van Zijn huis op aarde. Dat doet 
eraan denken dat de beschrijving van de plaats waar 
de bruid hier is, van Gods heiligdom spreekt en van de 
gemeenschap met Hem. 

Hout groeit uit de aarde. De houtsoorten spreken 
van Christus, die “als een wortel uit dorre aarde” 
opgroeide als de onvergankelijke Mens (Jes. 53:2). Er 
is opgemerkt dat cipressen veel op begraafplaatsen in 
Judea voorkwamen. Ze kunnen dus worden verbonden 
met de dood, waardoor wij dit kunnen toepassen op de 
dood van Christus. Wat Hij in Zijn leven en in Zijn dood 
is geweest, is de kracht van Gods huis en de zekerheid 
van de toekomst. God vond Zijn rust in de tempel die 
van dit hout was gemaakt, en dat is ook de plaats waar 
de gelovige rust vindt.

Opmerkelijk is ook nog dat bruid niet over ‘ons huis’ 
spreekt, maar over “onze huizen”. Daarom geldt de 
toepassing niet alleen voor Gods huis, de gemeente, 
maar ook voor de huizen waarin wij wonen. De 
gemeente is gebouwd op Christus als de Zoon van de 
levende God, en ze is ontstaan door Zijn werk op het 
kruis. We mogen in de gemeente denken aan de dood 
van Christus en Hem hiervoor eren. Maar het is ook 
belangrijk dat Christus en Zijn werk het fundament is van 
onze woningen, onze huwelijken en onze gezinnen. Hij 
moet daarin centraal staan. 

Wij mogen onszelf wel afvragen of wij onze huizen 
bouwen met dezelfde materialen als die waarmee 
Gods huis wordt gebouwd. Alles wat in onze huizen in 
verbinding met Christus en Zijn werk staat, versterkt 
de bouw van de gemeente als Gods huis. Alles wat 
we zonder Christus in onze huizen doen of toelaten, 
verzwakt Gods huis. Nemen Gods Woord en het gebed 
in onze huizen de centrale plaats in, of zijn we alleen 
druk bezig onze huizen tot gerieflijke woonoorden te 
maken waar we tot in lengte van dagen willen wonen? 
Het is Gods bedoeling dat onze huizen ook Zijn huizen 
zijn, waar Hij met ons gemeenschap kan hebben op 
grond van de dood van Zijn Zoon, net zoals Hij dat met 
ons wil hebben in Zijn huis, de gemeente.

De profeet Haggai spreekt daarover duidelijke taal 
tot Gods aardse volk (zie Hag. 1). Hij zegt ons dat als 
we Gods huis uit het oog verliezen, wij ook de waarde 
van onze eigen huizen voor God uit het oog verliezen 
en een verkeerd gebruik daarvan maken. Dan worden 
“onze huizen” alleen huizen van mensen, waarin Hij 
geen plaats heeft. Het zijn niet langer huizen waarin we 
gemeenschap met de Heer hebben. En dat is wat de 
bruid juist wel verlangt, en waarin zij een voorbeeld voor 
ons is.

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
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Ditmaal geen WoordStudie over slechts één woord, 
maar over het hele Woord. Wat zegt het Woord eigenlijk 
over zichzelf?

In Psalm 33:6 lezen we: “Door het Woord des Heren zijn 
de hemelen gemaakt, door de adem van Zijn mond al 
hun heer”.

In Psalm 33:9 staat: “Want Hij sprak en het was er, Hij 
gebood en het stond er”.

Genesis 1:1 zegt: “In den beginne schiep God de hemel 
en de aarde”.

Hebreeën 11:3 stelt: “Door het geloof begrijpen wij dat de 
werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men 
ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is”.

(want dit is de zekerheid van wat men hoopt, de 
overtuiging van wat men niet ziet (Hebr. 11:1).

Hoe openbaarde God Zichzelf? Numeri 12:6-8 zegt ons: 
“Toen zei Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een 
profeet is, dan maak Ik, de Here , Mij in een gezicht aan 
hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. Niet 
aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in 
geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek Ik met hem, 
duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de 
gestalte des Heren.

Hoe weten wij dat God Zichzelf openbaarde aan Mozes? 
In Exodus 24:4 staat: “En Mozes schreef al de woorden 
des Heren  op. Vroeg in de morgen bouwde hij een 
altaar onder aan de berg, met twaalf opgerichte stenen 
overeenkomstig de twaalf stammen van Israël”.

Deuteronomium 31:22 vermeldt: “Toen schreef Mozes 
dit lied op en leerde het de Israëlieten”.

Jozua 8:32 zegt ook: “En dáár schreef hij (Jozua) op de 
stenen een afschrift van de wet van Mozes, hetwelk hij 
opschreef ten aanschouwen van de Israëlieten”.

Hoe maakte God aan mensen Zijn woorden bekend? 
Enkele teksten over inspiratie:

•	 “De Geest des Heren spreekt door mij, Zijn woord is 
op mijn tong; Israëls God spreekt, Israëls Rots zegt 
tot mij” (2 Sam. 23:2-3).

•	 “Alle Schrift is door God ingegeven (Gr. 
theopneustos) en nuttig om te leren, te weerleggen, 
te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, 
opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk 
ten volle toegerust” (2 Tim. 3:16).

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

•	 “Want niet door de wil van een mens werd ooit 
profetie voortgebracht, maar <heilige> mensen van 
Godswege hebben, door de Heilige Geest gedreven, 
gesproken” (2 Petr. 1:21).

Conclusie 1: 
God sprak al toen niemand op aarde Hem kon horen.

Conclusie 2: 
Dat God begonnen is met spreken en zo geschapen 

heeft, weten we door het geloof.

Conclusie 3: 
God openbaarde Zich aan Mozes’ oren en ogen.

Conclusie 4: 
Mozes schreef op wat hij zag en hoorde; anderen 

(bijv. Jozua) kopieerden zijn tekst.

Conclusie 5: 
God openbaarde Zijn woorden op een bijzondere manier 
aan door Hemzelf geselecteerde mensen. Daarom 
vormen die woorden samen Gods gezaghebbende 

Woord.

Wat de Bijbel over 
zichzelf zegt

Gerard Kramer
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Niet zo lang geleden kwam 
bij een bijbelbespreking de 
vraag bij sommige broeders 
op, of Christus kon 
zondigen. Deze vraag werd 

door mij kort beantwoord: 
Nee, Christus kon niet zondigen. Een antwoord waar ik 
persoonlijk van overtuigd ben, maar dat niet eenvoudig 
met één bijbelvers is te bewijzen. Nadere bestudering 
van dit onderwerp leerde dat de meningen hierover 
nogal uiteen lopen. Zo zijn er gelovigen die menen dat 
Christus wel kon zondigen, maar dat niet deed. Veelal 
noemen deze gelovigen als reden voor hun opvatting, 
dat Christus werd verzocht in de woestijn en daarom wel 
moest kunnen zondigen.

Laten we al deze meningen eens opzijzetten en 
bestuderen wat de Bijbel, Gods onfeilbare Woord, over 
dit onderwerp leert. In de bestudering van dit onderwerp 
volg ik grotendeels de opbouw en argumentatie van 
Lehman Strauss (zie kader).

De beantwoording van 
de vraag of Christus kon 
zondigen, begint met het 
vaststellen van het feit dat 
Hij zonder zonde is. Hij kon 

alleen het volmaakte offer zij  
voor de zonde, als Hijzelf volstrekt zonder zonde was.

(a) Hij is volkomen God én volkomen mens Christus is 
God en Hij getuigt Zelf daarvan in o.a. Johannes 10:30; 
14:9,10; 12:45. Voor de omstanders was het duidelijk dat 
Hij van Zichzelf zei dat Hij God was, want ze wilden Hem 
daarom stenigen (Joh. 10:33). Christus ís God, en dat 
is zo belangrijk dat zij die niet Jezus Christus als in het 
vlees gekomen belijden ‘valse profeten’ worden genoemd  
(1 Joh. 4:1-3).

Hij is ook volkomen mens en noemt Zichzelf de Zoon 
des mensen, o.a. in Lucas 19:10. De eeuwige God 
werd volkomen mens. In Genesis 3:15 werd Hij beloofd 
als het zaad van de vrouw, in Galaten 4:4 aangeduid 
als geboren uit een vrouw. Zelfs na Zijn opstanding 
getuigt Hij van Zijn mens-zijn in Lucas 24:39 (vlees 
en beenderen). Christus had honger (Marc. 11:12). Hij 
raakte vermoeid (Joh. 4:6). Hij sliep (Matt. 8:24), en Hij 
was met zwakheid omvangen (Hebr. 5:3). 

Christus is zowel volkomen God als volkomen mens, en 
velen vinden dat moeilijk te verenigen. Dit wonder is ook 
niet door ons menselijk verstand te begrijpen, het is een 

verborgenheid. Hij is geopenbaard in het vlees (1 Tim. 
3:16). Het is aan ons om dit te geloven, we kunnen het 
niet begrijpen en we hoeven dit ook niet te proberen. 
God was in Christus (2 Kor. 5:19). De Bijbel geeft geen 
verklaring hoe deze beide naturen in één Persoon 
konden worden verenigd, maar stelt deze waarheid wel 
nadrukkelijk voor.

(b) Hij is niet verbonden met de zonde van Adam 
Christus is geboren uit de maagd Maria (Luc. 1:35). Dat 
betekent dat Hij op geen enkele manier verbonden was 
met de oorspronkelijke zonde van Adam die, zoals 
Romeinen 5:12 leert, in alle anderen van vader op kind 
doorgaat. Hij werd ‘dat Heilige’ genoemd, dat geboren 
zou worden, en ‘Gods Zoon’. Op geen enkele wijze heeft 
Hij deel gehad aan de zonde die ook tot Maria was 
doorgegaan. Door het overschaduwen van de Heilige 
Geest is Hij hiervoor beschermd, en daarin zien we het 
wonder van de zondeloosheid van Christus. Hij is niet 
verbonden met de zonde van Adam, maar met de 
heiligheid van God. Soms wordt Hij de zoon van Jozef 
genoemd, maar dat is altijd uit onwetendheid of 
vijandigheid (zie bijv. Luc. 4:22; Joh. 1:46; 6:42). Hij is, 
doordat Hij niet verbonden was met de zonde van Adam, 
de enige Persoon die niet door zonde werd gekenmerkt. 
Verlossing van de zonde kon alleen plaatsvinden door 
Hem, die in alle opzichten vrij van zonde is.

Christus bidt nooit voor 
vergeving van Zijn eigen 
zonde, wel voor die van 
anderen (Luc. 23:34). Hij 
bidt nooit: Vader, vergeef 

Mij. Hij daagt anderen zelfs 
uit Hem te overtuigen van zonde (Joh. 8:46), een 
uitdaging die tot op de dag van vandaag nog staat. Hij 
zegt tegen Zijn discipelen dat de overste van de wereld 
helemaal niets in Hem heeft (Joh. 14:30). Dit betekent 
dat Hij de Heilige is, in Wie de satan niets vindt waaraan 
hij met zijn listen zou kunnen aanknopen: hij vond geen 
enkele zwakheid in Hem. De duivel vond bij Eva wel ‘de 
begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de 
hoogmoed van het leven’ (1 Joh. 2:16), maar bij Christus 
vond hij niets van zelfs het kleinste beginsel van kwaad. 
De Schrift, die van vele grote mannen Gods de zonden 
vermeldt, noemt er niet één die door Christus is gedaan.

Verschillende teksten getuigen van Zijn zondeloosheid. 
Paulus, de man met veel kennis, zegt in 2 Korintiërs 
5:21 van Hem: ‘Hij die geen zonde gekend heeft’. 
Petrus, de doener, getuigt in 1 Petrus 2:22 over Hem: 

De zonde-
loosheid van 
Christus

Het getuigenis 
van de Schrift

Inleiding

Kon Christus zondigen?
 

Ronald de Jong
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‘Hij die geen zonde heeft gedaan’. Johannes, die 
heel dicht bij Christus was, getuigt in 1 Johannes 3:5 
aangaande Hem: ‘in Hem is geen zonde’. En de schrijver 
van de Hebreeënbrief getuigt van Zijn zondeloosheid in 
Hebreeën 4:15; 7:26; 9:14.

Zelfs de vijanden van Christus getuigden van Zijn 
zondeloosheid! Zoals Judas in Matteüs 27:4, de vrouw 
van Pilatus in Matteüs 27:19, Pilatus zelf in Matteüs 
27:4, alsook de hoofdman die zei: ‘Waarlijk, Deze was 
Gods Zoon’ (Matt. 27:54). Eén van de boosdoeners die 
met Hem gekruisigd waren, zei dat Hij niets onbehoorlijks 
had gedaan (Luc. 23:41). Het getuigenis van Judas in 
deze is heel bijzonder, hij was een volgeling van 
Christus. Hij leefde in Zijn nabijheid en raakte zo 
overtuigd van zijn zondige daad: onschuldig bloed 
overleveren, dat hij zichzelf van het leven beroofde.

Verschilt het mens-zijn van 
Christus van dat van Adam? 
Was de zondeloosheid van 
Christus op aarde dezelfde 
als die van Adam vóór zijn 

val? Of had de zondeloosheid 
van Christus een kwaliteit die Adam niet bezat? Kon 
Christus verzocht worden zoals Adam verzocht werd? 
Met andere woorden: Kon Christus zondigen zoals Adam 
heeft gezondigd?

Hoezeer Christus ook volkomen mens is geworden, wij 
kunnen Zijn mens-zijn niet reduceren tot het mens-zijn 
van Adam. Christus die Adam schiep, is eeuwig. Adam 
was waarlijk mens, maar Christus is waarlijk God en 
mens. Door de zonde van Adam is het hele menselijke 
geslacht in de zonde gevallen (Rom. 5:8, 19). Was het 
dan mogelijk dat ook Christus in de zonde kon vallen, 
en ons allen in zonde en oordeel zou doen komen? 
De gedachte alleen al moet niet in ons opkomen! In  
1 Korintiërs 15:22 staat dan ook dat in Adam allen 
sterven, maar dat in Christus allen levend gemaakt 
worden.

Adam werd geschapen naar het beeld en de gelijkenis 
van God, maar hij was niet ‘God geopenbaard in het 
vlees’. De geboorte van Christus was de vleeswording 
van de Zoon, de tweede Persoon van het goddelijk 

Wezen (Joh. 1:1, 14). Deze goddelijke Persoon nam de 
menselijke natuur aan, maar bleef Zijn goddelijke natuur 
behouden. Het is niet mogelijk de goddelijke natuur te 
vernietigen of te veranderen!

De uitdrukking ‘God in Christus’ in 2 Korintiërs 5:19 
betekent niet dat God Zichzelf in een mens veranderde, 
maar dat God in Christus het mens-zijn met Zich 
verenigde. Christus kon niet door het kwade verzocht 
worden (Jak. 1:13). De vlekkeloosheid van Christus 
hangt niet alleen af van Zijn wil, maar ze is ook 
kenmerkend voor Zijn natuur op een manier zoals geen 
enkel mens hier op aarde vlekkeloos kan zijn. Elk 
schepsel, zelfs een engel, kan worden verzocht en in 
zonde vallen. 

In Johannes 5:19 staat 
geschreven: ‘Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: de 
Zoon kan niets doen van 
Zichzelf, tenzij Hij de Vader 
iets ziet doen; want alles 

wat Die doet, dat doet de 
Zoon evenzo’. Dit betekent dat 

er een heel intieme eeuwige relatie is tussen de Vader 
en de Zoon, die het onmogelijk maakt voor de Zoon om 
iets te doen dat de Vader niet kan doen. Ze zijn één in 
wezen, één in doel en één in doen.

Christus zegt hier niet dat Hij minder macht heeft, en 
de Vader slechts kan imiteren. Nee, de relatie tussen 
de goddelijke Personen is zodanig dat het onmogelijk is 
dat de één onafhankelijk van de ander zou handelen. De 
drie personen van de Godheid zijn gelijk en eeuwig. Als 
Christus niet God zou zijn, zou de Vader dit niet zijn. Als 
Christus een lasteraar zou zijn, zoals Hij werd genoemd 
(Joh. 10:33), dan zou ook de Vader een lasteraar zijn.

Toen Christus in Johannes 10:30 zei: ‘Ik en de Vader 
zijn één’, begrepen de Joden precies wat Hij bedoelde, 
namelijk dat Hij God is. Als de Zoon kon zondigen, dan 
kon ook de Vader zondigen. Maar omdat God niet door 
het kwade kan worden verzocht (Jak. 1:13), houdt dat 
in dat géén van de drie goddelijke Personen door 
het kwade kan worden verzocht.

Het mens-zijn 
van Adam en dat 
van Christus

De eeuwige 
eenheid tussen 
God de Vader en 
God de Zoon

Lehman 
Strauss

Lehman Strauss doceerde acht jaar oud-
testamentische geschiedenis aan het Philadelphia 
Bible Institute, en hij diende als voorganger van de 
Calvary Baptist Church, Bristol PA, van 1939 tot 
1957.

Hij werd predikant van de Highland Park Baptist 
Church (Highland Park, Michigan) tot het einde van 
1963, om zich daarna als rondtrekkend prediker 
fulltime te wijden aan Bijbel conferenties en 
evangelisatiewerk zowel in de Verenigde Staten als 
daarbuiten. Dr. Strauss woonde in Florida en was zijn 
19e boek aan het schrijven, toen de Heer hem op 
de leeftijd van 86 jaar thuishaalde in juni 1997. Zijn 
geschriften worden met toestemming gebruikt.



Het veulen als rijdier 
voor de Heer

“En toen zij Jeruzalem naderden en bij Betfage 
kwamen aan de Olijfberg, zond Jezus twee 
discipelen en zei tot hen: Ga naar het dorp dat 
tegenover u ligt, en terstond zult u een ezelin 
gebonden vinden en een veulen bij haar; maak ze 

los en breng ze Mij. En als iemand u iets zegt, dan 
moet u zeggen: De Heer heeft ze nodig, en terstond 

zal hij ze zenden. Dit nu is gebeurd, opdat vervuld werd wat 
gesproken is door de profeet, die zei: ‘Zeg aan de dochter van 
Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een 
ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier’. Nadat de 
discipelen nu waren heengegaan en hadden gedaan zoals Jezus 
hun had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen en 
legden hun kleren daarop, en Hij ging erop zitten” (Matt. 21:1-7).

Vraag:

Reed Jezus op de ezelin of op het veulen bij Zijn intocht te 
Jeruzalem?

Antwoord:

Prof. J. van Bruggen wijdt in zijn commentaar op Matteüs bijna 
twee pagina’s aan het veulen en zijn moeder. Volgens hem 
was het veulen het koninklijke rijdier voor de Heer, maar de 
aanwezigheid van het moederdier was vereist om het jonge rijdier 
rustig te kunnen leiden. Hij reed niet op beide dieren tegelijk, dat 
is praktisch gezien ook onmogelijk. Maar men legde wel op de 
beide dieren kleren, terwijl Jezus daarbovenop plaatsnam, d.w.z. 
op de kleren die ook op zijn rijdier lagen. 

Het gaat om een mannelijk ezelsveulen als het rijdier voor de 
Koning. Hij kwam als de Vredekoning gezeten op een lastdier, niet 
op een strijdros (zoals straks bij Zijn wederkomst in Openbaring 
19). Het was een veulen waarop nog nooit iemand had gereden 
(Marc. 11:2; Luc. 19:30). Dat was een eerbewijs voor de Koning, 
die immers niet met andere berijders te vergelijken was. Alles 
wat goed en nieuw is, mogen we voor Hem apart zetten. Hij heeft 
recht op het beste dat we Hem te bieden hebben. De Heer had 
het nodig (vs. 3); dat woord was voldoende voor de eigenaar – 
kennelijk een discipel van Hem – om het meteen af te staan.

Een en ander gebeurde in overeenstemming met de profetie van 
Zacharia over de Koning van Sion (vs. 4-5; Zach. 9:9). Hij kwam 
als een Heiland tot Zijn volk, arm, en rijdend op een ezel, op een 
ezelsveulen, het jong van een ezelin. Hij kwam in eenvoud en 
nederigheid, en Hij zocht geestelijke vrucht bij het overblijfsel van 
Zijn volk. Betfage betekent: huis van de vijgen. Even verderop in 
Matteüs 21 zien we hoe de vijgenboom wordt vervloekt, want er 
waren alleen bladeren, geen vrucht voor God en voor de Messias 
(Matt. 21:18-22). Maar er is een genadig ‘totdat’, wanneer de 
Koning opnieuw tot Zijn volk zal komen en er uit en door Hem 
vrucht bij hen te vinden zal zijn (Hos. 14:9). HB
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In onze koude wereld, die wordt 
gedomineerd door harde valuta en 
indexcijfers, voelt het woord ‘barmhartigheid’ 
aan als een warme deken. De inhoud, de 
betekenis, ervan zou ons als kinderen van 
God moeten kenmerken, dat wil zeggen dat 
er iets van warmte van ons afstraalt door 
barmhartig te zijn. Misschien is een van de 
‘graadmeters’ de vraag: Gaat ons hart uit 
naar ons banksaldo of naar onze naaste - 
en dat is ieder mens, zonder onderscheid! 
- om hem barmhartigheid te bewijzen? En 
als we - naar ons idee - barmhartigheid 
bewijzen, hoe en waarom doen we dat?

De bergrede

In de bergrede spreekt de Heer Jezus 
over barmhartigheid of ‘weldadigheid’ 
(Matt. 6:2-4). Hij wijst op de farizeeën die 
hoog opgeven van hun barmhartigheid. Zij 
geven voor het oog van de mensen. Het 
gaat hun alleen om het applaus van hun 
medemensen. Zo kunnen wij ook geven: 
onze naam moet wel even vermeld worden 
op een lijst, graag met stip, of, als we een 
vorm van nederigheid willen tonen, in kleine 
lettertjes, maar toch.

De Heer wijst op nog een ander gevaar, 
wanneer Hij zegt dat onze linkerhand niet 
mag weten wat de rechter doet. Hij bedoelt 
daarmee te zeggen dat we ook niet moeten 
geven om er zelf een goed gevoel door te 
krijgen. We zullen het niet tegen anderen 
zeggen, maar we zijn toch wel trots op 
onszelf dat we iets hebben gegeven. 
Alles moet gebeuren met het oog op en 
voor het oog van de Vader en niet voor 
dat van mensen, zelfs niet voor ons eigen 
oog. Wat gebeurt zonder dat mensen het 
weten en zonder verborgen eigen roem,  

zal in de toekomstige dag openlijk door de 
Vader beloond worden.

De barmhartige Samaritaan

In de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan geeft de Heer een 
indrukwekkende illustratie van wat 
barmhartigheid is (Luc. 10:25-37). Hij doet 
dat naar aanleiding van de vraag van een 
wetgeleerde wie zijn naaste is. In Zijn 
antwoord draait de Heer de vraag om. 
De vraag is: Wie wil een naaste van en 
voor anderen zijn? We zien dit volmaakt 
in Hem, Die voor mij de ware Naaste is 
geworden. Hij heeft Zich over mij ontfermd. 
De wetgeleerde geeft, zonder zich dat te 
realiseren, de mooie omschrijving dat de 
naaste degene is “die … barmhartigheid 
heeft bewezen” aan de man die in handen 
van de rovers was gevallen. Daarop 
reageert de Heer met de opdracht: “Ga 
heen en doet u evenzo.” Daarmee zegt Hij 
dat de wetgeleerde zo moet gaan doen als 
de Samaritaan heeft gedaan. Hij stuurt hem 
heen om dat te gaan doen. De wetgeleerde 
is uitgepraat. Hier is niets tegen in te 
brengen door de wet. Een dergelijke 
houding is er niet in de wet, de wet zegt er 
helemaal niets over. De wet veroordeelt een 
dergelijke houding niet, maar moedigt die 
ook niet aan. 

De genade gaat dan ook ver boven de wet 
uit. De Heer Jezus heeft volmaakt alles 
gedaan wat in de wet staat, maar Hij heeft 
oneindig veel méér gedaan dan de wet zegt. 
Zoals Hij de Naaste is, zo wordt dat ook van 
ons gevraagd. Zijn wij daartoe bereid? 

Ik hoop dat dit nummer van Rechtstreeks 
daartoe een aanmoediging is. Namens 
de redactie, Ger de Koning

Van de redactie
Barmhartigheid
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Jona is een korte 
geschiedenis uit Gods 
Woord, die in de Engelse 
Bijbel 1328 woorden bevat.

Literair gezien is het een 
juweel, en het verhaal is zo 

verwoord dat de belangstelling bij de lezen tot het einde 
toe blijft bestaan. Wat opvalt is de levendige beschrijving 
en de overtuigingskracht. Personen en plaatsen, 
overwegingen en beweegredenen worden scherp en 
duidelijk weergegeven. Jona, de zeelieden, de kapitein, 
en de koning van Nineve passeren de revue en worden 
op onnavolgbare wijze getekend. De stijl van deze korte 
geschiedenis is schitterend. Duidelijk komt naar voren 
dat God het eerste en het laatste woord heeft. Het boek 
Jona is een openbaring van Zijn heilige, maar ook 
genadige Wezen. Ieder woord ervan is bedoeld om 
diepe indruk na te laten.

Je zou dit geschrift het 
‘zendingsboek’ van het 
Oude Testament kunnen 
noemen. Jona toont zich 

als iemand die doorkneed 
is in de Schriften, dat blijkt 

uit zijn gebed in hoofdstuk 2. Hij bezit kennis omtrent 
het ware karakter van God, en hij drukt dat uit in een 
geloofsbelijdenis in hoofdstuk 4:2. Maar zijn vlucht bij 
God vandaan getuigt van geestelijke kortzichtigheid 
(Jona 1:3,10). Jona openbaart zichzelf in woord en 
daad als een minder aantrekkelijk persoon; een typisch 
voorbeeld van iemand die zich strikt houdt aan de letter 
van de wet en die voorbijgaat aan de geest van de 
goddelijke Wetgever. Hoewel hij tot Gods volk behoorde, 
miskende hij het ware karakter van God. God was 
immers niet alleen voor Jona en zijn volk “genadig en 
barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid”, 
maar ook voor heidenvolken. Gods barmhartigheid is 
over al Zijn werken (Ps. 145:9; Jes. 45:21-22; Rom. 
3:29). 

Omdat het doel van de Heilige Schrift is God en mens in 
het ware licht te stellen, zal het geen verrassing zijn dat 
het bestuderen van dit rijke en verfrissende boek ertoe 
leidt dat de inhoud ons nog meer zal raken dan 
voorheen.1 Wat het gezag betreft en het 

1)  W. Kelly: ‘Een leerzamer boek met het oog op de handelingen en 
de bedelingen van God met de mens en de schepping is er niet in de 
Bijbel’.

waarheidskarakter van het boek, kan men de vraag 
stellen: Wie anders dan Jona zelf had het kunnen 
schrijven? Een man die tot bekering kwam door de 
ervaringen die hier worden beschreven! Dat deze 
geschiedenis echt is gebeurd en Jona werkelijk een 
profeet van God was, deelt de Heer Jezus ons mee in 
Matteüs 12:40-41. In deze verzen verbindt Hij het 
gewicht van Zijn woord en het waarheidsgehalte daarvan 
met de beide buitengewone gebeurtenissen die in dit 
boek worden vermeld.

Wat Jona betreft, weten we 
de naam van zijn vader, zijn 
woonplaats, zijn beroep en 
zijn succes daarin, en ook 

de tijd waarin hij leefde. Hij 
was de zoon van Amittai, en 

woonde in Gat-Hachefer in Galilea. Hij was een 
succesvol profeet, bekend bij en ongetwijfeld geëerd 
door zijn tijdgenoten in Israël. Hij profeteerde onder de 
regering van koning Jerobeam II, circa 8 eeuwen voor 
Christus, en hij was een tijdgenoot van Jesaja, Micha en 
Amos. Hamat lag in het uiterste noordwesten van het 
land en had eens behoord aan Juda. Het koninkrijk van 
Israël leed daaronder, maar Jona profeteerde dat God 
de grenzen zou herstellen. Jerobeam II, een bekwame 
maar goddeloze heerser, won Hamat terug en bracht het 
koninkrijk van Israël tot grote bloei. Toch raakte het 
tienstammenrijk 50 jaar later in ballingschap en het werd 
weggevoerd naar Assyrië. Dit gebeurde vanwege zijn 
afgoderij en opstand tegen God. Een en ander geeft ons 
wat informatie omtrent het tijdstip van Jona’s 
geschiedenis.

Nineve, de hoofdstad van 
Assyrië, was door zijn 
boosheid rijp gemaakt voor 
het oordeel van God en 
zou worden verwoest. Deze 

stad was een onaantrekkelijk 
‘zendingsveld’ voor iedere Israëliet. Wreedheid, geweld 
en talloze misdaden tegen de mensheid worden haar 
ten laste gelegd door de profeet Nahum. Nineve 
werd verwoest in het jaar 612 v. Chr., omdat het weer 
teruggevallen was in zijn eerdere, boze toestand. 
De verwoesting vond plaats anderhalve eeuw na de 
berouwvolle houding van de stad als gevolg van Jona’s 
oordeelsprediking. 

Zendingsboek

Jona’s 
achtergrond

Nineve

De profeet Jona

Een verhaal over barmhartigheid

W. G. Turner 
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De inhoud van het 
boek Jona bestaat kort 
samengevat uit de volgende 
thema’s:

1. Geestelijke oefeningen van de zeelieden (Jona 
1:14);

2. Geestelijke oefeningen van de profeet (Jona 2:1-9, 
en hst. 4);

3. Geestelijke oefeningen van de Ninevieten (Jona 3);

4. Gods berouw (Jona 3:10). Dit berouw wordt nader 
verklaard in Jeremia 18:7-8. En Micha 7:18 zegt ons: 
“want Hij vindt vreugde in goedertierenheid”. Zowel 
het Oude als het Nieuwe Testament geven hiervan 
getuigenis.

Jona openbaart God als de God van de schepping, de 
voorzienigheid, het oordeel, maar ook van de genade en 
de barmhartigheid. Dit geldt zowel voor individuele 
personen als voor een heel volk. Onze God is een groot 
God en zeer te vrezen. Bovenal is Hij een genadig God, 
barmhartig en geduldig en rijk aan goedertierenheid. Als 
deze genade reeds geopenbaard werd vóór het kruis, 
hoeveel te meer wordt dan duidelijk dat God – die de 
zonde haat – Zijn wonderbare liefde voor de zondaar 
laat zien in het offer van Christus, die voor onze zonden 
is gestorven (Rom. 5:8).

De geestelijke oefeningen 
van de zeelieden zijn 
daarom zo belangrijk, 
omdat ze de weg laten zien 
die de ongelovige leidt van 

de duisternis naar het licht. 
De eerste les die de Heiland 

ons leert met betrekking tot de geschiedenis van Jona 
in Matteüs 12:41, is dat er hoop bestaat voor wie berouw 
toont – hoe diep hij ook gezonken is. De andere les is dat 
er veroordeling is voor de onbekeerde, onboetvaardige 
mens, hoe bevoorrecht deze ook mag zijn. Twaalf verzen 
in het boek Jona beschrijven deze oefeningen.

De storm is ook een beeld van de grote innerlijke angst, 
die heerste in de harten van deze heidense zeelieden. 
Wanhopig riep ieder zijn god aan; en de verschrikte 
kapitein wekte zijn slapende passagier op een ruwe 
manier en met een scherp verwijt (vs. 6). Jona hield 
zolang hij kon zijn mond, hoewel hij wist wie de schuldige 
was. Door zijn getuigenis over de ware God, “de Here, 
de God van de hemel, Die de zee en het droge gemaakt 
heeft” (Jona 1:9), vermeerderde hij de vrees van de 
schepelingen. Want het leek erop dat er geen hoop 
meer was om aan de door God gezonden storm te 
ontkomen, doordat ze Zijn opstandige en ongehoorzame 
dienstknecht aan boord hadden. Ze achtten hun toestand 
hopeloos.

Jona gaf hun de enige hoop op redding aan, maar 
hun menselijke gevoelens deden hen terugschrikken 
om uitvoering te geven aan wat Jona adviseerde. Ze 
probeerden nog eens met inspanning van alle krachten 
het schip te redden. Uiteindelijk riepen ze in wanhoop 
niet hun eigen goden, maar de Here  aan (vs. 14), 
over Wie zij pas kort geleden hadden gehoord. En zij 
gehoorzaamden het woord dat door Jona tot hen was 

gesproken. Deze heidenen verwerkelijkten nu het plan 
van de God van de hemel. Wat een diepe geestelijke 
oefening voor hun harten, en dat in zo korte tijd. Hun 
eigen goden waren hulpeloos. De ware God kenden ze 
nog maar net; en nu reeds werd Zijn tegenwoordigheid 
en macht ervaren, nadat Zijn naam door Jona was 
bekendgemaakt. Het geloof is door het gehoor. De zeelui 
kwamen onder de indruk van de ernst van Zijn bestuur 
met betrekking tot de ongehoorzame en opstandige 
profeet, en dit vervulde hen met angst en vrees (vs. 16).

Ze hadden in hun angst Gods naam aangeroepen. Na 
hun verlossing toonden ze eerbied en vrees. De genade 
van God wekt en verdiept de eerbied voor Hem, en 
geeft ook het verlangen Zijn wil te doen in aanbidding en 
dienst. Deze evangelieboodschap uit Jona 1 beschrijft 
hoe zielen geestelijk ontwaken en hun vrees voor een 
onbekende God en Zijn macht verwisselen voor de 
kennis van Zijn naam en de verlossing door de Heiland-
God (vs. 5, 16). Om het kort samen te vatten:

1. De schepelingen kennen het gevoel van gevaar 
en hulpeloosheid; dit is de natuurlijke toestand van 
iedereen zonder God in de stormen van het leven.

2. Ze horen het getuigenis aangaande de grote en 
heilige God, voor Wiens toorn men moet vrezen, 
maar die toch kan en wil redden.

3. Dan volgt een wanhoopspoging zichzelf te redden, 
ondanks de weg van het heil, door de profeet 
aangewezen – hoe menselijk.

4. Uiteindelijk nemen ze de voorwaarde aan voor hun 
redding en handelen ze in geloofsgehoorzaamheid 
volgens het woord van Jona. 

5. Het resultaat is het besef van vrees en verwondering 
over Wie God is en wat Hij heeft gedaan. 

Om het toe te passen op de prediking: er is nieuw leven 
door een blik op het kruis, hoe eenvoudig dit redmiddel 
ook lijkt, redding door het geloof in een Christus “die 
overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om 
onze rechtvaardiging” (Rom. 4:25).

De geestelijke oefeningen 
van de profeet waren 
van andere aard: meer 
onderzoekend en 
uitgebreider dan die van 

de zeelieden in hoofdstuk 
1 en van de Ninevieten in hoofdstuk 3. Maar telkens is 
bij iedere geestelijke oefening het grote onderwerp: de 
redding is van de Here .

Maar in Jona’s geval werden bijzondere methoden 
gebruikt vanwege het persoonlijke en profetische 
karakter van dit bijbelboek. Als persoon was hij een 
ongehoorzame, opstandige dienstknecht die de wil 
van God kende, maar niet wilde doen. Zijn geestelijke 
toestand werd gekenmerkt door onverschilligheid. De 
schepelingen baden, maar Jona sliep (1:5). Hoe dikwijls 
komt het niet voor dat iemand met de ware kennis van 
Gods wil zich onverschilliger gedraagt dan mensen die 
Zijn wil niet kennen. God houdt Zich met de mensen 
bezig door middel van bijvoorbeeld tegenspoed, verdriet, 
verlies en moeite. Door zulke omstandigheden wil Hij 
laten zien dat de redding van de Here  is.

De zeelieden

De profeet zelf

Korte 
samenvatting
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Profetisch of typologisch 
houden Jona`s geestelijke 
oefeningen een drievoudige 
verwijzing in:

1. Met betrekking tot de ballingschap en de terugkeer 
van het Joodse volk uit Babylon (Jer. 51:34, 44; 
Dan. 9:2), aangezien de Schrift spreekt over de 
verzwelging van het volk door een zeemonster 
(koning Nebukadnessar), en de terugkeer naar het 
eigen land plaatsvindt na gebed en berouw.

2. Met betrekking tot de dood en de opstanding 
van Christus, waardoor verlossing tot stand 
wordt gebracht en de blijde boodschap ook aan 
heidenvolken wordt verkondigd (Ps. 16:10; Hand. 
2:31-32; Matt. 12:38-41).

3. Met betrekking tot een latere ballingschap en een 
nog toekomstige terugkeer van het Joodse volk, als 
zij in de eindtijd zullen terugkeren tot de Here  (Hos. 
6:2).

Hoe ziet Christus Zelf de geestelijke oefeningen van 
Jona? Zijn getuigenis – en als Hij spreekt is dat het 
laatste woord over elk onderwerp aangaande het volk 
van God – bewijst de historische feiten over Jona en wat 
er met hem gebeurde (Matt. 12:38-41). Hij getuigt dat 
Jona persoonlijk heeft bestaan. Hij sprak over Jona’s 
profetische dienst en over zijn verblijf in de grote vis. 
Hij gaf aan dat Jona en de dingen die hem overkwamen 
een teken vormden en een diepe inhoud en betekenis 
hadden. Dit teken was de voorafschaduwing van het 
lijden en sterven van Christus. Hij stierf om de toorn te 
laten bedaren, die onze zonden hadden veroorzaakt. 
Hij werd begraven en was in het graf, in het hart van 
de aarde, drie dagen en drie nachten (naar Joodse 
tijdrekening). Op de derde dag stond Hij op uit de 
dood, evenals Jona verrees uit het watergraf; en door 
Zijn boodschappers laat Hij nu vergeving van zonden 
prediken zelfs aan heidenen (2 Tim. 1:10-11).

In alle echte zielsoefeningen heeft men met God Zelf te 
maken. Jona beschouwde alles als Gods directe 
handelen met hemzelf: “Want U wierp mij in de diepten, 
in het hart van de zeeën, een watervloed omringde mij” 
(2:3a). De zee is van Hem: “Al Uw baren en Uw golven 
gingen over mij heen” (2:3b). Het is Zijn schepping, en 
de golven gehoorzaamden Zijn bevel. Ook de verlossing 
is van de Here: “Maar uit het verderf trok U mijn leven 
omhoog, Here , mijn God” (2:6b). De redding is van 
Hem. Met Hem had Jona te maken, en Zijn oordeel was 
overeenkomstig de waarheid. Gods redding betrof echter 
ook de mensen in het schip.

De geestelijke oefeningen 
van de Ninevieten werden 
veroorzaakt door de 
ernstige boodschap van 

Jona met betrekking tot 
hun stad: “Nog 40 dagen en 

Nineve wordt ondersteboven gekeerd” (3:4). Dat trok de 
aandacht, want zij hadden genoeg gehoord over de God 
van Jona en geloofden in Hem.

De Heer Jezus zei tegen de schriftgeleerden en farizeeën, 
dat hun geen ander teken zou worden gegeven dan dat 
van de profeet Jona (Matt. 12:39b). Hij voegde eraan 
toe: “(…) want zij hebben zich bekeerd op de prediking 
van Jona” (Matt. 12:41b). Dit hield in dat zij genoeg 
kennis over Jona hadden om hem en zijn boodschap te 
kunnen plaatsen. Dit teken, de les van oordeel en van 
barmhartigheid, had Jona heel diep ervaren. Hoewel 
hij door zijn ongehoorzaamheid tegenover God zijn 
verdiende loon had ontvangen, kreeg hij berouw en bad 
God om barmhartigheid. Jona had geleerd dat de redding 
van de Here  is. En hij verkondigde (met tegenzin, zie 
Jona 4:1) de oordeelsboodschap aan de Ninevieten 
wegens hun boosheid. Men had drie dagreizen nodig om 
door deze grote stad te trekken, die een omtrek had van 
96 km. De muren waren 30 meter hoog en hadden 1500 
torens. Ze waren breed genoeg voor 3 rijtuigen naast 
elkaar (Diodorus Siculus II).

De dreigende vernietiging verontrustte de Ninevieten 
zozeer, dat er spontaan berouw ontstond. Allen werden 
zich van hun boosheid bewust. Een straal van hoop 
verscheen er toen zij God aanriepen, die hun de 
oordeelsboodschap zond (Jona zelf had immers ook 
barmhartigheid ondervonden, toen hij tot God riep). Ze 
zeiden: “Wie weet zal God Zich omkeren, berouw 
hebben en Zijn brandende toorn laten varen, zodat wij 
niet omkomen!” (3:9). “Toen zag God wat zij deden, dat 
zij zich bekeerden van hun slechte weg” (3:10a). Ze 
deden het niet in de eerste plaats om vergeving te 
krijgen, maar om hun verdriet en angst te tonen. Ze 
geloofden God (vs. 5). Ze toonden dat ze beefden voor 
Zijn Woord en hoopten op Zijn barmhartigheid. Dat is 
altijd de weg van berouw en verlossing. Doordat zij 
geloofden en reageerden op de waarschuwing, 
ontvingen zij het antwoord van Gods barmhartigheid. In 
Micha 7:18 lezen wij: “Want Hij vindt vreugde in 
goedertierenheid”.

Zowel Ezechiël als 
Petrus spreken over het 
lankmoedige geduld van 
de heilige God tegenover 
opstandige, zondige 

schepselen (Ezech. 33:11 
en 2 Petr. 3:9). Paulus zegt in Romeinen 2:4 dat wij de 
rijkdom van Zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid 
en lankmoedigheid niet moeten verachten, omdat wij 
weten dat de goedertierenheid van God ons tot bekering 
leidt. De Ninevieten ontvingen de vergeving die ieder 
berouwvolle zondaar ontvangt. God openbaart Zich 
door Zijn Geest in heilige genade, barmhartigheid en 
lankmoedigheid aan ieder die met een berouwvol hart 
tot Hem komt.

Micha 7:18 zegt: “Wie is een God als U, die de 
ongerechtigheden vergeeft, Die voorbijgaat aan de 
overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij 
zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij 
vindt vreugde in goedertierenheid”.

De eniggeboren Zoon heeft Hem geopenbaard tijdens 
Zijn leven op aarde. God kennen is Hem liefhebben.       
Hem liefhebben is Hem aanbidden.

De Ninevieten

Gods berouw

Typologie
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‘Toen zij Lo-Ruchama niet meer de borst gaf, werd zij 
weer zwanger en zij baarde een zoon. En Hij zei: Geef 
hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet Mijn volk en Ik 
zal er voor u niet zijn. Toch zal het aantal Israëlieten zijn 
als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld 
kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar 
tegen hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen hen 

gezegd zal worden: kinderen van de levende God. Dan 
zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met 

de Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen 
en uit het land oprukken; want groot zal de dag van 

Jizreël zijn. Zeg tegen uw broeders: Ammi, en tegen uw 
zusters: Ruchama’ (Hos. 1:8-12).

Vraag:

Wat is de bedoeling van de namen van het tweede en 
derde kind van Hosea: Lo-Ruchama en Lo-Ammi? En 
voor wie geldt deze symboliek?

Antwoord:

De namen betekenen resp. niet-ontfermen en niet-Mijn-
volk. Maar Lo-Ruchama (= zonder ontfermen) zal straks 
weer Gods geliefde zijn; en het volk dat eens terzijde is 
gesteld (Lo-Ammi), zal in de toekomst weer als Gods 
volk worden aangenomen. Vergelijk ook het slot van 
Hosea 2.

Het gaat in Hosea in eerste instantie om de aardse 
bruid, het overblijfsel van Israël. Maar Paulus en ook 
Petrus passen Hosea 1 en 2 toe op onszelf als het volk 
van God in de huidige genadetijd (Rom. 9:23-26; 1 Petr. 
2:10). Wij zijn door genade Gods volk geworden, en Zijn 
geliefde. Er is dus zowel een geestelijke toepassing op 
de Gemeente te maken, als een profetische uitleg ten 
aanzien van Gods oude volk.

Het boek Handelingen toont dat de bekeerde heidenen 
zich niet door middel van de besnijdenis bij het Joodse 
volk hoefden te voegen, om behouden te kunnen 
worden. Er wordt door middel van het evangelie ook 
uit de naties door God een volk aangenomen ‘voor Zijn 
naam’ (Hand. 15:14). Zij moesten zich echter wel houden 
aan de Noachitische geboden, die universeel geldig zijn. 

Zo kon de apostel Paulus zijn werk onder de 
onbesnedenen voortzetten en het evangelie verder 
uitdragen onder de volken (vgl. Gal. 2). De bekeerde 
heidenen werden door God aangenomen als Zijn 
eigendom, als Zijn eigen volk. ‘Ik heb veel volk in deze 
stad’, zei de Heer tegen Paulus toen hij werkzaam was 
in Korinte (Hand. 18:10). Gods belofte van zegen voor 
Zijn oude volk was nu op hen van toepassing: ‘Ik zal 
in uw midden wandelen en u tot een God zijn en u zult 
Mij tot een volk zijn’ (Lev. 26:12; dit wordt door Paulus 
geciteerd in 2 Kor. 6:16). God woont en wandelt te 
midden van dit nieuwe volk, de Gemeente, en Christus 
is haar Middelpunt. 

Dit nieuwe volk van God is door genade geroepen tot 
het heil in Christus. Zij zijn ‘vaten van barmhartigheid’, 
door God tevoren tot heerlijkheid bereid. Hij heeft hen 
geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de 
volken. Zoals Hosea reeds had geprofeteerd: ‘Niet-
Mijn-volk’ is veranderd in ‘Mijn volk’. De ‘Niet-geliefde’ 
is nu Gods ‘geliefde’ geworden. Wij zijn nabij gebracht 
en zonen van de levende God geworden (Rom. 9:23vv.; 
15:8-13; 1 Petr. 2:10). 

Als een volk voor Gods naam vormen de gelovigen Zijn 
‘eigen volk’, een ‘heilig volk’, een volk ten eigendom, 
om de deugden te verkondigen van Hem die ons uit 
de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht 
(1 Petr. 2:9). Wij zijn een ‘eigen volk, ijverig in goede 
werken’ (Tit. 2:14). Gods bedoelingen met het oude 
priestervolk bij de berg Sinai worden op geestelijke wijze 
vervuld in de Gemeente, het hemelse volk dat aan Zijn 
Vaderhart is gebracht (Ex. 19:4-6).

Toekomstperspectief: zij zullen Zijn volk zijn

Toch gelden deze profetische beloften ook voor Israël. 
Er is een hoopvolle toekomst voor het aardse volk van 
God. Allereerst zal de bedekking die over het hart van 
het natuurlijke Israël ligt, worden weggenomen. Het volk 
zal terugkeren tot de Heer en de Messias aannemen 
(2 Kor. 3:15-16). Dan zal de profetie van Hosea op een 
definitieve wijze in vervulling gaan, en zal God een keer 
brengen in het lot van Zijn oude volk. 

De aanneming van Israël zal zelfs het ‘leven uit de 
doden’ betekenen: een heel nieuw begin op aarde en 
een nieuwe tijd van zegen voor het herstelde Israël en 
voor de volken tijdens het komende Vrederijk (Rom. 
11:15).

Lo-Ruchama en Lo-Ammi
Hosea 1 en 2

Hugo Bouter

R
ep

ly
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‘Of hebt u niet gelezen in de wet, dat op de sabbat 
de priesters in de tempel de sabbat ontheiligen en 
onschuldig zijn? Ik zeg u echter: Iets groters dan 

de tempel is hier. Als u echter had geweten wat het 
is: ‘Barmhartigheid wil Ik en geen offer’, dan zou u 
de onschuldigen niet hebben veroordeeld. Want de 

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

De eerste acht verzen 
van Matteüs 12 
bevatten vijf principes 
of gedragsregels voor 

ons als christenen in 
deze bedeling, waarin de Heer 

is verworpen door Zijn eigen volk – evenals dat 
gebeurde met Zijn voorloper Johannes de Doper 
(zie het verband met Matt. 11). Het gaat om de 
volgende principes, en het eerste is: Jezus en Zijn 
volgelingen handelen als priesters in het hemelse 
heiligdom gedurende de tijd van de verwerping 
van de Heer, zoals David en zijn mannen het huis 
van God konden binnengaan om daar van de 
toonbroden te eten (1 Sam. 21:1-9; Matt. 12:3-4). 
In Matteüs 12 gaat het om het eten van korenaren, 
die een beeld zijn van de Heer in Zijn opstanding 
uit de dood (Joh. 12:24; 1 Kor. 15:20, 23).

De gelovigen die tot de Gemeente behoren, 
hebben een hémelse roeping. Wij hebben 
vrijmoedigheid binnen te gaan in het heiligdom 
door het bloed van Jezus. Wij hebben ook een 
grote Priester over het huis van God: de verhoogde 
Heer aan Gods rechterhand (Hebr. 10:19-22). Het 
heiligdom is onze ‘schuilplaats’; en wij mogen ons 
in Gods tegenwoordigheid voeden met Christus, 
de opgestane en verheerlijkte Heer. Hij is het 
voedsel van het heiligdom. De toonbroden spreken 
van de hemelse positie van de Gemeente. De 
twaalf broden symboliseren Gods volk, in Christus 
aangenaam gemaakt en door Hem gedragen in 
Gods tegenwoordigheid.

In Matteüs 12:5 zien wij 
dat de Heer doorborduurt 
op het thema van het 
algemeen priesterschap 

van de gelovigen. Hij 
vergelijkt de discipelen 

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

Dit is een indicatie dat de sabbatswetten niet 
gelden in de huidige bedeling. In de begintijd van 
het christendom voerde men een hevig debat over 
de vraag of de gelovigen uit de heidenvolken zich 
ook moesten onderwerpen aan de wet van Mozes, 
maar toen is eens voor altijd vastgesteld dat zij dit 
juk niet hoefden te dragen (Hand. 15:1-29). Er is 
echter wel een gééstelijke toepassing te maken. 

Voor ons geldt namelijk ook een sabbatsrust, 
doordat wij ‘rusten’ van ons leven in de zonde 
en nu met Christus zijn opgestaan tot een nieuw 
leven. De rust van de nieuwe schepping vervangt 
de oorspronkelijke sabbatsrust in de hof van Eden, 
die door de zonde verstoord is. En wij zijn ook 
‘priesters’ en het is ons geoorloofd het heiligdom 
te betreden ‘op de sabbat’, dus in de Geest te 
naderen in de tegenwoordigheid van God en in te 
gaan tot Zijn rust op grond van het volbrachte werk 
van Christus (Hebr. 4:8-11). Wij hebben vrede met 
God en wij genieten ook de vrede van God (Rom. 
5:1; Fil. 4:7). 

De sabbatsrust die overblijft voor het volk van God 
is tevens een profetische verwijzing naar de rust 
van het komende Vrederijk.

1. Een nieuw 
priesterdom

De vijf principes van 
de nieuwe bedeling

Barmhartigheid wil Ik en geen offer

Hugo Bouter 

2. Een nieuw 
perspectief: de 
rust van God
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Het derde principe is 
ook van groot belang. 
De joodse tempeldienst 
is vervangen door de 

christelijke eredienst, 
die niet gebonden is aan 

tijd of plaats. Wij aanbidden de Vader in geest en 
waarheid (Joh. 4:23-24). Wij mogen voortdurend 
een lofoffer brengen aan God, dat is de vrucht van 
de lippen die Zijn naam belijden (Hebr. 13:15).

Christus kon van Zichzelf zeggen, doordat Hij God 
en Mens is in één Persoon: ‘Méér dan de tempel is 
hier’ (Matt. 12:6). Hij was ook méér dan Salomo, die 
de tempel bouwde (Matt. 12:42). De hele volheid 
van de Godheid woont lichamelijk in Hem (Joh. 
2:21; Kol. 2:9). 

De tempel van Zijn lichaam spreekt echter ook van 
de Gemeente, die in deze bedeling Christus’ 
lichaam op aarde is en de woonplaats van God in 
de Geest (Ef. 2:20-22). Dit vervangt iedere aardse 
tempel, die met handen gemaakt is.

Het vierde devies van 
de nieuwe bedeling is: 
‘Barmhartigheid wil Ik en 
geen offerande  (Matt. 
12:7a). Wetticisme leidt 

altijd tot veroordeling 
van de onschuldigen (Matt. 

12:7b). Voor de reinen is echter alles rein (Tit. 
1:15). Een veroordelende houding ten opzichte van 
anderen gaat meestal samen met (zelf)verheffi  
van de godsdienstige elite. Wij zien dat ook in de 
evangeliën (vgl. Luc. 18:9-14). 

Dit woord van de Heer over de noodzaak van het 
betonen van barmhartigheid is een citaat uit de 
profeet Hosea: ‘Want in liefde heb Ik behagen en 
niet in slachtoffe , in kennis van God en niet in 

brandoffers  (Hos. 6:6). De Heer citeerde het ook bij 
de roeping van de tollenaar Matteüs (Matt. 9:13). 
Christus kwam niet om rechtvaardigen te roepen, 
maar zondaars. 

Wij moeten ook barmhartigheid tonen jegens de 
mensen in onze omgeving, want het is nog steeds 
genadetijd. Wij kunnen uiterlijke vormen in acht 
nemen en onze offeranden brengen, evenals een 
vrome Jood dat deed. Maar dat heeft voor God 
geen waarde, als het niet gepaard gaat met een 
gezindheid van echte liefde, mededogen en 
ontferming.

De Heer Jezus spreekt 
met een groter gezag 
dan de wetgever Mozes, 
die het volk Israël uit 

Egypte leidde (vgl. Hebr. 
3:3). Hij legt nog een vijfde 

beginsel vast, dat tevens een profetie is: Jezus is 
Heer! Dat is ook het getuigenis van de apostelen 
in het boek Handelingen, en het werd door hun 
tegenstanders bevestigd (Hand. 2:36; 5:31; 10:36; 
17:7). 

De Zoon des mensen is Heer van de sabbat, zo 
lezen wij hier (Matt. 12:8). Hij stelt de regels vast 
voor ons gedrag als gelovigen, en die vinden wij in 
detail in de rest van het Nieuwe Testament. 

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

4. Een nieuwe 
leidraad: barm-
hartigheid 
bewijzen

5. Een nieuwe 
koning: Jezus is 
Heer

 Liefde was het, onuitput’lijk,
 liefd’ en goedheid, eind’loos groot,

 toen de Levensvorst op aarde,
 tot ons heil zijn bloed vergoot.

 Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
 God geeft vreugd en dankensstof.
 Eenmaal zingen wij voor eeuwig,

 in de hemel Zijne lof.

 

 Rijd als Heerser door de velden,
 Jezus, in uw grote kracht;

 niets, niets kan U tegenhouden,
 zelfs de hel niet met haar macht.

 Voor uw naam, zo groot en heerlijk,
 zinkt de vijand weg in ‘t niet;

 heel de schepping, Heer, zal beven,
 als zij U, haar Koning ziet.

Lied 254 Geestelijke liederen

3. Een nieuwe 
tempeldienst
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‘Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen. Als 
een lelie tussen de distels, zo is Mijn vriendin tussen de 

meisjes’ (Hooglied 2:1-2).

De bruid: een lelie

De bruid zegt dat zij ‘een roos van Saron, een lelie uit 
de dalen’ is. De roos en de lelie zijn kleine veldbloemen. 
Hiermee brengt de bruid haar geringheid tot uitdrukking, 
wat zij benadrukt door te zeggen dat ze een lelie ‘uit de 
dalen’ is. Het dal wijst op een plaats van vernedering. 
Saron en het dal worden straks plaatsen van veiligheid 
en rust voor Gods volk, dat uit de Grote Verdrukking 
komt: ‘Saron zal tot een schaapskooi worden en het Dal 
van Achor tot een rustplaats voor rundvee, voor Mijn 
volk, dat Mij gezocht heeft’ (Jes. 65:10).

In vers 2 reageert de bruidegom op wat de bruid in vers 
1 van zichzelf zegt. Hij neemt het beeld over dat de bruid 
gebruikt en spreekt over haar als ‘een lelie’. Zo ziet hij 
haar. En hij ziet haar, deze tere veldbloem, ‘tussen de 
distels’, waardoor haar schoonheid des te meer tot uiting 
komt. Ze is als een diamant die op een zwarte doek ligt, 
waardoor de schittering van de diamant des te sterker 
straalt.

Distels, vaak samen met dorens genoemd, zijn een 
beeld van de zonde (zie Gen. 3:18). Het is de menselijke 
natuur, zoals die geworden is door de zondeval. ‘De 
meisjes’ kunnen we hier zien als de dochters van het 
afvallige Israël (Hos. 4:14; Ezech. 2:6). Distels zullen 
er in het Vrederijk niet meer zijn (Ezech. 28:24). ‘Voor 
een distel zal een mirt opkomen’ (Jes. 55:13). Dat is te 
danken aan de Heer Jezus, die de vloek van de zonde 
heeft gedragen. De wereld is vol dorens en distels en 
zucht onder de gevolgen van de vloek, die door de zonde 
op de schepping rust (Rom. 8:20-22). Het is zeer pijnlijk 
om hier te wonen. We voelen het soms ook onder elkaar 
dat er dorens en distels zijn. Ook wij kunnen anderen 
pijn doen. 

Maar toch lezen we hier dat er wordt gezegd: ‘Als een 
lelie tussen de distels, zo ben jij’. Een lelie is een bloem 
die slechts kort bloeit. De Heer Jezus zegt daarvan: 
‘En wat bent u bezorgd over kleding? Let op de lelies 
op het veld, hoe zij groeien; zij arbeiden niet en spinnen 
niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid 
niet was bekleed als een van deze. Als nu God het gras 
op het veld, dat er vandaag is en morgen in een oven 
wordt geworpen, zo bekleedt, zal Hij niet veel meer u 
[bekleden], kleingelovigen?’ (Matt. 6:28-30). We zien hier 
dat de Heer de lelies op het veld gelijk stelt aan het gras, 
vanwege de kortstondige heerlijkheid die zij hebben. De 
lelies schitteren een dag en worden de volgende dag 
verbrand in een oven. 

Maar ondanks de kortstondigheid bekleedt God de lelies 
met een schoonheid die de heerlijkheid van Salomo te 
boven gaat. De volgelingen van de Heer Jezus krijgen 
een heerlijkheid die groter is dan die van Salomo, 
ondanks het feit dat Hij hen als ‘kleingelovigen’ moet 
aanspreken. De bruid heeft voor de bruidegom diezelfde 
grote heerlijkheid, ondanks wat zij van zichzelf denkt. 
Het gelovige overblijfsel van Israël zal door de Messias 
worden bekleed met een heerlijkheid die van Hemzelf 
afkomstig is (Ezech. 16:14).

De Heer Jezus ziet de Zijnen in een wereld vol dorens 
en distels. Voor Hem zijn zij als lelies. Dat mag ons 
vertrouwen geven in de korte tijd dat we op aarde zijn. 
Hij zal ons alles geven wat we nodig hebben. De zorg 
die Hij heeft voor het gelovige overblijfsel in de eindtijd, 
heeft Hij nu ook voor ons. Wij mogen getuigen zijn 
te midden van een verkeerd en verdraaid geslacht 
(Fil. 2:15), en vooral te midden van het afvallige 
naamchristendom.

Mogelijk is de genoemde lelie uit de dalen de ‘Tulipa agenensis’. 
Bron: Wikipedia

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
D
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https://en.wikipedia.org/wiki/Tulipa_agenensis
https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_of_Sharon
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De woordgroep waarmee we ons in deze WoordStudie 
bezighouden, is best uitgebreid. Van de in de titel 
beschreven gevoelens worden in het Nieuwe Testament 
zowel zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke 
naamwoorden als werkwoorden gevormd. In deze 
volgorde komen we tegen: erbarmen of barmhartigheid, 
barmhartig, en zich erbarmen of barmhartigheid 
bewijzen. We bekijken eerst het basisbegrip in het 
Grieks, het woord eleos, dat ‘barmhartigheid’ betekent.

Bij de Grieken
Bij de Grieken was eleos (‘barmhartigheid’, ‘erbarmen’, 
‘ontferming’) niet meer dan een emotie, die opgewekt 
werd in het contact met iemand die onverdiend leed was 
overkomen. Het kwam neer op medelijden, sympathie. 
Wie in zo’n geval geen eleos ervoer, was wreed, 
meedogenloos (Gr. nèleès, d.i. zonder eleos; zo reeds 
bij Homerus). Bij de Stoïcijnse filosofen was eleos echter 
een zwakheid, een gevoel dat een bedreiging was voor 
de gemoedsrust. Als iemand iets ergs overkwam, was dit 
immers van hogerhand door de godheid (het Ordenend 
Principe = de Rede) bepaald. Dat was dus goed zo, en 
moest geen aanleiding geven tot geschokte gevoelens 
of emoties. Die haalden een filosoof maar uit balans

In het Jodendom (het O.T.)
In de Septuaginta (de Griekse vertaling van het Oude 
Testament) was eleos niet een emotie, maar een 
houding van een mens of van God op basis van een 
wederzijdse relatie. Deze houding kwam dus voor tussen 
vrienden, tussen familieleden, tussen gastheer en gast, 
tussen meester en ondergeschikten. Mensen onderling 
konden eleos claimen, maar van Gods kant was het 
altijd onverdiende gunst, genade dus. Van God mochten 
zij dan wel geen eleos claimen, maar wel verwachten! 
Hij was en is immers barmhartig en genadig, en groot 
van goedertierenheid. Wat een verschil met de kilte van 
het heidendom!

In het Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament is eleos een van Godswege 
gevraagde houding van mensen onderling, waaraan 
de eleos van God voorafgaat. Dit zien we duidelijk 
in Matteüs 18:33, waar staat: ‘Had jij je ook niet 
moeten erbarmen over je medeslaaf, zoals ook ik 
mij over jou erbarmd heb?’. Van Gods kant kan eleos 

worden getypeerd als ‘genadige trouw’. Zie Lucas 
1:58, waar over Elisabet staat geschreven: ‘En haar 
buren en bloedverwanten hoorden dat de Heer Zijn 
barmhartigheid aan haar had grootgemaakt’. Het is Zijn 
barmhartigheid, de barmhartigheid die bij Hem past! 
Vergelijk ook Efeziërs 2:4, waar staat dat God rijk is aan 
barmhartigheid, en 1 Petrus 1:3, waar sprake is van ‘Zijn 
grote barmhartigheid’. In deze beide laatste plaatsen 
wordt Gods barmhartigheid bewezen aan mensen die 
schuldig stonden, die geestelijk dood waren en opnieuw 
geboren moesten worden.

Om welke woorden gaat het?

eleos  = barmhartigheid (zie o.a. Matt. 9:13; 
Rom. 11:31; 2 Tim. 1:16; Tit. 3:5; Hebr. 
4:16; Jud.:21).

eleëoo  = barmhartigheid bewijzen, zich 
erbarmen over (zie o.a. Matt. 5:7; Rom. 
9:15; 2 Kor. 4:1; Fil. 2:27; 1 Tim. 1:13; 1 
Petr. 2:10).

eleèmoon  = barmhartig (Matt. 5:7 en Hebr. 2:17).

eleèmosunè  = barmhartigheid, aalmoes (zie Matt. 
6:2,3,4; Luc. 11:41; 12:33; Hand. 
3:2,3,10; 9:36; 10:2,4,31; 24:17).

eleëinos  = ellendig, beklagenswaardig, 
meelijwekkend (zie 1 Kor. 15:19 en 
Openb. 3:17).

an-eleos  = onbarmhartig, zonder medelijden (Jak. 
2:13).

an-eleèmoon  = onbarmhartig, zonder medelijden 
(Rom.1:31).

Toegift: Kyriëleis

Merkwaardig woord, dat ‘Kyriëleis’. Misschien hebt u het 
wel eens gezongen, als deel van de tekst van een oud 
christelijk lied. Ook wordt het wel in de mis gezongen. 
De betekenis is ‘Heer, erbarm U’, zoals in o.a. Matteüs 
9:27. Het is eigenlijk verbasterd Grieks, want in het 
Grieks luidt het: Kurië eleèson. Door het iotacisme (= 
de neiging diverse klinkers als een i uit te spreken) 
zijn deze woorden in het Latijn terechtgekomen als 
‘Kyrië ele-ison’ (of: elei-ison).

Erbarmen, 
barmhartigheid, 

medelijden
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Johannes zegt: ‘en in Hem 
is geen zonde’ (1 Joh. 3:5). 
Wat betekent dit? Wij allen 
zijn van nature zondaars en 

wij zijn dus geen zondaars 
omdat wij zondigen, maar wij 

zondigen omdat wij zondaars zijn. Dat komt omdat het 
zonde-principe in ons woont (Rom. 5:12). Als wij zeggen 
dat wij niet zondigen, misleiden wij onszelf (1 Joh. 1:8). 

In Christus is het zonde-principe, de zondige natuur, niet 
aanwezig. De zonde is nooit in het leven van Christus 
geweest. Wij hebben de zonde vanaf onze geboorte (Ps. 
51:7). Maar Christus is door Zijn bijzondere geboorte 
uit de maagd niet in zonde ontvangen (Matt. 1:20; Luc. 
1:34-35). Hij was heilig bij Zijn geboorte, Adam wordt 
nooit heilig genoemd. Maar van de Heer wordt gezegd 
dat ‘in Hem de hele volheid van de Godheid lichamelijk 
woont’ (Kol. 2:9). De nadruk in dit vers ligt op het woord 
‘lichamelijk’. De Griekse filosofie die Kolosse was 
binnengedrongen, claimde dat Christus niet volledig God 
was. Maar dit vers maakt duidelijk dat toen Hij in deze 
wereld kwam, Hij als volledig God is gekomen. Alles 
wat Hij in de eeuwigheid was, bezat Hij in Zijn vlees. 
De hele volheid van de Godheid woonde - d.i. verbleef 
permanent - in Hem. Het behaagde de hele Volheid in 
Hem te wonen (Kol. 1:19). Te zeggen dat Christus kon 
zondigen, betekent dus zeggen dat God kon zondigen!

Als we zeggen dat Christus kon zondigen, houdt dat in 
dat Hij bij Zijn komst in het vlees Zijn onberispelijkheid 
zou hebben afgelegd. Maar Hij legde geen 
eigenschappen af! Hij ontledigde Zichzelf (Fil. 2:7). 
Dat betekent uiteraard niet dat Hij Zijn godheid heeft 
afgelegd. De betekenis van het ‘ontledigen’ lezen we 
in het vervolg van dit gedeelte. Hij, die God was, werd 
uiterlijk een mens bevonden. Hij vernederde Zichzelf en 
was gehoorzaam tot de kruisdood. 

Hij was onberispelijk in de eeuwigheid; en toen Hij 
de hemel verliet, bleef er niets achter en was Hij 
onberispelijk op aarde. En Hij blijft onberispelijk in het 
heden en in de toekomst. God is onveranderlijk (Hebr. 
13:8). Als Christus gezondigd zou kunnen hebben, kon 
Hij dat voor de grondlegging van de wereld al doen en 
ook nu nog!

In Filippenzen 2:7 lezen we 
dat Christus Jezus uiterlijk 
een mens is bevonden. 
Aan de ‘buitenkant’ was 

Hij zoals alle mensen, Zijn 
mens-zijn was echt. Bij Zijn 

komen naar deze wereld nam Hij een menselijk lichaam 
aan, uitgezonderd de zonde. Hij legde geen goddelijke 
kenmerken af, hoewel die wel bedekt werden – zoals 
Zijn heerlijkheid die op de berg der verheerlijking ten 
dele en tijdelijk werd vertoond (zie o.a. Matt. 17:2). Na 
Zijn opstanding ontving Hij weer Zijn heerlijkheid bij 
de Vader (Joh. 17:4-5). Zijn heerlijkheid was op aarde 
bedekt, opdat Hij Zijn plaats zou kunnen innemen onder 
de mensen. Dit vrijwillig ‘bedekken’ betekent niet dat 
Hij ook maar één van Zijn goddelijke kenmerken zou 
hebben afgelegd.

In Hebreeën 2:14 lezen we dat Christus op gelijke 
wijze heeft deelgenomen aan vlees en bloed. Deze 
uitdrukking vinden we vijf keer in het Nieuwe Testament, 
en ziet steeds op de betekenis van het mens-zijn (Matt. 
16:17; 1 Kor. 15:50; Gal. 1:16; Ef. 6:12). In Hebreeën 
2:14 hebben de kinderen deel aan vlees en bloed. Het 
woord dat hier wordt gebruikt, is ‘van nature deelnemen’, 
er is geen enkele keuze. De kinderen hebben van nature 
de zondige natuur van Adam, doordat ze deelhebben 
aan vlees en bloed. Het woord dat voor Christus wordt 
gebruikt (‘deelgenomen’), betekent echter van buitenaf 
deelnemen. Hij had wel een keuze, en nam een deel 
van het geheel aan. Wij hadden geen keuze en hebben 
deel in het geheel - inclusief de zonde. Het deel van 
Christus was vlees en bloed, maar niet de zonde. In 
Hebreeën 10:5 zegt de Heer: ‘U hebt Mij een lichaam 
toebereid’. God bereidde Hem een bijzonder lichaam 
toe, niet volgens de wetten van de voortplanting, maar 
op bovennatuurlijke wijze. Want Hij werd verwekt door 
de Heilige Geest.

In Hebreeën 4:15 staat dat Hij in alle dingen verzocht 
is als wij, met uitzondering van de zonde. Dit laatste 
betekent: ‘zonder zonde’. Hoe is de Heer dan verzocht? 
In 1 Johannes 2:16 lezen we wat in de wereld is: ‘de 
begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de 
hoogmoed van het leven’. Christus is in al deze dingen 
verzocht (zie Matt. 4:1-11; Luc. 4:1-13), waarbij elke 
verzoeking echter van buitenaf kwam. 

Waarom 
zondigde 
Christus niet?

Nog enkele 
bijbelteksten

Kon Christus zondigen?
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Wij mensen worden verzocht door onze eigen begeerte, 
dat is van binnenuit (Jak. 1:14). De duivel verzocht 
Christus, maar in Hem was geen eigen begeerte 
waardoor Hij kon zondigen. De verzoeking door de 
duivel kon bij Christus niet tot zonde leiden.

Eva viel op alle drie de gebieden. 

• Namelijk de begeerte van het vlees, toen ze zag dat 
de boom goed was om van te eten. 

• En de begeerte van de ogen, toen ze zag dat de 
boom een lust was voor de ogen. 

• En ook de hoogmoed van het leven, toen ze zag dat 
de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te 
worden (Gen. 3:6). 

Christus viel op geen enkel gebied, hoewel dezelfde drie 
verzoekingen tot Hem kwamen. 

• Er was de begeerte van het vlees, toen de duivel zei: 
‘Zeg dan dat deze stenen broden moeten worden’. 

• Er was de begeerte van de ogen, toen hij Hem alle 
koninkrijken van de wereld toonde. 

• En er was de hoogmoed van het leven, toen hij zei: 
‘Werp Uzelf dan naar beneden’. 

Christus weerstond elke verzoeking met het Woord van 
God.

In Hebreeën 6:18 staat 
dat God niet kan liegen. 
Als Christus had kunnen 
zondigen, zou Hij elke 
zonde hebben kunnen 

doen, bijvoorbeeld een veel 
voorkomende zonde als liegen. Toch is dat voor God 
onmogelijk; en omdat Christus God is, kon Hij niet 
liegen. Dus kon Hij niet zondigen. Hij is de Heilige, en 
zelfs de onreine demon moest erkennen dat Hij dit was 
(Luc. 4:34).

Was Christus in staat om niet te zondigen, of was Hij 
niet in staat om te zondigen? De eerste situatie is 
van toepassing op Adam voor de zondeval. Hij was 
geschapen met de mogelijkheid om niet te zondigen, 
toch deed hij het wel. Als Christus ook kon zondigen, 
zouden wij dan voor eeuwig zeker kunnen zijn van onze 
behoudenis? 

Zij die de mening hebben dat Christus wel kon zondigen, 
maar dat niet deed, verwijzen daarbij doorgaans naar de 
verzoeking in de woestijn. Zij denken dat de verzoeking 
zinloos was, als Christus niet had kunnen zondigen. En 
verder stellen zij dat iemand die niet kan zondigen ook 
niet verzocht kan worden.

Wij moeten niet denken dat verzoeking altijd tot doel 
heeft iemand in zonde te laten vallen. Het woord 
betekent in het Nieuwe Testament eigenlijk ‘testen’. God 
stelde Abraham op de proef, zegt Genesis 22:1. En het 
doel daarvan was tweeledig: 

ten eerste de test van Abrahams geloof en van zijn 
gehoorzaamheid, en

ten tweede het versterken van Abrahams geloof 
door middel van de verzoeking. 

Hebreeën 11:17 zegt duidelijk dat Abraham ‘beproefd’ 
werd, er wordt niet het woord ‘verzocht’ gebruikt. Petrus 
schrijft in 1 Petrus 1:6-7 dat de beproefdheid van het 
geloof blijkt te zijn tot lof en eer bij de openbaring van 
Jezus Christus. God verzoekt dan ook niet met het doel 
ons in zonde te laten vallen, maar Hij beproeft ons wel.

Verzoeking is een innerlijke strijd met de in ons 
aanwezige begeerte. 

Beproeving is een van buiten komende test. 

Christus had geen zondige natuur en kon daarom niet 
verzocht worden tot zonde, wel werd Hij door de satan 
aangevallen. Verzoeking komt van de duivel, en heeft 
als doel ons te laten vallen (Luc. 8:13). En zo kwam 
de duivel ook naar Christus toe (Matt. 4:1). Verzoeking 
is het wapen van de vijand, dat hij inzet tegen Gods 
kinderen. Christus kon niet verzocht worden door het 
kwade, en de verzoeking door de duivel bewijst dat Hij 
niet kon zondigen.

De verzoeking 
van Christus in 
de woestijn
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De selectie van artikelen in dit nummer 
van Rechtstreeks zou je als volgt kunnen 
omschrijven en samenvatten:

• onze praktijk als mensen;

• de heerlijkheid van de Heer Jezus in 
Zijn mens-zijn.

Praktijk
Over onze praktijk als mensen schreef ik 
enkele maanden geleden een artikel over 
Nabal. Het verbaasde mij toen dat deze 
persoon in de geschiedenis van David en 
Abigaïl uit zo’n belangrijke familie in Juda 
kwam. Ja, ik weet dat er wat discussie is of 
hij niet uit een andere stam afkomstig was. 
Maar ik ga er even vanuit dat als de Bijbel 
zegt: “hij was een Kalebiet”, dat God ons 
een les wil leren in verband met de figuu  
van Kaleb, die in de Bijbel duidelijk wordt 
getekend.

Ik ga even door naar het einde van het 
magazine. Daar vinden we een tweede 
artikel over onze praktijk als mensen op 
pagina 10 en 11. Peter Cuijpers gaat in op 
het verhaal over de beide koningen Sihon 
en Og, die (overdrachtelijk gesproken) 
door ons overwonnen moeten worden. De 
eerste is de koning van de eigendunk en 
de berekening. Wij kunnen onszelf soms zo 
hoog inschatten, dat we niemand toelaten 
tot ons eigen gebied. Alleen het Woord van 
God kan dan ruimte maken. De tweede 
koning is de koning van het gemak. Lees 
maar wat Peter hierover schrijft, het is niet 
mals.

Heerlijkheid
Als we echter de artikelen lezen over de 
heerlijkheid van de Heer Jezus, worden 
onze harten vanzelf naar boven getrokken. 
In het fragment van Ronald de Jong lezen 
we over Christus, die geen zonde heeft 
gekend, geen zonde heeft gedaan en in Wie 
geen zonde is. Hoe heerlijk is dit: er is een 

Mens die volkomen is! Het is de Heer Jezus, 
het Lam zonder enig gebrek. In de Reply 
lezen we over Zijn heerlijkheid als Mens op 
aarde, die gezien is door de engelen.

In het artikel van Hugo Bouter lezen we 
over de heerlijkheden van de Heer als 
de ware Profeet, Priester en Koning. Het 
belangrijkste wat mij trof is dat de Christus 
“uit het midden van hun broeders” zou 
komen. Hij was één van hen en dus van 
ons. Laten wij Hem steeds prijzen, die 
Zichzelf zo vernederd heeft. 

Dat brengt mij als vanzelf bij het volgende 
artikel in de reeks over het Hooglied. Ger 
de Koning zegt daarin dat de appelboom 
van de Heer Jezus spreekt. En dat andere 
bomen andere mannen voorstellen. Dit 
kunnen indrukwekkende personen zijn, 
maar aan die andere ‘bomen’ hoeven we 
geen aandacht te geven. Ons verlangen 
mag alleen uitgaan naar de Persoon van de 
Heer.

De daarop volgende WoordStudie gaat 
Gerard Kramer in op de uitleg van 
Romeinen 8:3 en Filippenzen 2:7. Het 
is belangrijk om de heerlijkheid van de 
Heer Jezus als Mens hoog te houden. Als 
God en Mens in één Persoon horen wij 
Hem aan de Vader vragen, Hem nu ook 
als Mens te verheerlijken. Hij was naar de 
aarde gekomen. En Hij is naar de Vader 
teruggekeerd, echter ook als Mens. Als 
zodanig kon Hij deze wens bij de Vader 
neerleggen: “Vader, Ik wil dat waar Ik ben, 
ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, 
opdat zij Mijn heerlijkheid aanschouwen die 
U Mij gegeven hebt” (Joh. 17:24). 

Wat heerlijk dit nu al te mogen weten. Wij 
wensen u bij het lezen van deze heerlijke 
dingen over onze geliefde Heer en 
Heiland veel zegen toe. Namens de 
redactie, Jan Paul Spoor

Van de redactie
Praktijk en heerlijkheid
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De figuur van Nabal is erg interessant. Meestal legt men 
bij de behandeling van deze geschiedenis de nadruk op 
het optreden van Abigaïl en David. Dat is natuurlijk heel 
goed. Maar ik denk dat Nabal ons zeker ook iets te 
zeggen heeft.

“Nu woonde er in Maon 
een man, die te Karmel 
zijn bedrijf had. Die man 
was zeer rijk: hij bezat 

drieduizend schapen en 
duizend geiten. Hij was te 

Karmel bij het scheren van zijn schapen. De man heette 
Nabal en zijn vrouw Abigail. De vrouw had een goed 
verstand en was schoon van gestalte, maar de man 
was hard en ruw in zijn optreden. Hij was een Kalebiet”  
(2 Sam. 25:2-4).

Nabal was een Kalebiet. Hij stamde dus af van 
Kaleb, één van de verspieders van het land. Kaleb, 
de zoon van Jefunne, de Kenizziet, was iemand die 
oorspronkelijk niet tot het volk Israël behoorde. Maar 
door de dingen die hij heeft gedaan, mocht hij tot een 
van de vooraanstaande families van Juda en Israël gaan 
behoren (Gen. 15:19; Num. 32:12). Hij veroverde Kirjat-
Arba, dat is Hebron1, in de tijd van Jozua. Daar woonden 
de drie Enakieten, hun namen waren: Sesai, Achiman 
en Talmai (Joz. 14:15; 15:14). Zij waren de reuzen die 
de andere verspieders kippenvel bezorgden, toen ze 
hen zagen. De verspieders waren zo bang, dat ze zelfs 
wilden afzien van de verovering van het land en wilden 
teruggaan naar Egypte. Maar zo niet Kaleb. Hij zag op 
Gods beloften. Later veroverde hij Hebron en ging er 
wonen.

Kaleb2 had een naam met een opvallende betekenis, 
namelijk ‘hond’. Dat was voor hem misschien een 
denigrerende naam, die verwees naar zijn afkomst. 
Hij hoorde niet bij het volk van God. Hij was één van 
de mensen die aten van de kruimels die van de tafel 
afvielen, zoals een heidense vrouw later van zichzelf zou 
zeggen tegen de Heer (Matt. 15:27). Of zoals Mefibose  
het eens tegen David zei: “Wat is uw knecht, dat u zich 

1) Dat betekent ‘gemeenschap’.
2) Iemand zei eens: Kaleb betekent in het Hebreeuws hond. ‘Ka’ 
betekent in het Hebreeuws ‘als’. ‘Leb’ betekent in het Hebreeuws ‘hart’. 
Wat betekent dan Kaleb (hond)? ‘Als het hart’! Een hond kan daarom 
dicht bij je hart staan legde hij uit.

bekommert om een dode hond, zoals ik ben?” (2 Sam. 
9:8).

Het feit dat Nabal uit zo’n familie kwam, is wel bijzonder. 
Zijn voorouders hadden eigenlijk geen recht op een 
plaats te midden van het volk van God. Maar hun 
nakomelingen waren een vooraanstaande familie in 
Juda geworden. Ze mochten de stam Juda zelfs 
vertegenwoordigen bij het verkennen van het land, en ze 
hadden een erfdeel kunnen veroveren in een bergachtig 
deel van het land. Wat een genade! Nabal had ook een 
naam met een opvallende betekenis: ‘dwaas’. De 
betekenis van de naam wordt in dit hoofdstuk zelfs 
onderstreept, zoals blijkt uit de tekst boven dit artikel. Hij 
heeft een naam gekregen die paste bij zijn gedrag.

Hij woonde te Maon3 en 
had zijn bedrijf in Karmel4. 
Maon was een dorp 12 km 
ten zuiden van Hebron; 

en Karmel in Juda was 
een plaats ten westen van de 

Dode Zee en zuidelijk van Hebron. Nabal woonde dus 
niet in de stad van zijn voorouders, hij had zijn eigen 
‘verblijfplaats’. Hij hechtte om zo te zeggen weinig 
belang aan de gemeenschap die er was in het erfdeel 
van Kaleb. Zeker, hij was niet ver weggegaan; maar toch 
ver genoeg, zodat je niet elke dag te maken hebt met 
wat er gebeurt in je familie. Misschien was de plaats die 
hij had niet groot genoeg meer; want hij had nogal wat 
vee, en daar zoek je toch het beste voor.

Maar Hebron was wel de plaats waar Abraham, Isaak en 
Jakob hadden gewoond. De plaats waar alles begonnen 
was. Hebron was een bekende vrijstad in Juda (Joz. 
20:7). Het was ook de plaats waar de hogepriesterlijke 
familie het erfdeel had (Joz. 21:13). Hebron was een 
plaats van zegen en gemeenschap. Maar niet voor 
Nabal.

Toch ondervond hij op de plek waar hij woonde ook 
zegen. Davids mannen zorgden ervoor dat zijn kudden 
niets overkwam. Maar daar had Nabal geen oog voor.

3) Dat betekent ‘verblijfplaats’, zie kaartje op bladzijde  4.
4) Dat betekent ‘tuin of boomgaard’.

Van goede 
afkomst

Zijn woonplaats

Nabal
Een dwaas van goede afkomst

“Nabal, want zoals zijn naam is, is hij: 
Nabal heet hij en een dwaas is hij” (1 Sam. 25).

Jan Paul Spoor
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Nabal had een vrouw, 
die Abigaïl5 heette. Uit 
de betekenis van haar 
naam mogen we afleide  

dat zij vreugde vond in de 
familiebanden. Tevens wordt 

er van haar gezegd dat ze een vrouw was met een goed 
verstand en nog mooi ook. Misschien is hun relatie al op 
jeugdige leeftijd geregeld, en had ze geen andere keuze.

Zij blijft ondanks alles stabiel. Zij handelt trouw, hoewel 
haar man ontrouw en ondankbaar was, en zelfs hard 
en boosaardig in zijn doen. Hij was een Kalebiet, een 
agressieve hond. Zijn natuur was duidelijk. Nabal had 
ook geen oog voor wat hij in Abigaïl had gekregen. 
Hij handelde hard en boosaardig, en dacht alleen aan 
zichzelf.

Paulus zegt tegen Timoteüs: “Maar weet dit, dat er in de 
laatste dagen zware tijden zullen zijn; want de mensen 
zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, 
hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, 
ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, 
kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot 
het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer 
liefhebbers van genot dan liefhebbers van God” (2 Tim. 
3:1-4). In deze verzen wordt dat gezegd over hen die 
ogenschijnlijk godvruchtig zijn. 

In Romeinen 1 staat nog zo’n lijstje: “ (...) vervuld van 
alle ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid; 
vol afgunst, moord, twist, list, kwaadaardigheid; 
kwaadsprekers, lasteraars, Godhaters, smaders, 
hoogmoedigen, grootsprekers, uitvinders van boze 
dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandig, 
trouweloos, liefdeloos, onbarmhartig” (Rom. 1:29-31).

In Romeinen 1 gaat het om mensen die God niet kennen, 
terwijl het in 2 Timoteüs gaat om mensen die 
ogenschijnlijk godvruchtig zijn. We zien hieruit dat als we 
zoals Nabal niet in gemeenschap blijven met wat ons 
door genade is geschonken, er een neergang volgt naar 
het niveau van de wereld – zo niet erger.

“Maar Nabal antwoordde 
de dienaren van David: 
Wie is David? En wie is 
de zoon van Isai? Er zijn 

tegenwoordig veel knechten, 
die van hun heer weglopen. 

Zou ik dan mijn brood, mijn water en wat ik voor mijn 
scheerders geslacht heb, nemen en aan lieden geven, 
van wie ik niet weet, waar zij vandaan komen?” (vs. 10-
11).

In zijn uitspraken herkennen we de grootspreker, de 
hoogmoedige, de lasteraar, de ondankbare Nabal – en 
misschien nog wel meer kenmerken. Het is onmogelijk 
dat hij David niet kende. Hij wist van de verlosser van 
Israël. Moedwillig ontkende hij de rechten van David, die 
Abigaïl wel erkende (vs. 26-31).

5) Dat betekent ‘Mijn vader is vreugde’.

“Maar aan Abigail, de vrouw 
van Nabal, had een van de 
knechten meegedeeld: (…) 
Nu dan, weet wel wat u te 

doen staat, want over onze 
heer en over zijn gehele huis is 

het onheil vast besloten, en hij is een man van niets, 
men kan met hem niet spreken.” (vs. 14-17).

Volgens dit getuigenis dat over hem wordt gegeven, 
was hij iemand die zich niet liet corrigeren. Nabal was 
onverzoenlijk, roekeloos en opgeblazen. Paulus zegt in 
2 Timoteüs 3:9 van Jannes en Jambres: “Maar zij zullen 
niet verder voortgaan; want hun onzinnigheid zal aan 
allen geheel duidelijk worden”. Dit is duidelijk ook het 
geval bij Nabal. Hij gaat van kwaad tot erger. Het is voor 
zijn knechten duidelijk dat het grondig zal misgaan. Een 
van hen trekt de stoute schoenen aan.

Zijn onzinnigheid wordt nu ook duidelijk aan de 
familiekring van Nabal, zijn huisgezin. Als Abigaïl hiervan 
hoort, trekt ze deze conclusie en zegt tegen David: “Mijn 
heer store zich niet aan deze man van niets, aan Nabal, 
want zoals zijn naam is, is hij: Nabal heet hij en een 
dwaas is hij” (vs. 25). Wat een schande als anderen zo 
over je gaan spreken, zonder dat je het weet.

“Abigail kwam bij Nabal 
en zie, hij had in zijn huis 
een feestmaal, als het 
feestmaal van een koning. 

Nabal was in een vrolijke 
stemming en hij was zwaar beschonken. Daarom 
vertelde zij hem hoegenaamd niets, eer het morgenlicht 
aanbrak. De volgende morgen echter, toen de roes 
van Nabal geweken was, vertelde zijn vrouw hem deze 
dingen. Toen stokte zijn hart in zijn binnenste en hij werd 
als een steen. En na ongeveer tien dagen sloeg de Here 
Nabal, zodat hij stierf” (2 Sam. 25:36-38).

Hij was een liefhebber van de drank. Daardoor was 
het voor Abigaïl onmogelijk hem te benaderen. Ze wist 
hoe hij was als hij had gedronken. Nee, ze keek wel 
uit. De volgende morgen vertelde ze het, hoe ze hem 
in feite gered had van de dood. De enige reactie die 
ze kreeg was dat zijn hart in zijn binnenste stokte. Er 
is iets bijzonders aan deze uitdrukking. Letterlijk staat 
hier: ‘stierf zijn hart in zijn binnenste en hij werd als 
een steen’. Nu is het woord voor ‘hart’ ook op andere 
manieren te vertalen, namelijk door innerlijk, verstand, 
wil, begrip enz. Zijn innerlijk stierf, hij wilde en kon niet 
meer veranderen. Na tien dagen plaatste de Here  
hierop Zijn zegel. Hij sloeg Nabal, zodat hij stierf. Wat 
een einde van een man uit een vooraanstaande familie 
in Juda.

Zijn spreken

Zijn einde

Zijn karakter Zijn getuigenis
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Wat een lessen voor ons. 
Als we niet in de genade 
blijven, zijn we geen haar 
beter. We hebben dan geen 
oog meer voor de zorg van 

anderen om ons heen, en 
denken alleen aan ons eigen voordeel, plezier en genot.

Laten wij blijven in wat we geleerd hebben en waarvan 
we volkomen overtuigd zijn, omdat we weten van wie wij 
het hebben geleerd. In het geval van Timoteüs waren 
dat zijn moeder, grootmoeder, Paulus en waarschijnlijk 

ook anderen in de familie van God. Maar zo mogen ook 
wij van jongs af opgroeien in de kennis van de heilige 
geschriften, die ons wijs kunnen maken tot behoudenis 
door het geloof dat in Christus Jezus is.

Laten we deze gemeenschap niet opgeven voor onze 
eigen ‘verblijfplaatsen’. Alle Schrift is door God ingegeven 
en nuttig om te leren, te weerleggen (ook onszelf), te 
verbeteren, te onderwijzen (om op te groeien) in de 
gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle 
goed werk ten volle toegerust.

Tot slot

‘Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor 
ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 

gerechtigheid van God in Hem’ (2 Kor. 5:21);

‘Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd 
in Zijn mond gevonden’ (1 Petr. 2:22);

‘In Hem is geen zonde’ (1 Joh. 3:5).

Het Nieuwe Testament geeft ons een drievoudig 
getuigenis aangaande de zondeloosheid van Christus: 
Hij heeft geen zonde gekend, Hij heeft geen zonde 
gedaan, en in Hem is geen zonde. Dit wordt in Exodus 
12 gesymboliseerd door de kop, de schenkels en de 
ingewanden van het Paaslam. 

Dit is m.i. volledig van toepassing op de Heere Jezus 
zowel in Zijn verheerlijkte positie als tijdens Zijn leven 
als Mens hier op aarde. Het is zo mooi dat God hier op 
aarde mensen gebruikte om dat drievoudige getuigenis 
te geven: 

• Paulus, een denker met veel kennis, getuigde dat Hij 
geen zonde kende.

• Petrus, iemand van spontane actie, zei dat Hij geen 
zonde heeft gedaan. 

• Johannes, die aan Zijn boezem lag en dus dichtbij 
Hem was, mocht zeggen dat in Hem geen zonde 
is.

Een lam zonder enig gebrek 

Exodus 12:5 HSV

Ronald de Jong
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Vraag: 
Uit deze woorden ‘gezien door de engelen’ is soms de 
conclusie getrokken dat de engelen hun Schepper voor 
het eerst hebben gezien na de vleeswording (incarnatie). 
Is dat terecht?

Antwoord:
Het gaat in bovengenoemd gedeelte om het geheimenis 
van de godsvrucht, dat inderdaad verband houdt met 
de vleeswording van het Woord en alles wat hieruit 
voortvloeide. Christus is als Mens hier op aarde gezien 
door de engelen. Dat begon al bij de kribbe in Betlehem 
en het eindigde bij de opstanding en de hemelvaart van 
de Heer (Matt. 28; Luc. 24; Hand. 1:9-11). De engelen, 
de machtige dienaars van God, waren betrokken op de 
heilsfeiten en waren begerig een blik daarin te werpen  
(1 Petr. 1:12).

Het is ook juist dat wij als mensen te maken hebben met 
de onzichtbare God (Kol. 1:15; 1 Tim. 6:16). Niemand 
heeft ooit God gezien en geen mens kan Hem zien (Joh. 
1:18; 6:46; 1 Joh. 4:12). Wij zijn hiervoor afhankelijk 
van goddelijke openbaring, met name de openbaring 
van de Vader door de Zoon Zelf en door middel van 
het geschreven Woord. Wij mogen God zien en Hem 
ontmoeten in de Persoon van Christus, een andere weg 
is er niet voor ons.

Maar m.i. betekent dit niet dat dit voor de engelen 
ook zo geldt. Zij hebben als Gods dienstknechten 
namelijk de toegang tot de hemelse troonzaal. 
Engelen kunnen echter niet verlost worden, dat is 
voorbehouden aan mensenkinderen. Zij krijgen ook 
geen opstandingslichaam. Er zijn engelen die de satan 

zijn gevolgd in zijn opstand tegen God, maar gelukkig 
ook vele engelen die dat niet hebben gedaan. Op grond 
van Openbaring 12:4 neemt men wel aan dat een derde 
deel van de engelen is gevallen, maar ook die geesten 
worden door God soms gebruikt in Zijn dienst en kunnen 
hun opwachting maken bij Hem. 

Job 1 en 2 zijn wat dit betreft heel leerzame hoofdstukken. 
Naast dit bijbelgedeelte is er het getuigenis van de 
profeet Micha in 1 Koningen 22, die persoonlijk een blik 
in de hemelse troonzaal kreeg en de conversatie van de 
Here God met de engelen hoorde die aan Zijn rechter- 
en aan Zijn linkerzijde stonden. Onder hen bevond zich 
ook een boze geest, die een leugengeest moest worden 
in de mond van al de profeten van koning Achab.

De oudsten van Israël zagen al veel eerder de Here op 
Zijn troon, maar zij stierven niet. Zij aten en dronken in 
Gods tegenwoordigheid (Ex. 24). Evenals Jesaja zag 
ook Ezechiël de Here zitten op een hoge en verheven 
troon. Inderdaad, de op de troon Gezetene zag er in 
Ezechiël 1 uit als een Mens. We kunnen dus aannemen 
dat het ook in het Oude Testament gaat om manifestaties 
van God in de Persoon van de Zoon; dit kan niet worden 
beperkt tot na de vleeswording.

Er is ook een vers is het evangelie naar Matteüs, dat heel 
ver gaat ten aanzien van de onbelemmerde toegang van 
(goede) engelen in Gods tegenwoordigheid en het zien 
van Zijn aangezicht. In Matteüs 18:10 staat duidelijk dat 
de engelen van de kleinen (of: geringen) die in Christus 
geloven altijd het aangezicht zien van de Vader die in de 
hemelen is. Deze engelen zijn dienende geesten, die 
tot dienst uitgezonden worden ter wille van hen die de 
behoudenis zullen beërven (Hebr. 1:14). 

Gezien door de engelen
1 Timoteüs 3:16

Hugo Bouter
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Vragen:
1. Wie kreeg een visioen van God als de 

Oude van dagen op Zijn troon?

2. Onder welke naam stond de tollenaar 
Matteüs ook bekend?

3. Wat was de naam van de engel van de 
afgrond? Antwoorden:

1. De profeet Daniël (Dan. 7:9-14).

2. De naam Levi (Matt. 9:9-13; Marc. 2:13-
17; Luc. 5:27-32).

3. In het Hebreeuws Abaddon, en in het 
Grieks Apollyon (Openb. 9:11).

Bestudeert de Schriften
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‘(...) uit het midden van uw broeders zult gij een koning 
over u aanstellen (...). Toen zei de Here tot mij: Het is 
goed wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun 
verwekken uit het midden van hun broeders, zoals gij 
zijt; Ik zal Mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal 

alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied’  
(Deut. 17:15; 18:17-18).

In de richtlijnen van Mozes 
in Deuteronomium 17 en 18 
voor profeten, priesters en 
koningen vinden wij enkele 
profetische uitspraken 

over het priesterschap en 
het koningschap, alsook over de 

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

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

Het hogepriesterschap 
van Christus is echter niet 
gebaseerd op menselijke 
afkomst of aanstelling. Het 

is ook niet onderworpen aan 
vervanging of verandering. Het 

berust ten eerste op directe aanstelling van Godswege; 
en het is ten tweede naar de orde van Melchisedek, niet 
naar die van Aäron (Ps. 110:4; Hebr. 5:6; 6:20; 7:17, 
21). Het is een onveranderlijk en onoverdraagbaar 
priesterschap naar de kracht van een onvergankelijk 
leven; want als de opgestane en verheerlijkte Mens is 
Christus Priester tot in eeuwigheid. 

Dat is het grote onderwerp van de brief aan de Hebreeën, 
die dan ook duidelijk stelt dat ‘onze Heer uit Juda 

gesproten is, ten aanzien van welke stam Mozes 
nergens van priesters heeft gesproken’ (Hebr. 7:14). 
Juda was de koningsstam en Christus was de grote 
Zoon van David en Abraham (Matt. 1:1). Hij was de 
geboren Koning der Joden (Matt. 2:2). Hij zal eenmaal 
zitten op de troon van David en over het huis van Jakob 
Koning zijn tot in eeuwigheid (Luc. 1:32-33). Het 
koningschap van de Heer draagt dus ook een aards 
karakter en daarom is Zijn afstamming van koning David 
zo belangrijk1. 

Maar Zijn priesterschap 
is van een geheel andere 
orde, omdat dit verbonden 
is met de hemel en wordt 
uitgeoefend in het hemelse 

heiligdom. Hij is de Bedienaar 
van het heiligdom en van de ware tabernakel, die de 
Heer heeft opgericht, niet een mens (Hebr. 8:1-2). Daar 
is Hij nu Hogepriester met het oog op onze zwakheden 
en met het oog op onze eredienst (Hebr. 4:15-16; 10:19-
22). 

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

Mozes beklemtoont het gezag van de priester, die 
in dienst zou staan van de Here  in de plaats die Hij 
zou verkiezen. Aan zijn uitspraak moest men zich 
onderwerpen. De man die in overmoed zou handelen 
door niet te luisteren naar de priester, moest worden 
uitgeroeid uit het volk (Deut. 17:12). Hetzelfde wordt 
gezegd van de man, die niet zou luisteren naar de 
woorden van de profeet die God zou verwekken 
(Deut. 18:19). Petrus paste dit toe op de voor Israël 
voorbestemde Christus (Hand. 3:23). Hij is de beloofde 
Profeet en er is alleen redding mogelijk door te luisteren 
naar Zijn woord en Hem met berouw en bekering te 
aanvaarden. De uitspraken in Deuteronomium 17 en 
18 zien profetisch op het gezag waarmee de Heer nu 
is bekleed als onze grote Priester en Profeet. Zouden 
wij niet graag luisteren naar Zijn Woord? Het is echt van 
levensbelang!

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

Inleiding

De Priester-
Koning

Priester en 
Profeet

Christus als de ware 
Profeet, Priester en Koning

Hugo Bouter 
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Het is ook interessant 
dat de profeet die Mozes 
zou evenaren, zou 
worden verwekt uit het 
midden van het volk, 

‘uit het midden van hun 
broeders’ (Deut. 18:15-18). Hetzelfde wordt opgemerkt 
van de koning die de Here  zou verkiezen, die eveneens 
afkomstig moest zijn ‘uit het midden van uw broeders’ 
(Deut. 17:15). Wijst dit niet op de waarachtige mensheid 
van onze Heer Jezus Christus? Hij heeft deelgenomen 
aan bloed en vlees en is in alles gelijk geworden aan 
Zijn broeders (Hebr. 2:14-17). Hij is de mensen gelijk 
geworden; en uiterlijk als een Mens bevonden heeft Hij 
Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, 
ja, tot de kruisdood (Fil. 2:7-8). Hij is onze machtige 
Verlosser, onze Bloedverwant (vgl. het boek Ruth).

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

En Christus is gekomen en heeft ons de hele wil van 
God, de hele raad van God bekendgemaakt. Niemand 
kan ongestraft iets toevoegen aan het geopenbaarde 
Woord van God of iets ervan afnemen (Openb. 22:18-
19). Laten wij dankbaar zijn dat wij niet zoals de heidenen 
zijn overgeleverd aan de machten van de duisternis, 
maar het complete Woord van God in handen hebben. 
Laat dat Woord dan ook voldoende voor ons zijn! Laat 
het in onze harten geschreven zijn, evenals de koning 

van Israël een afschrift van het wetboek bij zich moest 
hebben en gedurende heel zijn leven daarin moest lezen 
(Deut. 17:18-20).

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

Ik wijs ten slotte nog op 
Johannes 6, waar wij 
Christus ook als Profeet, 
Priester en Koning zien 
optreden. De mensen 

die het teken hadden 
gezien van de spijziging van de 

vijfduizend kwamen tot de erkenning: ‘Deze is waarlijk 
de Profeet die in de wereld zou komen’ (Joh. 6:14). 
Maar zij hadden alleen aardse verwachtingen, en Jezus 
wist dat zij zouden komen om Hem met geweld Koning 
te maken. Dit wees Hij echter af, want de tijd van Zijn 
koningschap was nog niet gekomen – die is uitgesteld 
tot de wederkomst. 

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

De beloofde 
Profeet is waar-
achtig Mens

Profeet, Priester 
en Koning

 Prijs Hem, prijs Hem, Jezus, de machtige Redder.
Laat de hemel jubelen tot Zijn eer.

Jezus, Koning, Hij zal voor eeuwig regeren.
Prijs Hem, Prijs Hem, Priester, Profeet en Heer.
Als Hij wederkomt, schitterend in Zijn glorie.

buigt zich voor Hem al wat op aarde leeft.
Prijs Hem, prijs Hem om Zijn geweldige grootheid.

Prijs Hem, prijs Hem, alles wat adem heeft. 

Lied 299 Bundel Geestelijke liederen

https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_jewels#/media/File:Imperial_Crown_Orb_and_Sceptre_of_Austria_(Imperial_Treasury).jpg
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‘Als een appelboom tussen de bomen van het woud, 
zo is mijn Liefste tussen de jongemannen. Ik verlang 

er sterk naar in Zijn schaduw te zitten, en Zijn vrucht is 
zoet voor mijn gehemelte’ (Hooglied 2:3).

Mijn Liefste is als een appelboom

De bruid geeft hier weer een getuigenis van wat de 
bruidegom voor haar is. Hij heeft haar in het vorige vers 
vergeleken met ‘een lelie tussen de distels’. Zij vergelijkt 
hem nu met ‘een appelboom tussen de bomen van het 
woud’. Een boom is een beeld van kracht (vgl. Dan. 
4:10-14, 20-26; Ezech. 17:24). 

De appelboom spreekt van de Heer Jezus. De andere 
bomen stellen de jongemannen van de wereld voor, 
indrukwekkende personen, die ook proberen de 
aandacht van de bruid op zich te vestigen en die haar 

willen verleiden tot liefde voor hen. Voor die andere 
bomen heeft ze verder geen aandacht, ondanks hun 
indrukwekkende gestalte. Haar verlangen gaat alleen 
naar Hem uit, Die zij haar Liefste noemt. Er is niemand 
die met Hem is te vergelijken. Hij is en heeft alles wat 
ze wenst. Ze verlangt sterk naar Hem vanwege Zijn 
schaduw en Zijn vrucht, dat is vanwege Zijn bescherming 
en Zijn voedsel.

Onder de appelboom is in de eerste plaats rust te vinden: 
ze wil er zitten (vgl. Luc. 10:39). Het is een schuilplaats 
tegen de hitte: er is schaduw (Jes. 25:4). Er is ook voedsel 
waarvan de smaak goed is: de vrucht is zoet (Ps. 34:9). 
Toen de Heer Jezus de menigte voedsel gaf, liet Hij hen 
eerst rustig plaatsnemen (Marc. 6:30). Om iets van Hem 
te ontvangen, moet er rust zijn. Als we rusteloos heen 

en weer vliegen of telkens gestoord worden door allerlei 
meldingen op de communicatiemiddelen die we op zak 
of in de tas hebben, missen we veel van het voedsel dat 
Hij geeft.

We moeten dicht bij Hem zijn om Zijn schaduw, Zijn 
bescherming, te ervaren en Zijn vrucht te genieten. Als 
we van Hem afdwalen, als we niet dicht bij Hem zijn, 
missen we Zijn schaduw. Christus niet eenvoudig een 
middel om in de hemel te komen, maar in Hem komt de 
vreugde van de hemel naar beneden om onze harten 
te vullen en ons te ondersteunen op onze reis naar de 
hemel.

Appels, de vruchten van de appelboom, worden in Gods 
Woord wel vergeleken met goede woorden. In Spreuken 
25:11 staat heel mooi: ‘Een woord op het juiste moment 
gesproken, is [als] gouden appels in zilveren schalen’. 
De woorden zijn van goud, en zilver spreekt van de 
manier waarop ze worden doorgegeven. Zo spreekt de 
Heer Jezus tegen ons. Goud spreekt van goddelijke 
heerlijkheid. Zilver spreekt van de prijs die voor de 
verlossing is betaald. Wanneer we in Zijn schaduw zitten 
en willen eten van de vrucht van de boom, dan betekent 
dit dat Hij tot ons woorden van goddelijke glorie spreekt, 
die verbonden zijn met de verlossing.

Wat zou het mooi zijn als we ook zo onderling spreken, 
woorden die getuigen van Gods heerlijkheid, en 
woorden waarvan we weten dat ze met de behoudenis 
verbonden zijn. Dan zullen we geen harde woorden 
spreken. De mannen worden ervoor gewaarschuwd niet 
bitter tegen hun vrouw te zijn (Kol. 3:19). Dat zal niet 
gebeuren wanneer ze goede woorden spreken, woorden 
die opbouwen. Om goede woorden te spreken, moeten 
we ze eerst tot ons nemen en eten.

Jeremia vertelt ons hoe dat kan: ‘[Zodra] Uw woorden 
gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot 
vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is 
over mij uitgeroepen, Heere, God van de legermachten’ 
(Jer. 15:16). Is dat niet bemoedigend? Laten we, 
wanneer we met elkaar praten, woorden gebruiken die 
goed zijn, die we willen eten, woorden die ons geestelijk 
goed doen en gezond maken en houden. Het bewustzijn 
dat Gods Naam over ons is uitgeroepen, dat we naar 
Zijn Naam genoemd zijn, zal dat in ons bewerken.

We kunnen dus met recht zeggen dat de Heer Jezus 
Christus voor de gelovige ‘de appelboom’ is. Laten 
we in Zijn schaduw zitten en van Zijn vrucht eten.

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
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Paulus heeft een aantal bijzondere uitspraken gedaan 
over de mensheid van Christus. Die uitspraken moeten 
echter wel goed vertaald en verklaard worden. Paulus 
heeft de heerlijkheid en de grootheid  van de Mens 
Christus Jezus willen onderstrepen door iets te zeggen 
over Zijn menswording. Onze bewondering voor de Heer 
Jezus zal daardoor toenemen. 

Als we deze uitspraken echter verkeerd vertalen en 
verklaren, kunnen er helaas conclusies uit worden 
getrokken die aan Zijn heerlijkheid tekort doen. Het 
betreft delen van Romeinen 8:3 en Filippenzen 2:7.

Romeinen 8:3

Paulus schrijft hier o.a. de woorden: ‘(...) doordat Hij 
Zijn eigen Zoon in een [gedaante] gelijk aan [het] vlees 
van [de] zonde en voor [de] zonde heeft gezonden’. 
Het gaat om de woordgroep ‘in een [gedaante] gelijk 
aan [het] vlees van [de] zonde’. In het Grieks is dit: en 
hoomoioomati sarkos hamartias. 

De woorden ‘het vlees van de zonde’ kunnen worden 
weergegeven als: ‘het zondige vlees’. En inderdaad, 
ons lichaam is helaas maar al te vaak het instrument 
waarmee wij zondigen. Het wordt dan gebruikt als de 
uitvoerende instantie van wat wij, zondige mensen, 
met onze zondige natuur hebben uitgedacht. Onze 
voeten gaan naar verkeerde plaatsen, onze handen 
verrichten verkeerde handelingen, onze lippen vormen 
de verkeerde woorden, enzovoort. Ons verstand denkt 
uit, ons lichaam voert uit. Wil Paulus nu zeggen dat 
de Vader Zijn eigen Zoon als een zondig mens in de 
wereld heeft gestuurd? Vanzelfsprekend niet! Christus 
heeft immers geen zonde gekend (2 Kor. 5:21), en geen 
zonde gedaan (1 Petr. 2:22). In Hem is geen zonde  
(1 Joh. 3:5). 

Wat Paulus in Romeinen 8:3 letterlijk zegt, is dat de Vader 
de Zoon zond in gelijkheid (Gr. en hoomoioomati) van het 
vlees van de zonde. Oftewel: de lichamelijke gestalte, 
het lichaam van de Heer Jezus zag er precies zo uit 
als het lichaam van ons zondige mensen. Wij zondigen 
met en in ons lichaam. De Heer deed dit uiteraard niet. 
Maar al was en bleef Hij in de gedaante van God, Hij 
is wél volledig Mens geworden (vgl. ook Hebr. 2:14). 
En Hij werd als zodanig door de Vader gezonden. Zijn 
lichaam leek precies op dat van ons – want dát is wat 
Gr. homoiooma ten diepste aangeeft: overeenstemming, 
treffende gelijkenis! Zie ook Hebreeën 4:15, waar staat 
dat Hij in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering 
van de zonde. Hij was waarachtig Mens!

Filippenzen 2:7

Paulus beschrijft in Filippenzen 2 op welke manieren 
Christus Jezus ‘Zichzelf ontledigd heeft, [de] gestalte van 
een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend’. Dat 
laatste stukje, ‘de mensen gelijk wordend’, is letterlijk: ‘in 
gelijkheid (Gr. en hoomoioomati) van mensen geworden 
of geboren’. 

Wil Paulus hier nu zeggen dat Christus niet werkelijk 
mens was, maar slechts op de mensen leek? Dus dat hij 
slechts in schijn mens was? Dat laatste was de dwaling 
van de gnostisch denkende docetisten in de eerste 
eeuwen van onze jaartelling, die beweerden dat Christus’ 
lichamelijkheid slechts schijn was, dat Hij slechts een 
schijnlichaam had (van Gr. dokeoo = schijnen). Nee, wat 
Paulus wil aangeven is een bijzondere overeenkomst 
tussen Christus Jezus en ons, en dat is de geboorte. Hij 
is in gelijkheid van mensen geboren, oftewel als mens 
geboren. Hij is op dezelfde manier mens geworden 
als alle mensen, namelijk door geboorte, en wel, zoals 
Paulus elders schrijft, uit een vrouw (Gal. 4:4). 

Maar ook hier geldt: Hij bleef God! Nooit is de Heer 
Jezus opgehouden God te zijn. Hij was en blijft de 
Eeuwige God. Maar Hij is daarnaast in de volheid van 
de tijd geworden wat Hij van tevoren niet was, namelijk 
Mens! Daarom kon deze unieke Man, God en Mens 
in één Persoon, de Vader vragen Hem nu ook als 
Mens te verheerlijken met de heerlijkheid die Hij van 
eeuwigheid als God de Zoon had bezeten (Joh. 17:5). 
Hij zou immers naar de Vader terugkeren, maar nu 
ook als Mens, en als zodanig kon Hij deze wens bij de 
Vader neerleggen. Goddelijke, hemelse heerlijkheid 
had Hij van eeuwigheid, voordat de wereld was, bij de 
Vader bezeten. Op diezelfde heerlijkheid maakte Hij nu 
volkomen terecht aanspraak, nu Hij zich achter het werk 
plaatste dat Hij in gehoorzaamheid aan de Vader als 
Mens op aarde had volbracht. 

Durft iemand nog te zeggen dat deze woorden werden 
uitgesproken door iemand die zondigen kon? Of door 
iemand die dat dan misschien wel kon, maar niet 
gedaan heeft? Kon zo iemand aanspraak maken op een 
eeuwige, goddelijke heerlijkheid? De Heer Jezus vroeg 
om deze heerlijkheid met alle vrijmoedigheid, volkomen 
terecht, en wij kunnen en willen niet anders dan Hem 
daarom aanbidden. Hem zij de glorie!

In gelijkheid van: 
lijkend op of 
identiek met?

Gerard Kramer
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Sihon was de koning van 
de Amorieten ten tijde 
van Israëls uittocht uit 
Egypte. Hij is één van 
de twee koningen aan de 

oostzijde van de Jordaan, 
die overwonnen moesten worden om Israël te kunnen 
laten genieten van de zegeningen in het land Kanaän. 
De andere koning was Og, de koning van Basan. Over 
Sihon (of: Sichon) staat niet veel geschreven in de Bijbel. 
Er wordt benadrukt dat de spreukdichters een lofdicht op 
hem hadden gemaakt (Num. 21:27-30). Dit streelde zijn 
ego en dat vond hij kennelijk bijzonder aangenaam. 

Voordat wij als christenen figuurlijk gesproken door de 
Jordaan trekken, om het hemelse Kanaän in bezit te 
nemen en van onze geestelijke zegeningen te genieten, 
zal er eerst met Sihon afgerekend moeten worden. Het 
land Kanaän is een beeld van de hemelse gewesten. 
God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen 
in de hemelse gewesten, die we nu al kunnen genieten 
(Ef. 1:3). De Amorieten (bergbewoners of bewoners 
van de hoogten) symboliseren de mensen van de 
wereld (en/of naamchristenen), die met hun gezwollen 
taalgebruik vanuit de hoogte spreken. Zij vallen ons aan 
met hun welbespraaktheid en proberen ons met hun 
intellect te vangen. Denigrerend noemen zij christenen, 
die vasthouden aan het geïnspireerde Woord van God, 
biblicisten1. Mensen die bijvoorbeeld vasthouden aan 
de historische en letterlijke betekenis van Genesis 1-3 
worden niet meer serieus genomen. 

Dat maakt ‘de koning van Sihon’ tot een geduchte en 
gevaarlijke vijand, die niet toestaat dat het volk van God 
door zijn gebied trekt. Op zijn terrein zijn bijbelgetrouwe 
christenen niet gewenst! Hoewel hij van hen niets heeft 
te vrezen, vertrouwt hij hen niet (zie Num. 21:21-22; 
Deut. 2:26-29 en Richt. 11:20), en stelt hij zich tegenover 
hen bijzonder vijandig op (Num. 21:23). In zijn hoogmoed 
ging Sihon de strijd aan met de Israëlieten, maar Israël 
sloeg hem met de scherpte van het zwaard. Deze koning 
kan alleen verslagen worden met ‘de scherpte van 
het zwaard’, d.i. het Woord van God (Num. 21:24; Ef. 
6:17). Het ‘er staat geschreven’ is een bijzonder krachtig 
wapen om de strijd met zulke koningen aan te gaan 
(zie Matt. 4:4,7,10). Sihon werd overwonnen, en het 
zo geroemde Chesbon, de residentie van deze koning, 
werd door de Israëlieten ingenomen. Chesbon betekent 

1) Zo werden vroeger wel mensen aangeduid die vasthielden aan de 
betrouwbaarheid van de Bijbel. Maar dit woord heeft in de loop van 
de tijd een negatieve betekenis gekregen. Christenen die vandaag als 
‘biblicisten’ worden betiteld, worden nauwelijks nog serieus genomen!

‘berekening’. In zijn hoogmoed had Sihon gedacht de 
Israëlieten te verslaan, zoals hij eerder de koning van 
Moab had verslagen. In zijn berekening had hij echter 
geen rekening gehouden met de Here . De Here  had 
namelijk besloten deze trotse vorst in de macht van de 
Israëlieten te geven (Deut. 2:30-33). De mens wikt, maar 
God beschikt! 

Hoe gevoelig zijn we voor schouderklopjes en 
complimenten. Het streelt ons ego, als er een lofdicht op 
ons wordt gemaakt. Nu kan het geen kwaad om zo nu en 
dan een schouderklopje te krijgen, maar het gevaar is 
groot dat het ons hoogmoedig maakt en dat we in onszelf 
of onze daden gaan roemen. De vijand Sihon moet dan 
ook in ons leven overwonnen worden. Hoe? Door de 
scherpte van het zwaard en in de kracht van de Heer! 
Sihon stelt de oude mens met zijn daden voor (Kol. 3:9). 
De oude mens vindt het bijzonder aangenaam als er een 
lofdicht op hem wordt gemaakt. Laten we ons ervoor 
hoeden een lofdicht op een broeder (of zuster) te maken. 
Door een gestreeld ego is menigeen in de macht van 
Sihon gekomen. Als het woord van Christus rijkelijk in 
ons woont (Kol 3:16), en we ervan doordrongen zijn dat 
we de oude mens met zijn daden hebben afgelegd, dan 
hebben we van deze vijand niets te vrezen. 
Waakzaamheid blijft echter geboden!

De tweede koning die over-
wonnen moest worden, 
was Og, de koning van 
Basan. Ook van hem 
lezen we niet zoveel in de 

Bijbel. Er staat geschreven 
dat hij was overgebleven als 

laatste van de Refaïeten, en dat hij een heel groot 
bed had: ‘Zie zijn bed was een bed van ijzer en de 
lengte ervan was negen el, en de breedte vier el, 
gemeten naar de elleboog van een man’ (Deut. 3:11). 
De el waarover hier wordt gesproken is ongeveer 
50 cm. Omgerekend was zijn bed dus 4,5 m lang en  
2 m breed. De Refaïeten waren reuzen. Dat een reus 
een groot bed heeft, hoeft ons niet te bevreemden, maar 
dit waren buitengewone afmetingen. Hoe het ook zij, 
deze Og moet net als de reus Goliat een angstaanjagend 
figuur zijn geweest. De Here  drukte Mozes dan ook op 
het hart niet bevreesd voor hem te zijn: ‘Want Ik heb 
hem, heel zijn volk en zijn land in uw hand gegeven’ 
(Deut. 3:2). Evenals Sihon was Og de agressor. Toen 
het volk Israël optrok in de richting van Basan, trok Og 
uit ten strijde. Bij Edreï (d.i. ‘sterk’) rekende Israël met 
Og en heel zijn volk af.

Og, de koning 
van Basan

Sihon, de 
koning van de 
Amorieten

Sihon en Og
 Koningen die overwonnen moeten worden

Num. 21:21-35; Deut. 2:26-36; 3:1-22; Joz. 12:1-6; Richt. 11:19-22

Peter Cuijpers
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Welke geestelijke les kunnen we trekken uit deze 
geschiedenis? Het bed spreekt van rust of gemakzucht. 
We hebben het allemaal zo erg druk, en ‘het bed’ gaat 
een steeds grotere rol spelen in ons hectische leven. 
De boog kan immers niet altijd gespannen zijn! Nu is er 
niets op tegen om de nodige rust te nemen, dat beveel ik 
iedereen juist aan! Blijf niet tot in de late uurtjes voor de tv 
of pc zitten, maar ga op tijd naar bed, zodat je ‘s morgens 
fit en uitgerust de dag kunt beginnen. Zorg ervoor dat je 
op een gezonde manier ontspant. Een blokje omlopen na 
het eten kan zeker geen kwaad! Maar de drang naar rust 
en ontspanning kan ook te sterk worden. Niet de zondag, 
maar de vrije zaterdag is door veel christenen heilig 
verklaard. Zaterdag betekent: uitslapen, boodschappen 
doen, uitstapjes maken, sporten en ‘s avonds uitgeblust 
op de bank vallen om ons te laten meevoeren door onze 
favoriete tv-programma’s. Gewoon even niets! Maar 
wat bedoelen we daarmee? Even geen Bijbel, even niet 
bidden? Door de week hebben we het te druk met ons 
werk, en in onze vrije tijd hebben we het te druk met 
onze ‘broodnodige’ ontspanning. We zijn zo druk met 
van alles en nog wat, dat ons geestelijk leven meer lijkt 
op een walmende vlaspit dan op een haardvuur waaraan 
iedereen zich kan warmen. Wat er vaak overblijft, is 
een kort dankgebed aan tafel en het voorlezen van een 
christelijk kalenderblaadje. En daar doen we het mee!

Het bed van Og was van ijzer. Dit betekent dat het zeer 
solide in elkaar zat. Hoe zien we er tegenop om deze 
‘reus’ tegemoet te treden. Kom niet aan mijn bed, kom 
niet aan mijn rust en vrije tijd! Toch roept de Here  ons 
ertoe op de strijd met deze koning aan te gaan, zodat de 
weg vrij is om de Jordaan over te steken en te genieten 
van de zegeningen die voor ons klaarliggen in het land 
van melk en honing. Durft u/jij deze strijd aan?

De steden die door 
Israëlieten werden inge-
nomen, bevonden zich in 
de velden van Moab, in 
het Overjordaanse. Zoals 

het land Kanaän spreekt van 
de hemelse gewesten met hun zegeningen, spreekt 
het Overjordaanse van de aarde met haar zegeningen. 
We mogen genieten van alles wat God ons aan aardse 

zegeningen heeft gegeven (geld, huis, vakantie, 
gezondheid enz.), maar we mogen ons niet erdoor laten 
overheersen. Ik kan op een mooie zomerdag genieten 
van een boswandeling of een fietstocht, maar er is meer 
voor een christen! Geniet ik ook van de momenten dat 
ik met vrijmoedigheid binnenga in het heiligdom (Hebr. 
10:19 vv.), en gemeenschap heb met de Vader en met 
Zijn Zoon Jezus Christus (1 Joh. 1:3)? 

De Heer zegt: ‘Waar uw schat is, daar zal ook uw hart 
zijn’ (Matt. 6:21). Gaat mijn hart uit naar de schatten op 
aarde (het Overjordaanse) of naar de rijkdommen in de 
hemel (het land Kanaän)? ‘Want velen wandelen, van 
wie ik u dikwijls heb gezegd en nu ook wenend zeg, dat 
zij de vijanden van het kruis van Christus zijn; hun einde 
is het verderf, hun god is de buik, en hun heerlijkheid is 
in hun schande; zij bedenken de aardse dingen. Want 
ons burgerschap is in de hemelen’ (Fil. 3:18-20). Onder 
tranen schrijft Paulus dus dat er onder de christenen 
mensen zijn die vijanden van het kruis zijn. Dat wil 
zeggen dat zij van het woord van het kruis niets willen 
weten. Het kruis maakt scheiding tussen de christen en 
de wereld (zie Gal. 5:14). 

Zulke mensen noemen zich christenen, maar gaan 
in de praktijk met een boog om het kruis van Christus 
heen. Laat niemand zichzelf bedriegen, want dit soort 
‘christenen’ wacht de ondergang. Aan hun wandel is te 
zien dat zij niet opnieuw geboren zijn, want ‘hun god is 
de buik’. De buik, waarover Paulus ook in Romeinen 
16:18 spreekt, is het symbool van zinnelijke genotzucht. 
Doordat zij de buik boven God stellen, kan men terecht 
van hen zeggen dat zij die als hun god vereren. 

‘En hun heerlijkheid is in hun schande.’ Dit slaat op hun 
immoreel en onzedelijk gedrag. Zij denken dat alles 
geoorloofd is en hebben geen enkel schaamtegevoel 
als het om immorele praktijken gaat; ze zijn er nog trots 
op ook! (zie 2 Petr. 2:6-14). ‘Maar die van Christus zijn, 
hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten 
gekruisigd’ (Gal. 5:24). Deze mensen willen van het kruis 
echter niets weten, ze zijn meer liefhebbers van zingenot 
dan liefhebbers van God (2 Tim. 3:4). Heel hun denken 
is georiënteerd op de aardse dingen. Het zijn hedonisten 
die volledig daarin opgaan. Het komt totaal niet bij hen 
op om zich uit te strekken naar de ‘hemelse roeping’ (Fil. 
3:14).

Paulus distantieert zich van deze mensen. Hij maakt 
onderscheid tussen ‘zij’ en ‘wij’. ‘Wij’, namelijk christenen 
die het vlees met de hartstochten en begeerten hebben 
gekruisigd, bedenken niet de aardse dingen maar de 
dingen die boven zijn (Kol. 3:2). Ons burgerschap is niet 
hier op aarde, maar daarboven in de hemel, waaruit wij 
ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten. 
Dus niet aards gericht, maar hemels gericht. Ons 
burgerschap is in de hemelen, dáár horen we thuis 
en dáár strekken we ons naar uit. Iedere Nederlander 
moet ingeschreven zijn in de BRP (de basisregistratie 
personen). Het burgerschap van de christen is in de 
hemelen. Staat uw/jouw naam al ingeschreven in de 
hemelen (Luc. 10:20), dus in de hemelse basisregistratie 
personen? 

U vraagt zich misschien af wat dit met ons onderwerp 
te maken heeft? Dat zal ik u duidelijk maken. We 
hebben gezien dat Paulus onderscheid maakt tussen 

Hemelburgers



‘zij’ (naamchristenen) en ‘wij’ (wedergeboren 
christenen). In de context van Filippenzen 3:17-
21 wordt dit zwart-wit voorgesteld. Je hoort óf 
bij de ‘zij’ óf bij de ‘wij’. De ‘wij-groep’ kan echter 
weer onderverdeeld worden in twee groepen: 
christenen die zich uitstrekken naar de hemelse 
roeping, en christenen die de aardse dingen 
najagen. De laatste groep is te vergelijken met 
de tweeëneenhalve stam in het Overjordaanse. 

De aardse dingen die ze najagen zijn niet per 
se zondig; maar als we ons hart erop zetten, leidt 

het ons van God af. Tot de aardse dingen behoren 
o.a. het carrière maken, materialisme, sport, ontspanning, 
mode enz. Christenen die zich hiernaar uitstrekken, zijn in de 
regel fatsoenlijke burgers die er geen zondige levensstijl op 
nahouden. Ze zijn plichtsgetrouw, ze hebben hun naaste lief, 
ze gaan naar de kerk enz. Het zijn geen vijanden van het kruis 
van Christus. Op hun wandel is vaak niets aan te merken, maar 
hun hart is niet op de hemel gericht. Zij nemen genoegen met 
het aardse, het hemelse komt straks wel als we bij de Heer 
zijn! Dit is niet de gezindheid die Paulus graag bij u en mij ziet, 
‘maar als u anders gezind bent, God zal u ook dat openbaren’ 
(Fil. 3:15). 

Paulus roept ons ertoe op zijn navolgers te zijn, en te zien 
op hen die zo wandelen als u ons tot voorbeeld hebt (vs. 16). 
Maar hij dwingt niemand ertoe dezelfde gezindheid te hebben 
die hij had. Paulus was geen doordraver, in zijn wijsheid liet 
hij het aan God over om iemand op andere gedachten te 
brengen.
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‘En ik, broeders, kon niet tot u spreken als 
tot geestelijke mensen, maar slechts als 

tot vleselijke, nog onmondigen in Christus. 
Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, 

want dat kon u nog niet verdragen’  
(1 Kor. 3:1-2).

Er is een praktische voorwaarde waaraan 
Gods kinderen moeten voldoen om Gods 
verborgen wijsheid te kunnen begrijpen. Er 
is rijpheid en volwassenheid nodig om het 
vaste voedsel te kunnen verdragen dat God 
voor Zijn kinderen heeft toebereid. Bij de 
Korintiërs was de apostel Paulus niet in staat 
zijn rentmeesterschap naar behoren uit te 
oefenen. Hij kon hun niet het deel geven dat 
hun was toegedacht: het vaste voedsel van 
de kennis van Gods verborgenheden. Zij 
waren geestelijk onvolgroeid en hij moest 
hen nog voeden met melk (1 Kor. 3:1-2).

De Korintiërs hadden geen oog voor de 
rijkdommen die beschikbaar zijn in Gods 
huis, de schatten van wijsheid en kennis 
die in Gods hart verborgen waren gebleven, 
maar die Hij nu met ons wil delen door 
Zijn dienstknechten, Zijn rentmeesters. Zij 
konden dit voedsel niet verdragen, omdat 
zij nogal onder de indruk waren van de 
wijsheid van de wereld, de rijkdommen van 
menselijke wijsheid en filosofie Hun oor 
was naar de wereld gericht, het was niet 
goed afgestemd op de dingen van God. 
Zij waren er niet rijp voor om te horen wat 
God allemaal voor hen had toebereid. Hun 
aandacht was teveel op de wereld en op 
henzelf gericht.

Paulus was een rentmeester van de schatten 
van wijsheid en kennis die in Gods huis te 
vinden zijn, maar hij kon die rijkdommen 
niet uitstallen voor de Korintiërs. Zij waren 
babies in Christus, die alleen melk konden 
verdragen. Zij waren nog niet opgegroeid 
tot de rijpheid van de ‘jongelingen’, die de 
wereld overwinnen, voor wie de wijsheid 
van de wereld geen bekoring meer heeft. 

Om nog maar te zwijgen over de rijpheid van 
de ‘vaders’ in de familie van Gods kinderen, 
voor wie Christus en de wijsheid die in Hem 
gevonden wordt alles is (vgl. 1 Joh. 2). Hij 
sprak wijsheid onder hen die daarvoor rijp 
waren, de ‘volmaakten’ (1 Kor. 2:6). Dat 
zijn degenen die geestelijk volwassen zijn, 
en het doel van het groeiproces hebben 
bereikt. Het komt ook voor in 1 Korintiërs 
14:20 (‘in het verstand volwassen’), Efeziërs 
4:13 (‘tot een volwassen man’), Filippenzen 
3:15 (‘zovelen als wij volmaakt zijn’), 
Kolossenzen 1:28 (‘om ieder mens volmaakt 
te stellen in Christus’), Kolossenzen 4:12 
(‘volmaakt en voleindigd in de hele wil van 
God’), en Hebreeën 5:14 (‘het vaste voedsel 
is voor volwassenen’).

De leden van Gods huisgezin maken dus 
een groeiproces mee door het voedsel dat 
zij krijgen. De melk van het Woord wordt 
langzamerhand vervangen door het vaste 
voedsel van de geheimen van God, de 
verborgenheden van Zijn wijsheid. Het 
doel hiervan is dat Christus gestalte in 
ons krijgt, dat wij opgroeien tot de maat 
van de volwassenheid van de volheid van 
Christus, dat Hij alles voor ons wordt en 
Zijn beeld duidelijk in ons te lezen valt. Bij 
deze geestelijke rijpheid hoort het vaste 
voedsel van de rijkdommen van Christus, 
de schatten van wijsheid en kennis die in 
Hem te vinden zijn, de geheimen van Gods 
hart. Dat is het voedsel voor volwassen 
christenen. Want in Christus is al Gods 
wijsheid tentoongespreid, Hij is het Centrum 
van al Gods verborgenheden.

Ik hoop dat deze korte meditatie, maar 
ook alle artikelen in dit vakantienummer 
van Rechtstreeks u tot zegen zullen zijn. 
Met een hartelijke groet namens de 
redactie, Hugo Bouter

Van de redactie
Geestelijke groei om Gods wijsheid te verstaan
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Exodus 2

Mozes is wel in het bijzonder een type van Christus als 
de grote Dienstknecht. Toch wordt zijn geschiedenis 
gekenmerkt door een bijzondere tucht, die de bedoeling 
had zijn eigen wil buiten werking te stellen en plaats te 
maken voor een leven van dienstbaarheid: iets wat we 
volmaakt vinden bij de Heer Jezus Christus.

Mozes werd geboren in 
een tijd, waarin er van de 
farao een wet uitging om 
alle mannelijke kinderen 
van het volk Israël te 

doden. Er werd voor hem 
geen uitzondering gemaakt. Hij kwam ter wereld om 
te ervaren dat er geen plaats voor hem was op aarde. 
Voor de Heer der heerlijkheid was ook geen plaats, zelfs 
niet in een herberg. En de koning van Egypte beval dat 
Mozes – een type van de Heer – moest sterven op het 
moment dat hij geboren zou worden. Door het geloof 
werd hij gered door zijn ouders, “omdat zij zagen dat hij 
mooi was” (Ex. 2:2). Zij vreesden God en deden niet wat 
de koning van Egypte had bevolen (Ex. 1:17). Zij wisten 
door de diepe overtuiging van hun geloof, dat zij op God 
moesten vertrouwen voor dit kind. Zo werd dit jonge 
leven door het geloof gedragen. Wat een kracht moet 
hij later hebben kunnen putten uit deze handelwijze van 
zijn ouders. Hij was hun schuldenaar voor deze eerste 
training in de vrees en vermaning van de Heer!

Het begin van ons leven is bepalend voor het hele leven. 
Het eerste onderwijs dat wij ontvangen in de school van 
God geeft vorm aan ons karakter, het bepaalt de toon in 
ons leven die door de jaren heen niet verdwijnt. Mozes 
bestaan op aarde werd verzekerd door het geloof van 
zijn ouders. Hij werd drie maanden lang verborgen, en 
wat zal het zwaar zijn geweest in die negentig dagen. 
Maar ze verdroegen het. Daarna vertrouwden ze hem 
toe aan het water in een mand van biezen, een arkje. 
Elke plaats op aarde werd hem ontzegd. Hoe ouder hij 
werd, hoe moeilijker het werd hem te beschermen tegen 
het besluit van de farao.

Als wij door het geloof handelen en overtuigd zijn dat het 
alleen door het geloof is, dan geeft de Heilige Geest – die 
het geloof geeft – ons ook de wijsheid om te weten wat 
wij moeten doen. Zo handelden de ouders van Mozes. In 
normale omstandigheden zou wat zij deden, te gek voor 
woorden zijn. Maar door hun geloofsvertrouwen en een 
door liefde gedreven hart volbrengen zij rustig hun taak. 

Zij weten dat hun handelwijze – misschien op dat 
moment nog onbewust – een doel heeft.

De dochter van de farao haalde de huilende baby uit 
deze gevaarlijke situatie in het biezen mandje. Zij was 
de dochter van de man die hem had willen doden! 
Mozes ondervond in het prille begin van zijn leven de 
kilheid van de wereld. “Het jongetje huilde”, staat er 
(Ex. 2:6). Hij ondervond op zeer jonge leeftijd, nog 
voordat hij verstandelijk ontwikkeld was, de droefheid 
en de verlatenheid waarmee hij heel zijn leven lang zou 
worden geconfronteerd. De baby Mozes maakte dat 
niet bewust mee, maar niettemin verkeerde hij in die 
omstandigheden. Zijn tranen waren de voorbode van het 
verdriet, waarmee hij later nog vertrouwd zou raken. In 
het antwoord op dit verdriet zien we de tere aandacht en 
zorg van de Here voor hem.

We zien dat op een bijzondere wijze. De dochter van zijn 
vijand werd niet alleen het instrument voor zijn redding, 
maar hij werd ook weer toevertrouwd aan de zorg van 
zijn eigen moeder. En daarna werd hij opgenomen in het 
huis van de farao in luxe en eer. De eenzaamheid in 
deze wereld en de nimmer falende zorg van God waren 
de belangrijke lessen die hij leerde in zijn eerste 
levensjaren. Onbewust misschien, maar het waren 
lessen die niet meer uitgewist werden, want God 
onderwijst ons vroeg, diep en blijvend.

De tijd tussen deze 
gebeurtenis en de 
mededeling dat hij groot 
geworden was, wordt door 
Stefanus kort en bondig 

aangeduid met de woorden: 
“En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de 
Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken” 
(Hand. 7:22). Hij werd opgevoed in aantrekkelijke 
omstandigheden, om zich bewust te worden van wat 
hij zou moeten loslaten. Daardoor wist hij precies de 
gevoelens van het volk van God, wanneer dit ook voor 
die keus zou worden gesteld. Anderen hebben misschien 
veel moeten loslaten, maar niemand zoveel als hij. Als 
het volk het moeilijk zou krijgen met het opgeven van de 
uien en het knoflook van Egypte, hoeveel moeilijker was 
het voor Mozes geweest de weelde en de eer waarin 
hij was opgevoed aan het hof van de farao te moeten 
opgeven.

Door de tucht en de opvoeding van God werd hij 
voorbereid op het leiderschap, dat later op zijn 
schouders zou worden gelegd. De grootte van zijn 
vernedering maakt hem bekwaam anderen op te roepen 

Geen plaats op 
aarde

Onderwezen in 
alle wijsheid

Mozes
In de leerschool van God
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hem hierin te volgen. Het persoonlijk afstand doen 
van elke waardigheid in Egypte gaf hem het recht de 
verlosser uit het land Egypte te worden: “Door het geloof 
weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, een zoon 
van Farao’s dochter genoemd te worden, omdat hij er de 
voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld 
te worden, boven een tijdelijke genieting van de zonde, 
en de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de 
schatten van Egypte, want hij zag op de beloning” (Hebr. 
11:24-26). Hij deed dit nadat hij alles had ondervonden 
wat voor de natuurlijke mens aantrekkelijk is. Hij had de 
voordelen ervaren en toch deed hij afstand ervan. Dat is 
iets waar niemand van het volk en van de aartsvaders 
die vóór hem leefden, weet van had.

Abraham, Isaak of Jakob hebben deze vorming niet 
nodig gehad, want niemand van hen werd geroepen 
voor de taak die Mozes kreeg. Gods opvoeding en tucht 
zijn altijd gericht op een specifiek doel. Salomo 
ondervond de ijdelheid van alles hier op aarde. De Heer 
Jezus voelde dit door Zijn eigen morele volmaaktheid. 
Mozes werd erdoor omringd tot op veertigjarige leeftijd, 
en toen weigerde hij deze leefwijze.

Geen leider van het volk 
van God lijdt minder dan 
het volk waaraan hij leiding 
moet geven. Menselijke 
leiders bereiken op diverse 

manieren hun positie, maar 
ware leiders van het volk van God komen maar op één 
manier op hun positie, namelijk door lijden. Daardoor 
krijgen zij de kracht om de verantwoordelijkheid 
te kunnen dragen en elke belemmering te kunnen 
verdragen, en obstakels het hoofd te bieden. Ze hebben 
geleerd door de persoonlijke ondersteuning van de 
overste Leidsman, zodat ze daarna het volk kunnen 
leiden in een vast vertrouwen op God. Want ze zijn zelf 
in die leerschool geweest.

Mozes ging zijn broeders opzoeken, die onderdrukt 
werden. Ongetwijfeld was dit een goed voornemen van 
zijn hart. Maar wij zijn niet altijd in staat vorm te geven 
aan onze goede bedoelingen. De tijd moet rijp zijn, 
voordat men vrucht kan verwachten. Ook al is er dus een 
oprecht verlangen, er is eveneens geduld en onderwijs 
nodig om opgewassen te zijn voor de taak die voor ons 
ligt.

In Johannes 13:37 zei Petrus dat hij de Heer wilde 
volgen. De Heer waarschuwde hem dat hij hem niet kon 
volgen, maar Hem integendeel zou verloochenen. Maar 
toen Petrus hersteld was en bevestigd in de liefde van 
Christus, zei de Heer dat hij Hem moest volgen (Joh. 
21:18-19). De wens die Petrus eerst zo onbevreesd 
maar onwetend uitsprak, zou hij voortaan met bewijzen 
moeten staven.

Zo was het ook met Mozes. Hij had wel een goed 
voornemen, maar hij had nog niet geleerd de juiste weg 
te gaan. Hij kende de beproevingen van de weg nog niet 
en had ook nog niet de kracht om vol te houden. Zijn 
streven bewees alleen de ontoereikendheid van zijn 
eigen kunnen voor de taak die hij op zich wilde nemen; 
en het resultaat was dat hij die moest opgeven. Dit was 
het onvermijdelijke gevolg van de poging een op zichzelf 
juist doel in eigen kracht te bereiken. Mozes faalde en 

zijn eigen veiligheid en zijn leven liepen zelfs gevaar. 
“Mozes vluchtte voor de farao en vestigde zich in het 
land Midjan, en zat bij een put” (Ex. 2:15).

Wat een neerslachtige 
gevoelens moet Mozes 
hierbij hebben gehad. 
Zijn oprechte poging om 
iets goeds te doen voor 

zijn broeders was verijdeld. 
Waren al zijn persoonlijke opofferingen nu nutteloos 
geweest? Hij zat daar als een zwerver en een balling, 
als een vruchteloze boom in de woestijn. Maar als dat 
de gedachten van Mozes waren, Gods gedachten 
waren anders. De opdracht werd niet veranderd, alleen 
uitgesteld. Het was Mozes zelf, die nog niet bekwaam 
was als een vat voor de Meester. Zijn eigen wil was niet 
voldoende terzijde gezet.

Aan de andere kant was ook Gods tijd nog niet gekomen 
om het volk te verlossen. En ook de Israëlieten zelf 
waren nog niet klaar voor hun verlossing. Maar dat 
terzijde, want ons onderwerp is Mozes zelf. Om een 
instrument van God, een goede dienstknecht te worden, 
waren er veertig jaren van voorbereiding nodig. En zo zat 
Mozes nu bij de bron in Midjan, en begon het onderwijs 
dat hem zou vormen om zijn grote taak overeenkomstig 
de raadsbesluiten van God uit te voeren.

Veertig jaren van ballingschap lagen er nu voor hem. 
Of die veertig jaar voor hem een ononderbroken 
periode van droevige omstandigheden zouden zijn, hing 
grotendeels van hemzelf af. Het is altijd de vraag hoe 
je de tucht ondergaat en buigt voor de wil van God? 
Als Mozes goed handelde, zou zijn lot minder moeilijk 
en benauwend zijn. Op het moment dat iemand zich 
onderwerpt aan de tucht, wordt deze doeltreffend en kan 
ze verzacht worden. Misschien wordt ze niet helemaal 
weggenomen, maar het resultaat wordt duidelijker. 

Mozes trad op als bevrijder 
van de herderinnen die 
verjaagd werden bij de 
bron. Hij kon op dat 
moment dan wel geen 

bevrijder zijn in grote kring, 
maar hij was het wel in kleiner gezelschap. Hij bleef niet 
somber treuren over zijn verloren positie, tegenspoed 
en oneer, zoals een dwaas die zijn eigen vlees eet. Hij 
onderwierp zich aan de omstandigheden en steeg uit 
boven zijn eigen gevoelens, en ging anderen dienen. Als 
ik mij niet boven de beproeving verhef, blijf ik onder de 
kracht ervan en dan ben ik niet vrij om te dienen met die 
hartelijkheid en blijmoedigheid van geest, die de drijfveer 
is van iedere ware dienst.

Er is geen beter bewijs van een goddelijke opdracht 
dan de bereidwilligheid om een taak uit te voeren, of 
het nu iets onbeduidends betreft of juist iets dat zeer 
aantrekkelijk is. Als wij ons helemaal inzetten voor wat 
de Heer ons heeft toevertrouwd om Hem daarin te 
dienen, dan wordt het droge land van de tucht een tuin 
van rust en troost, zelfs als we er zijn terechtgekomen 
met een verdrietig en eenzaam hart.

Mozes kreeg niet direct een beloning voor de dienst 
die hij bewees aan de herderinnen. Precies zoals de 
schenker niet meer dacht aan Jozef. Maar dat bleef niet 

Leiderschap 
door lijden

De opdracht 
uitgesteld

Klein beginnen
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zo. Reüel, de vader van de meisjes, liet hem halen, gaf 
hem onderdak en gaf hem bovendien zijn dochter Sippora 
tot vrouw. “Zij baarde een zoon, en hij noemde hem 
Gersom, want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden 
in een vreemd land” (Ex. 2:22). De laatste zinsnede 
toont het verborgen verdriet van Mozes. Hoewel hij een 
huis had, voelde hij zich toch een vreemdeling. Zijn 
zoon kreeg een naam, die hem steeds herinnerde aan 
zijn ballingschap, een herinnering die niet kon worden 
vervangen door de ontvangen vertroosting.

Hierdoor zou hij nooit zijn oorspronkelijke plan uit het oog 
verliezen. Dat moest ook niet, want het was een goed en 
door God gegeven doel. Maar Mozes moest nog verder 

worden toebereid voor zijn taak. Paulus kon ook pas de 
grootste en heerlijkste dingen ontvangen en opschrijven, 
toen hij in de gevangenis in Rome zat. Hij was toen op 
een bijzondere wijze voorbereid voor die taak.

Veertig jaar lang deed Mozes zijn dagelijkse plichten. Hij 
was daarin steeds meer onderworpen aan Gods wil en 
zodoende was hij een voorbeeld bij het vervullen van de 
hem toegewezen taken. De verworven bekwaamheden 
als dienstknecht maakten hem ook geschikt als leider. 
Want niemand kan leiding geven, als hij niet eerst heeft 
geleerd om te dienen.

Zij die God liefhebben

Romeinen 8:28 e.a.p.

Hugo Bouter 

Meestal legt de Schrift de 
nadruk op de liefde van 
Gód tot ons, en juist niet 
op ónze liefde tot God. 
Om dat aan te tonen hoef 

ik alleen maar te wijzen op 
de volgende bekende teksten die voor zichzelf spreken:

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die 
in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft’ (Joh. 3:16).

‘Maar God bevestigt Zijn liefde tot ons hierin, dat 
Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars 

waren’ (Rom. 5:8).

‘Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons 
vanwege Zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft 

liefgehad, toen ook wij dood waren in de overtredingen, 
levend gemaakt met Christus’ (Ef. 2:4-5).

‘Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, 
maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden 

heeft als zoenoffer voor onze zonden’ (1 Joh. 4:10).

Vooral dit laatste vers uit de eerste brief van Johannes 
beklemtoont dat de liefde niet van ons is uitgegaan. Wij 
hebben God niet liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad. 
De liefde vond haar oorsprong niet in ons, maar in God. 
Het was ook volslagen onmogelijk dat wij God zouden 
liefhebben, en wel om twee redenen:

1. Wij waren haters van God. Wij werden niet 
gekenmerkt door liefde jegens God, maar juist 
door het tegendeel daarvan: haat en vijandschap 
ten opzichte van God. Romeinen 5:10 zegt dat wij 
vijanden van God waren, die met Hem verzoend 
moesten worden. En Kolossenzen 1:21 zegt dat 
wij vroeger vervreemd waren en vijandig gezind 
door onze boze werken. Wij waren ver van God 
verwijderd, vijanden en haters van Hem, en wij 
moesten in een nieuwe betrekking tot Hem gebracht 
worden.

2. Wij waren dode zondaars. Er was niets in ons dat 
naar God uitging, geen enkel verlangen naar God, 
geen enkel gevoel van liefde tegenover Hem. Wij 
waren geestelijk dood, dood in misdaden en zonden. 
Er was bij ons geen enkele respons op Gods liefde, 
wij moesten tot nieuw leven gewekt worden om iets 
van die liefde te kunnen begrijpen.

Gods liefde en 
onze respons
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Het eerste aspect wordt vooral belicht in de brief aan de 
Romeinen, het tweede in de brief aan de Efeziërs. Het 
eerste aspect houdt verband met de verantwoordelijkheid 
van de mens, het tweede met Gods soevereine genade. 
Het eerste draagt een relatief, het tweede een absoluut 
karakter. Vanuit het oogpunt van Romeinen zijn wij 
levende zondaars, die schuldig tegenover God staan. 
Vanuit het oogpunt van Efeziërs zijn wij dode zondaars, 
die verstoken zijn van elke mogelijkheid om met God in 
verbinding te komen.

Toch had God ons lief, ondanks dat wat wij waren, 
ondanks onze verdorven toestand: enerzijds dood in 
misdaden en zonden en dus zonder enige respons 
op Gods liefde (Efeziërs), en anderzijds actief levend 
in de zonde en dus haters van God (Romeinen). 
Ondanks deze dode en verdorven toestand waarin wij 
ons bevonden, had God ons lief. Zijn liefde vond haar 
oorsprong in Hemzelf. Ze werd niet opgewekt door 
aantrekkelijke eigenschappen bij ons, maar ze vond haar 
uitgangspunt uitsluitend in Hemzelf. Het was de liefde 
van God die naar ons uitging, terwijl wij niet aan Hem 
dachten en er bij ons alleen maar vijandschap tegenover 
Hem te bespeuren viel. 

De goddelijke liefde, die eeuwig en onveranderlijk is en 
die niet afhangt van onszelf, is er om het eenvoudige feit 
dat God liefde ís. Het is Zijn natuur, Zijn aard om lief te 
hebben. God ís liefde, zo verzekert de apostel Johannes 
ons tot tweemaal toe (1 Joh. 4:8, 16). Daarom was Zijn 
liefde werkzaam ten opzichte van mensen die deze 
liefde eigenlijk niet waard waren en zocht zij naar wegen 
om deze onwaardige voorwerpen van Zijn liefde tot 
nieuwe schepselen te maken die aan Zijn liefde zouden 
beantwoorden.

Het is wonderlijk dat 
de goddelijke liefde 
wederliefde wekt. Ze is 
zo sterk dat ze koude en 
vijandige harten weet te 

ontdooien en weet te bewerken dat de vlam van Gods 
liefde in die harten gaat branden. ‘De liefde van God is 
in onze harten uitgestort’, zegt de apostel Paulus, ‘door 
de Heilige Geest die ons gegeven is’ (Rom. 5:5). ‘Wij 
hebben (Hem) lief’, zegt de apostel Johannes, ‘omdat Hij 
ons eerst heeft liefgehad’ (1 Joh. 4:19). 

Als er dus liefde in ons aanwezig is, dan is dat te danken 
aan het feit dat God ons éérst heeft liefgehad. Zijn 
liefde is werkzaam geweest ten opzichte van ons door 
de zending van Zijn Zoon, en ze is nu uitgestort in onze 
harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat wil 
zeggen: wij hebben een nieuwe natuur ontvangen door 
de werkzaamheid van de Heilige Geest, een natuur die 
gekenmerkt wordt door liefde, omdat God Zelf de Bron 
ervan is.

De liefde van God is in onze harten uitgestort. Wij zijn uit 
God geboren en hebben de goddelijke natuur ontvangen 
(1 Joh. 4:7; 5:1; Jak. 1:18; 2 Petr. 1:4). Welnu, de nieuwe 
natuur draagt precies dezelfde kenmerken als de Bron 
waaruit ze is voortgekomen. Ze wordt gekenmerkt door 
liefde en licht, want God is óók licht (1 Joh. 1:5). Ze heeft 
lief, dat is haar kenmerk, haar karakter. Ieder die uit God 
geboren is, openbaart de natuur van zijn hemelse Vader: 
hij heeft lief, omdat God hem eerst heeft liefgehad.

Ieder die uit God geboren 
is, uit water en Geest 
(d.i. door de werking van 
Woord en Geest), heeft 
dus een nieuwe natuur 

ontvangen die gekenmerkt 
wordt door liefde. Waarop 

richt deze liefde zich nu? Het is in de eerste plaats 
wederliefde tot God de Vader. Onze liefde gaat uit naar 
‘Hem die deed geboren worden’ (1 Joh. 5:1). Ze richt 
zich op de Vader, uit Wie wij geboren zijn. Ze vloeit terug 
naar de Bron waaruit ze is voortgekomen. 

Gods liefde 
uitgestort in onze 
harten

Onze liefde 
tot God en de 
medegelovigen
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Dit is echter niet los te maken van onze liefde tot de Zoon 
van God. Want de liefde van God is in Christus aan ons 
geopenbaard. De liefde van God is ín Christus Jezus, 
onze Heer (Rom. 8:39). Wij hadden nooit kennis kunnen 
nemen van deze liefde, als de Zoon niet was gekomen 
om de Vader te verklaren (Joh. 1:18). De Zoon was bij 
de Vader en Hij kende de liefde van de Vader; Hij was 
het eeuwige Voorwerp daarvan. Maar Hij is op aarde 
gekomen om deze liefde aan schepselen, aan nietige 
mensenkinderen bekend te maken en hen tot kinderen 
van God te maken, om hen te laten delen in diezelfde 
oneindige liefde (Joh. 17:23, 26). 

Onze liefde richt zich dus op de Vader en op de Zoon. 
Wij zijn door de nieuwe geboorte geïntroduceerd in 
de kring van Gods kinderen. Wij zijn leden geworden 
van de familie van God, omdat de Vader ons tot Zijn 
kinderen heeft gemaakt en omdat de Zoon ons Zijn 
broeders noemt (Joh. 20:17; Hebr. 2:10-13). Wij staan 
als kinderen en zonen voor het aangezicht van de Vader 
en wij omringen de Zoon, die de eerste plaats inneemt te 
midden van vele broeders (Rom. 8:29; Ef. 1:4-6; 2:4-6; 
Kol. 1:12-13).

Een vanzelfsprekend gevolg hiervan is de liefde tot de 
medegelovigen, tot ‘de broeders’ (bij deze uitdrukking 
zijn de zusters in Christus inbegrepen). Onze liefde gaat 
dus ook uit naar al degenen die tot de familie van Gods 
kinderen behoren, die in dezelfde nieuwe betrekking tot 
de Vader en de Zoon zijn gebracht. Zo wordt het ook 
gesteld in 1 Johannes 5:1, waar eerst sprake is van onze 
liefde tot ‘Hem die deed geboren worden’, dus tot God 
als de Vader van alle ware gelovigen, en vervolgens tot 
allen die uit Hem geboren zijn: ‘(...) een ieder die liefheeft 
Hem die deed geboren worden, heeft ook lief hem die uit 
God geboren is’. 

Het kan gewoon niet anders, onze liefde tot ‘de broeders’ 
vloeit voort uit onze liefde tot God. Als wij God liefhebben 
die wij in Christus als onze Vader hebben leren kennen, 
dan hebben wij óók liefde voor al diegenen die in 
dezelfde relatie tot Hem zijn gebracht. Wij bevinden ons 
gezamenlijk op een terrein van liefde, in een rijk van 
liefde, waar eeuwige liefde regeert (Kol. 1:13). De liefde 
van de Vader en de Zoon wordt daar gekend en genoten, 
en deze liefde is de norm voor onze onderlinge relaties. 

Als het goed is, weerspiegelen onze wederzijdse 
betrekkingen de liefde van God en de liefde van Christus. 
Zij weerkaatsen de liefde van God die het liefste dat Hij 
bezat voor ons heeft overgegeven in de dood, en de 
liefde van Christus die Zijn leven voor ons heeft ingezet 

(zie 1 Joh. 3:16; 4:11). Deze goddelijke liefde die wij 
allen samen kennen en genieten, is de hoge maatstaf 
voor onze onderlinge liefde.

De liefde die in onze 
harten is uitgestort, zal 
ook merkbaar zijn in 
onze relaties met hen 
die buiten de familiekring 

van de kinderen van God 
staan. Ze verbreidt zelfs zegen buiten het eigenlijke 
terrein waar ze gekend en beleefd wordt. De stromen 
van deze liefde brengen zegen in een wereld waar de 
dood regeert en vijandschap tegen God de overhand 
heeft. Want het besef van Gods grote liefde ten opzichte 
van onszelf brengt ons ertoe die liefde ook naar buiten 
toe uit te dragen. 

Zo openbaren wij de liefdevolle gezindheid van onze 
Vader (Matt. 5:44-45). Onze liefde gaat zelfs uit naar 
onze vijanden, naar hen die ons haten. Want wij beseffe  
dat Gods liefde naar ons uitging, toen wij nog haters van 
Hem waren (Tit. 3:2-5). In de tweede plaats worden wij 
gedrongen door de liefde van Christus. Wij prediken de 
boodschap van de verzoening aan hen die buiten zijn, 
die in de dood liggen (2 Kor. 5:14-21). Zowel de liefde 
van God als de liefde van Christus zijn dus ook in dit 
vlak de innerlijke motieven van ons handelen.

Het zal ons intussen duidelijk zijn dat de uitdrukking 
‘zij die God liefhebben’ betrekking heeft op al degenen 
die uit God geboren zijn. Zij hebben een nieuwe natuur 
ontvangen die gekenmerkt wordt door liefde. De liefde 
van God is in hun harten uitgestort en die liefde stroomt 
in de eerste plaats terug naar Hem die de Bron ervan is. 
Zij die opnieuw geboren zijn, zijn dus degenen die God 
liefhebben. 

Bij deze uitdrukking gaat 
het dus niet om enige 
verdienste van onze 
kant. De bedoeling is 

ons te karakteriseren als 
degenen die een antwoord 

geven op Gods grote liefde, doordat wij in een bijzondere 
liefdesrelatie tot Hem staan. Wij zijn kinderen en zonen 
van God, uit Hem geboren en door Hem verheven tot 
de waardigheid van het zoonschap. Daarom hebben wij 
Hem lief. Het is het voorrecht van Gods genade, een 
uitvloeisel van de nieuwe betrekking waarin wij tot God 
staan.

Onze liefde tot God is geen wettische plicht. Wij zijn niet 
onder de wet, maar onder de genade (Rom. 6:14). De eis 
van de wet was: ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met 
geheel uw hart (...)’. Maar dat was een onmogelijkheid 
voor iemand die onder de wet leefde, omdat de wet hem 
geen nieuwe natuur schonk die bekwaam was aan deze 
verplichting te voldoen. Gods genade eist echter niet, 
maar voorziet in de behoeften van de schuldige zondaar. 
Zij reinigt ons van onze zonden en schenkt ons een 
nieuwe natuur, die niet anders kan dan God liefhebben. 
Het is het grote kenmerk van de nieuwe natuur, dat zij 
God liefheeft en ook al diegenen die uit Hem geboren 
zijn, de familie van Gods kinderen: zij die God 
liefhebben.

Onze liefde tot 
medemensen

Zij die God 
liefhebben
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In Genesis 1 lezen we over het zaaddragende 
gewas dat groeide op de aarde en de zaaddragende 
boomvruchten, die tot voedsel voor de mens dienden. 
Aan de overige levende wezens werd het groene gewas 
tot voedsel gegeven (Gen. 1:29-30). Groene gewassen 
zijn uiteindelijk de bron van al het voedsel. Het licht dat 
van de zon afkomstig is, wordt door fotosynthese in de 
planten omgezet in voedingstoffen. Die zijn te vinden 
in de groenten, vruchten en zaden die we eten. En als 
we vlees eten en melk drinken, of eieren eten, hebben 
wij ons voedsel indirect ook te danken aan het groene 
gewas, dat door de dieren was gegeten.

Dit is een beeld van het voedsel dat God ons geeft in Zijn 
Woord, waarin goddelijk licht aanwezig en werkzaam 
is. We kunnen dit voedsel rechtstreeks tot ons nemen, 
maar ook indirect door middel van de dienst van anderen 
die zich met de Schriften hebben gevoed. Een eenzijdig 
dieet kan gebreken veroorzaken. We verzwakken als 
we ons alleen voeden met dingen die we zelf mooi 

vinden, bijv. profetie, openbaringen van de Geest, of 
puur theoretische kennis. De Heilige Geest weet dat 
we variatie nodig hebben, en Hij heeft een lange reeks 
bijbelboeken geïnspireerd waaraan vele auteurs een 
bijdrage hebben geleverd. We kunnen geen enkel boek 
hiervan missen.

Er zijn groene gewassen die niet alleen voedingstoffen  
maar ook giftige stoffen bevatten. Zo zijn er sekten 
en valse religies, die waarheid en leugen met elkaar 
vermengen. Zou u tabaksbladeren eten, of giftige 
paddenstoelen? Dat kan dodelijk zijn. Zo’n vergiftiging 
kunnen we vermijden door alleen planten en vruchten 
te eten die goed bekend staan. Daarom moeten we 
voorzichtig zijn met ‘nieuwe dingen’ die als geestelijk 
voedsel worden aangeboden.

Mensen die aan anorexia nervosa lijden, eten nauwelijks 
en kunnen ernstig verzwakken. Zo kunnen we zonder 
voldoende geestelijke voeding geen sterke en gezonde 
christenen blijven. Krijgt u genoeg te ‘eten’?

Fo
to

sy
nt
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se

Dat zal u tot 
voedsel dienen

A. Crosby
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‘Hij brengt mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier 
over mij’ (Hooglied 2:4).

Zijn banier over mij is de liefde
De bruid wordt, na het zitten in de schaduw van de 
bruidegom en het genieten van wat hij te eten geeft 
(vs. 3), door de bruidegom in een volheid van vreugde 
gebracht. Dat wordt zinnebeeldig uitgedrukt door ‘het 
wijnhuis’ waarin hij haar brengt. Ze verheugt zich over 
zijn liefde, die als een banier over haar is. Een banier 
spreekt van overwinning. Waar de banier is geplaatst, 
is de overwinning behaald. Liefde overwint de grootste 
angst en vijandschap.

De gelovige mag weten dat hij door de Heer Jezus in 
de volle vreugde van de gemeenschap met Hem is 
gebracht. Zoals we al eerder hebben gezien (Hoogl. 1:2), 
is de wijn een beeld van blijdschap. Hier zien wij onszelf 
als gelovigen in een huis van blijdschap gebracht. We 
zijn dat huis niet in eigen kracht binnengegaan en we 
hebben onszelf daarvoor ook niet uitgenodigd. Christus 
heeft ons uitgenodigd. Hij heeft ons daar gebracht, Hij 
heeft ons in Zijn genade die plaats bij Hem gegeven. 
Door Zijn werk op het kruis heeft Hij de deur van dat huis 
voor ons geopend en ons daar binnengedragen.

De Heer Jezus stelt dat voor in de gelijkenis van het 
verloren schaap, dat door de herder wordt gevonden. Hij 
legt het blij op zijn schouders en brengt het thuis. Dan 
roept hij zijn vrienden en buren bijeen en nodigt hen uit 
om blij met hem te zijn. Het is een beeld van de blijdschap 
die er in de hemel is over één zondaar die zich bekeert 
(Luc. 15:5-7). Hetzelfde en nog indrukwekkender zien 
we in de gelijkenis die de Heer Jezus, ook in Lucas 15, 
over de verloren zoon vertelt. Als deze zoon thuis komt, 
brengt zijn vader hem in zijn eigen huis, het huis van de 

vader, waar een overvloed aan vreugde is. Daar is een 
grote maaltijd klaargemaakt in een sfeer van blijdschap, 
die wel begint maar nooit eindigt: ‘En zij begonnen vrolijk 
te zijn’ (Luc. 15:24). Dat begint hier op aarde, waar we 
dit feest al mogen genieten als een voorsmaak van de 
hemel, waar we dit feest tot in alle eeuwigheid zullen 
voortzetten.

De banier spreekt van de Heer Jezus als de Overwinnaar, 
en van Zijn macht (zie Ex. 17:15; Jes. 5:26; 11:10,12). 
Hij heeft Zijn liefde bewezen door voor ons in de dood 
te gaan en ons daardoor te bevrijden van de angst voor 
de duivel: ‘In de liefde is geen vrees, maar de volmaakte 
liefde drijft de vrees uit’ (1 Joh. 4:18).

De banier spreekt behalve van overwinning, ook van 
eigendom. Het gebied waar een banier is, behoort toe 
aan de persoon die de banier daar heeft geplaatst. Als 
we naar boven kijken en we zien de banier, dan zien we 
Hem, de Overwinnaar, en we kennen Zijn liefde. Dan zijn 
we niet bang meer voor welke macht dan ook, die ons 
aan Hem zou kunnen ontrukken (zie Joh. 10:28-29). De 
banier van Zijn liefde is als het ware een omslagdoek 
waarin Hij ons helemaal heeft gewikkeld, waardoor we 
Zijn warmte en tevens bescherming en geborgenheid 
voelen. We mogen met vreugde in die liefde rusten.

Die combinatie van vreugde en liefde zien we ook bij 
God. Door het werk van Zijn Zoon kan God Zich over 
Zijn volk met blijdschap verheugen en in Zijn liefde 
zwijgen of rusten (Sef. 3:17). Wij zijn in staat gesteld te 
delen in de gevoelens van God, omdat Christus in onze 
plaats het oordeel van God heeft gedragen. Daardoor 
heeft Hij de deur naar het huis van volkomen blijdschap 
en liefde, naar het huis en het hart van de Vader voor 
ons geopend.

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
D
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Nee, u bent niet per ongeluk terechtgekomen op de 
internetpagina van uw zorgverzekeraar of van het 
Ministerie van VWS. In dit artikel willen we kijken in 
hoeverre de besnijdenis wel of niet de basis is van de 
identiteit van een christen. Zo nee, waarom niet, en zo 
ja, welke besnijdenis wordt dan bedoeld?

Besnijdenis en besnijden

Het Griekse woord voor besnijdenis is peritomè, dat 
letterlijk ‘rondom-snijding’ betekent.  Het bijbehorende 
werkwoord ‘besnijden’ is in het Grieks peritemnoo en 
betekent letterlijk ‘rondom snijden’. Dat is immers precies 
wat er bij de besnijdenis gebeurt: er wordt iets rondom 
weggesneden, namelijk de voorhuid. 

Verbondsteken

Abraham kreeg in Genesis 17:10-12 het volgende te 
horen: ‘Dit is mijn verbond, dat u zult houden tussen 
Mij en u en uw nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is, 
besneden wordt; u zult het vlees van uw voorhuis laten 
besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond 
zijn tussen Mij en u. Wie acht dagen oud is, zal bij u 
besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten’. 
Vervolgens gehoorzaamde Abraham aan deze opdracht, 
terwijl hij 99 jaar oud was en zijn zoon Ismaël 13 jaar oud 
was. Ook zijn mannelijke huisgenoten werden besneden. 
Conform dit voorschrift besneed hij Isaak op de achtste 
dag na zijn geboorte (Gen. 21:4). Dat voorschrift is later 
herhaald in de wet (Lev. 12:3). 

Besneden zijn was een voorwaarde om het Pascha te 
mogen eten (Ex. 12:44, 48). In de woestijn had men 
de besnijdenis nagelaten, en daarom moest deze na 
de doortocht door de Jordaan alsnog plaatsvinden, 
en wel in Gilgal (Joz. 5:2-9). De besnijdenis zat dus 
‘in het basispakket’ van het volk van God in het Oude 
Testament. Wie niet besneden was, hoorde immers niet 
bij dit volk en verdiende als een verbondsbreker (nl. van 
het verbond van de besnijdenis) zelfs de dood (Gen. 
17:14; Hand. 7:8). Het jodendom en de Joden worden 
daarom soms zelfs aangeduid met hun basisritueel, 
dus als ‘de besnijdenis’ (zie bijv. Hand. 10:45; 11:2; Gal.  
2:7-12; Ef. 2:11; Kol. 4:11).

Christenen en het nieuwe verbond

Christenen staan niet in deze verbondsrelatie tot God, 
hoewel zij nu reeds de zegen ervaren van wat in de 
Schrift ‘het nieuwe verbond’ wordt genoemd. De sluiting 
daarvan heeft echter nog niet plaatsgevonden en is nog 
steeds toekomstig. 

Het zal ook niet specifiek met christenen, maar met het 
in de toekomst herstelde huis van Israël en het huis 
van Juda worden gesloten (zie Jer. 31:31 en Hebr. 
8:8-12; 10:16-17). Het is dus voor iemand die christen 
wordt, niet nodig zich te laten besnijden; en evenmin 
hoeft hij dit ritueel aan zijn acht dagen oude zoontje te 
laten voltrekken. Paulus schrijft dan ook: ‘Is iemand als 
onbesnedene geroepen, dan moet hij zich niet laten 
besnijden. De besnijdenis is niets, en het onbesneden 
zijn is niets, maar de onderhouding van Gods geboden’ 
(1 Kor. 7:18b-19). Tot het aardse volk van God behoort 
men immers door geboorte, en aansluitend – voor 
jongetjes – de besnijdenis. Maar tot het hemelse volk 
van God, de Gemeente, gaat men behoren door de 
wedergeboorte, de geboorte uit water en Geest (Joh. 3).

Christenen zijn al besneden

Christenen uit de volken hoeven zich niet te laten 
besnijden, omdat dit ritueel niet op hen van toepassing 
is. Dit te eisen zou neerkomen op het propageren van 
een dwaalleer (Hand. 15:1, 5, 24). Bovendien hoeven 
christenen zich niet te laten besnijden omdat ze al 
besneden zijn – echter niet in letterlijke zin. Paulus 
legt uit dat christenen in Christus besneden zijn, en dat 
dit géén besnijdenis is die met handen verricht is. Het 
gaat om de besnijdenis van Christus, dit houdt in dat 
zij zich geestelijk met Hem verenigd weten in Zijn dood 
en begrafenis. Dat hebben zij niet zichtbaar gemaakt 
door een letterlijke besnijdenis, maar bij hun doop (Kol.  
2:11-12). De besnijdenis in het basispakket van 
christenen? Jazeker, want zonder deze besnijdenis in 
Christus is men geen christen!

Besnijdenis in morele zin

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreken beide 
ook in morele zin over de besnijdenis. Israëlieten die in 
dankbare gehoorzaamheid wilden wandelen, werden 
ertoe opgeroepen aan hun letterlijke besnijdenis nog een 
geestelijke toe te voegen: ‘Besnijdt dan de voorhuid van 
uw hart en weest niet meer hardnekkig’ (Deut. 10:16). 
Tegen de mannen van Juda en van Jeruzalem zei de 
Here  dat zij zich moesten bekeren, en wel als volgt: 
‘Besnijdt u voor de Here  en doet weg de voorhuid van 
uw hart’. Stefanus spreekt de hogepriester en de Raad 
dan ook aan als ‘onbesnedenen (Gr. a-peritmètoi) van 
harten en oren’. Deze toestand werd zichtbaar in 
het feit dat zij de Heilige Geest weerstonden.

De besnijdenis – 
wel of niet ‘in het 

basispakket’?

Gerard Kramer
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De geschiedenis van de twee en een halve stam 
in het Overjordaanse

Terwijl er voorbereidingen 
werden getroffen voor de 
verovering van Kanaän, 
werd Mozes benaderd door 

mannen van de stam Gad en 
de stam Ruben, die hadden besloten dat ze zich liever 
ten oosten van de Jordaan wilden vestigen. Zij zeiden: 
‘doe ons niet over de Jordaan trekken’. De Rubenieten 
hadden veel vee en de Gadieten geweldig veel vee. 
Toen ze hadden gezien dat het land van Jazer en van 
Gilead, met bijzonder goede weidegronden, geschikt 
was voor al hun kudden, was hun keus snel gemaakt. 
Evenals Lot gingen ze af op wat voor ogen was, zonder 
God in hun keus te betrekken (vgl. Gen. 13:10-11; Jak. 
4:13-16). 

Mozes stond sceptisch tegenover dit voorstel en hij 
was verontwaardigd dat ze niet over de Jordaan wilden 
trekken. Hij vermoedde dat zij dit misschien deden om 
zo onder de strijd om het beloofde land uit te komen. Hij 
moest er niet aan denken dat het verleden hem inhaalde 
en hetzelfde tafereel van 38 jaar geleden zich weer zou 
herhalen (zie Num. 13). Maar toen men hem verzekerde 
dat hun strijders wel zouden helpen bij de verovering van 
het land, willigde Mozes hun verzoek in. Blijkbaar vond 
de helft van de stam Manasse dit ook een goed plan, en 
het werd hun toegestaan om zich samen met de andere 
beide stammen oostelijk van de Jordaan te vestigen. 

In nieuwtestamentische taal uitgedrukt, waren de 
tweeëneenhalve stam geroepen hemelburgers te zijn. Zij 
zagen echter af van hun erfdeel aan de overzijde van 
de Jordaan en namen genoegen met de weidegronden 
in het Overjordaanse. Kunnen we ons voorstellen hoe 
ontsteld Mozes is geweest, toen deze mannen zeiden: 
‘doe ons niet over de Jordaan trekken’? Hoe had 
hijzelf ernaar verlangd om samen met zijn broeders de 
Jordaan over te trekken! Maar vanwege zijn gedrag 
te Meriba mocht hij het land alleen vanaf de berg 
Pisga aanschouwen, maar er niet binnengaan (Num.  
20:7-13; Deut. 32:48-52). De tweeëneenhalve stam koos 
ervoor aan de oostzijde van de Jordaan te blijven; ze 
gaven hun erfdeel in het beloofde land op voor enkele 
weidegronden. Als christenen hun erfdeel in de hemel 
opgeven voor ‘weidegronden’ hier op aarde, kan dit ons 
bedroefd maken. Paulus had evenals Mozes moeite 
met zo’n gezindheid; maar zoals we overdacht hebben, 
hij liet het in zijn wijsheid aan God over om iemand op 
andere gedachten te brengen.

‘Wij verklaren God te dienen, maar zijn uit op de 
bevrediging van onze aardse behoeften. Wij bidden tot 
de hemel, terwijl ons hart met de aardse dingen bezig is. 
Wij zijn innerlijk verdeeld: wij dienen God én onszelf. Wij 
waarderen de zegeningen van het aardse leven meer 
dan de zegen van God’ (Jef De Vriese).

God verlangt ernaar Zijn kinderen te zegenen, maar 
Hij dwingt niemand ertoe de Jordaan1 over te steken 
om het hemelse erfdeel in bezit te nemen. Als we de 
tweeëneenhalve stam volgen in hun geschiedenis, dan 
zien we dat het met hen alleen maar bergafwaarts is 
gegaan. Nadat ze hun broeders hadden geholpen bij 
de strijd in het beloofde land, keerden de Gadieten, de 
Rubenieten en de halve stam Manasse terug naar hun 
gebieden. Voordat zij de Jordaan overstaken, en terwijl 
zij nog in het land Kanaän stonden, bouwden zij een 
groot altaar, dat van veraf te zien was. 

Toen de overige stammen 
hoorden wat zij hadden 
gedaan, zorgde dit voor 
veel commotie. Zij brachten 

bij Silo een leger op de 
been en maakten zich klaar voor een strijd tegen hun 
broederstammen (Joz. 22:9-34). Had de Here niet 
verordend dat ze in het land moesten zoeken naar 
de plaats die Hij zou verkiezen om daar Zijn naam te 
vestigen (zie Deut. 12)? Er wordt niet gesproken over 
meerdere altaren, maar van één altaar. Dáár konden 
ze met hun offers voor het aangezicht van de Here 
verschijnen. Ze worden zelfs ervoor gewaarschuwd 
zich in acht te nemen en hun brandoffers niet op elke 
willekeurige plaats te brengen (vs. 13). 

De verontwaardiging bij de andere stammen was dan 
ook goed te begrijpen. De priester Pinechas (= mond 
van brons), de zoon van Eleazar (= God is hulp) werd 
erbij gehaald om te onderzoeken of deze stammen 
trouwbreuk hadden gepleegd. Gelukkig was dit niet 
het geval, maar het scheelde niet veel of er was een 
broederstrijd uitgebroken. Alleen een priester kan 
in dit soort situaties beoordelen of er sprake is van 
trouwbreuk. Een priester is iemand die gewend is in 
de nabijheid van God te verkeren. Hij heeft kennis van 

1) De Jordaan spreekt symbolisch van de dood van Christus. De 
Jordaan leert ons dat wij met Christus zijn gestorven en opgewekt, 
en in Hem zijn geplaatst in de hemelse gewesten (zie Ef. 2:6; Kol. 
3:1). De doortocht door de Jordaan stelt ons dus voor dat we met 
Christus gestorven zijn en een erfdeel hebben gekregen in de hemelse 
gewesten, waar alle zegeningen voor ons klaarliggen en we daarvan 
mogen genieten, zoals Israël kon genieten van de zegeningen in het 
land dat vloeide van melk en honing. 

Keuzes

Commotie

Sihon en Og
 Koningen die overwonnen moeten worden

Num. 21:21-35; Deut. 2:26-36; 3:1-22; Joz. 12:1-6; Richt. 11:19-22

Peter CuijpersSl
ot
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Gods Woord en hij kan scheiding maken tussen heilig en 
onheilig, tussen onrein en rein (Lev. 10:10). Een priester 
verwacht zijn hulp van God en het oordeel dat hij velt is 
overeenkomstig Gods gerechtigheid (mond van brons). 

Hoeveel onrust is er niet onder gelovigen ontstaan, 
doordat men niet meer dezelfde weg ging? Vaak heeft 
dit geleid tot heftige broedertwist met veel ‘doden’ en 
‘gewonden’ tot gevolg. Was er maar een Pinechas 
geweest, die met Gods hulp een onderzoek had 
ingesteld! Als broeders ervoor kiezen een andere weg 
te gaan en uit eigen beweging een altaar oprichten, 
kan dit ons bedroeven; maar het betekent niet altijd 
dat zij trouwbreuk plegen en God verlaten hebben. 
We moeten ons dus niet overhaast laten mobiliseren 
om hen te bestrijden. Als we meer hadden geluisterd 
naar broeders zoals Pinechas, in plaats van in ‘heilige’ 
verontwaardiging erop los te slaan, had er veel leed en 
verdriet kunnen worden voorkomen. Daarmee praat ik 
de handelwijze van de tweeëneenhalve stam niet goed. 
Hun keuze voor de weidegronden in het Overjordaanse, 
boven hun erfdeel in het land Kanaän, geeft te denken; 
dit was niet de juiste geestelijke gezindheid. Het hoeft 
dan ook niet te bevreemden dat hun keuze voor de bouw 
van dit altaar ook niet van een geestelijk hoog gehalte 
was. Dit was niet naar Gods gedachten, maar daarmee 
pleegden ze (nog) geen trouwbreuk tegen de Here, dit 
kwam later!

De keuze van de tweeëneenhalve stam om zich aan te 
oostzijde van de Jordaan te vestigen en zich van hun 
broeders af te scheiden, had grote gevolgen voor hun 
nageslacht. De strijders van de tweeëneenhalve stam 
waren met hun broeders de Jordaan overgetrokken om 
met hen het land in bezit te nemen. Zodoende hadden zij 
het land Kanaän leren kennen. Hun vrouwen en kinderen 
hadden ze echter achtergelaten (Num. 32:26). Zij hadden 
geen weet van wat zich aan de overzijde van de Jordaan 
afspeelde. Kinderen worden door hun moeders gevormd. 
Mozes werd in Egypte door zijn moeder gevoed. En 
toen hij groot was geworden, weigerde hij een zoon van 
Farao’s dochter genoemd te worden en koos hij ervoor 
met het volk van God slecht behandeld te worden (Ex. 
2:7-10; Hebr. 11:23-26). Van Augustinus is bekend dat 
hij door zijn moeder op het rechte pad is gekomen. In 

zijn autobiografie zegt 
hij dat hij als jongeman 
een wild leven leidde. 
God ontmoette hem en 

veranderde hem, niet in 
het minste om wille van de gebeden van zijn moeder. 
In zijn belijdenissen (confessies) staat een eerbetoon 
aan zijn moeder Monica: ‘Ze diende haar (ongelovige) 
man als haar meester, en ze deed alles wat ze kon om 
hem voor U te winnen, tot hem sprekend door haar 
gedrag, waardoor U haar mooi maakte. Toen haar man 
uiteindelijk aan het einde van zijn aardse bestaan kwam, 
won zij hem voor U’. Wat een voorbeeld voor Augustinus! 

Zo hadden ook de achtergebleven vrouwen grote invloed 
op het geestelijk welzijn van hun kinderen. Helaas niet 
in positieve, maar in negatieve zin! Na verloop van 
tijd ging het verlangen om de Here te dienen verder 
achteruit en werden hun kinderen en/of kleinkinderen 
afgodendienaars. Door hun ontrouw waren zij de 
eersten die werden geoordeeld: ‘In die dagen begon 
de Here Israël te besnoeien, want Hazaël (= God ziet) 
sloeg hen in het gehele gebied van Israël oostelijk van 
de Jordaan: het gehele land van Gilead, de Gadieten, 
de Rubenieten en de Manassieten’ (2 Kon. 10:32-33). 
Door hun trouwbreuk gaf God hen over in de handen 
van Pul, de koning van Assur, die hen deporteerde naar 
Chalach, Chabor, Hara en de rivier van Gozan (1 Kron. 
5:23-26). De nakomelingen van de tweeëneenhalve 
stam plukten de vruchten van de verkeerde keus van 
hun voorouders. In type zien we hier wat er gebeurt 
met christenen, die God verruilen voor de afgoden van 
de wereld. Zij komen in de macht van Pul, de koning 
van Assur, een beeld van de overste van de wereld, de 
duivel. Deze ‘christenen’ worden gedeporteerd naar het 
terrein dat hem toebehoort, de wereld. De waarschuwing 
van Johannes is nog steeds actueel: ‘Kinderen, wacht u 
voor de afgoden’ (1 Joh. 5:21).

De geschiedenis van de tweeëneenhalve stam is voor 
christenouders bijzonder leerrijk. Ons leven bestaat uit 
het maken van keuzes. Zijn we ons ervan bewust dat de 
keuzes die wij als ouder(s) maken, grote invloed hebben 
op de geestelijke ontwikkeling van onze kinderen? We 
stimuleren hen om een hoge opleiding te volgen, we 
stimuleren hen om te gaan sporten enz. En daar is in 
zekere zin niets mis mee. Maar stimuleren we hen ook 
om op zondag mee te gaan naar de gemeentelijke 
samenkomst? Stimuleren we hen om de Bijbel te lezen? 
Stimuleren we hen om te bidden? Stimuleren we hen om 
gelovige vrienden te kiezen? Of interesseert het ons niet 
met welke vrienden ze omgaan en waar ze uithangen? 
En hoe ziet ons eigen geestelijk leven eruit? Zijn wij een 
goed voorbeeld voor onze kinderen en kleinkinderen? 

We hebben overdacht dat de keuze van de 
tweeëneenhalve stam uiteindelijk ertoe leidde dat hun 
nageslacht de afgoden ging dienen, wat tot gevolg had 
dat de koning van Assur hen naar zijn land deporteerde. 
Het begon met het verzoek: ‘doe ons niet over de 
Jordaan trekken’ – waarmee ze toonden meer interesse 
te hebben voor het aardse dan voor het hemelse. 
Daarna volgde de beslissing om in onafhankelijkheid 
van hun broeders een groot altaar te bouwen. Dit was 
niet volgens Gods gedachten en leidde bijna tot een 
broederstrijd. Toen zij jaren later door Debora werden 

Gevolgen



opgeroepen om samen met hun broeders de strijd 
aan te binden met Jabin, de koning van Kanaän, 
lieten ze het massaal afweten. Want ‘onder de 
geslachten van Ruben waren de overleggingen 
vele’. Wel of niet meestrijden? Nee, toch maar 
niet! Ze luisterden liever naar het fluitspel bij hun 
kudden, dan hun leven op het spel te zetten voor 
hun broeders (vgl. 1 Joh. 3:16-17). Gilead bleef 
rustig aan de overzijde van de Jordaan (Richt. 

5:15-17)! En wij? Voelen we ons nog betrokken 
bij het wel en wee van onze ‘broederstammen’, of 

luisteren we liever naar het blaten van de schapen en het 
fluitspel  

De geschiedenis van Richteren 5 toont pijnlijk aan hoe het 
gesteld was met de gezindheid van de tweeëneenhalve 
stam: ze waren egoïstisch en dachten alleen maar aan hun 
eigen belang en vertier. Is het dan vreemd dat zij de afgoden 
gingen dienen? Samen met de andere stammen hadden zij 
de koningen Sihon en Og overwonnen, en hun land in bezit 
genomen. Maar omdat zij weigerden samen met hun broeders 
de Jordaan over te trekken en te gaan wonen in het land 
dat de Here voor Zijn volk had bestemd, is hun dit noodlottig 
geworden. Het noodlot sloeg echter niet bij henzelf toe, maar 
bij hun kinderen en kleinkinderen. Laat dit even goed op u 
inwerken! Want ‘al deze dingen nu zijn hun overkomen als 
voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, 
op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen’  (1 Kor. 
10:11).
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Als ‘van de redactie’ heb ik deze keer 
een kort artikeltje van Maurice Koechlin 
geselecteerd. Wij willen altijd graag op de 
Heer Jezus wijzen en wat is er dan mooier 
om zo dicht bij Hem te morgen staan en 
tegelijkertijd te beseffen hoe groot en 
verheven Hij is. Ver en toch dichtbij.

“Al Zijn bekenden nu stonden op een 
afstand, ook de vrouwen die Hem waren 
gevolgd van Galilea, en zagen dit aan”.

 Lucas 23:49

Zij zagen dit schouwspel aan. ‘Dit’ is de 
Heer met doornen gekroond, blootgesteld 
aan de verachting en de hoon van mensen. 
Genageld aan het vloekhout van het kruis, 
tussen twee misdadigers in. Door God Zelf 
onderworpen aan het lijden. ‘Dit’ is het Lam 
van God, geofferd voor de zonde. De Zoon 
des mensen, die op Zijn gezegend hoofd het 
hele gewicht droeg van de overtredingen 
van de mensen.

Al de Zijnen die Hem waren gevolgd op 
Zijn weg, stonden op een afstand. Bij dit 
onvergelijkelijke toneel in de geschiedenis 
van de wereld stonden allen van verre. Niet 
in staat de diepte ervan te peilen of de ernst 
ervan te begrijpen. Ze zwijgen tegenover 
het onzegbare lijden dat hun geliefde Heer 
doormaakt, en dat geen mens met Hem kan 
delen. Hij is alleen op het kruis, terwijl Hij de 
bittere beker drinkt. Zijn God heeft zelfs Zijn 
aangezicht van Hem moeten afwenden, van 
de Zoon van Zijn liefde. 

Wij blijven op een afstand staan, evenals 
de discipelen. Maar niet zover weg dat 
we Hem uit het oog verliezen, die van 
de aarde is verhoogd. We staan daar in 
heilige vrees. Laten we niet doen zoals 
de mensen van Bet-Semes (1 Sam. 6), 
die uit nieuwsgierigheid keken naar wat 
er verborgen was in het binnenste van de 
ark. God alleen heeft alle volmaaktheden 
kunnen zien van Zijn Persoon en de diepte 

van Zijn lijden. Onze plaats is op de knieën, 
op een afstand die een diep en heilig ontzag 
vereist. 

Deze afstand wordt in type voorgesteld 
door de 2000 ellen, die de ark scheidden 
van het volk dat door de Jordaan trok (Joz. 
3:4). Daarop stonden de wateren stil. De 
priesters met de ark stonden op het droge, 
in het midden van de Jordaan. Heel Israël 
ging over op het droge, langs de plaats 
waar de ark stil stond.

Er is dikwijls geprobeerd het lichamelijke 
lijden van de Heer der heerlijkheid te 
peilen. Laten we ervoor waken dit niet uit 
nieuwsgierigheid of uit sentimentaliteit te 
doen. Wat het Woord ons hierover zegt in 
heilige soberheid, is voldoende voor onze 
aanbidding.

Het Lucasevangelie, het evangelie van de 
Zoon des mensen, spreekt ons over het 
lijden dat Hij heeft ondergaan in Getsemane 
en daarna op Golgota. Een lijden dat de 
discipelen en wij met hen van verre moeten 
bezien, zonder dat wij het kunnen peilen. 
Het Johannesevangelie confronteert ons 
echter met de Zoon van God, die in de 
wereld Zijn dienst van liefde volbrengt. Daar 
vinden we niet meer het zondoffe , maar 
het brandoffer tot een liefelijke reuk voor 
God. Als daarna Zijn dienst is volbracht, 
kan Hij Zijn hart openen voor Johannes en 
Zijn moeder. Hij vertrouwt Zijn moeder aan 
Johannes toe, de discipel die Hij liefhad. 
Niet vanaf een afstand richt Hij Zich tot hen, 
zij staan heel dicht bij Hem. Daar is ook 
onze plaats, niet om Zijn lijden te bezien 
maar Zijn liefde. 

-
Wij hopen dat u, mede door de artikelen 
in dit nummer, wordt gesterkt en steeds 
dichtbij de Heer Jezus mag staan en door 
mag gaan. Een hartelijke groet namens 
de redactie, Jan Paul Spoor

Van de redactie
Ver en toch dichtbij
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Exodus 3
Het werk van Mozes – weide zoeken voor de schapen 
van Jetro – was blijkbaar niet makkelijk. Want hij moest 
de kudde zelfs leiden naar de overkant van de woestijn. 
Eens kwam hij bij de berg Horeb, en hij was zich niet 
ervan bewust dat de dagen van zijn ballingschap ten 
einde liepen. Het ogenblik was gekomen dat God hem 
kon gebruiken, en wel met dezelfde opdracht die hijzelf 
zoveel jaar geleden zelfstandig had willen uitvoeren. Hij 
moest zijn broeders verlossen van het juk van Egypte. 
De lange voorbereidingstijd, die de Here voor hem nodig 
achtte, was nu voorbij. Deze periode werd afgesloten 
met een goddelijke openbaring: “En de Engel van de 
Here verscheen hem in een vuurvlam uit het midden 
van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik 
brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet 
verteerd” (Ex. 3:2). Dit verschijnsel trok de aandacht van 
Mozes. Zijn plichten konden hem niet ervan weerhouden 
Gods openbaring te bezien. Dat hoeft nooit. Als men de 
gewone plichten goed volbrengt, zijn ze een garantie 
voor hogere plichten. De herders, die in de nacht 
de wacht hielden bij hun kudden, waren door God 
uitverkoren om van de grootste goddelijke openbaring 
op aarde te getuigen.

Het is een van de 
grootste bewijzen van 
onderworpenheid aan God 
om de dagelijkse arbeid 
geduldig en volhardend 

te doen, en toch oog te 
hebben voor de bijzondere wegen 

van God: “Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere 
verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet 
verbrandt. Toen de Here zag dat hij het ging bezien, 
riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! 
En hij antwoordde: Hier ben ik” (Ex. 3:3-4). De Here 
openbaarde Zichzelf hier in genade. Weliswaar in een 
vuurvlam, maar die was niet verterend. De heerlijkheid 
van God kwam tot de mens, en deze ondervond 
alleen genade en barmhartigheid. Toch was het heilige 
grond, en alleen maar met ontschoeide voeten kon de 
aanbidder naderen. 

Bovendien: God kwam tot de mens! Het was niet de 
mens, die tot God naderde. Zo stelde de Here Zichzelf 
voor in een vuurvlam in een braamstruik. Hij openbaarde 
Zijn liefdevolle gevoelens en Zijn belangstelling voor 
Israël. Van Gods kant was er niets dat de afstand 
handhaafde tussen de mens en God. Dit was een 
belangrijke en noodzakelijke les voor Mozes, die hier 

zag Wie God in Zijn liefde voor Zijn volk wilde zijn. Maar 
ook hoe de mens door Hem benaderd wordt.

Mozes had deze mededelingen dankbaar moeten 
aanvaarden. Na de lange, sombere periode waarin het 
leek alsof God Zijn volk had vergeten, zag Mozes Gods 
oneindige liefde en barmhartigheid voor Israël. Al die tijd 
had Hij het voornemen het volk te verlossen. Maar Mozes 
had nu zijn eigen ongeschiktheid voor die taak leren 
zien. Hij begreep dat hij niet volgens zijn eigen inzichten, 
maar naar de gedachten van God zou moeten handelen. 
De God die voor hem stond in een vuurvlam, zou hem 
inderdaad niet verteren, maar Hij stond in de grootheid 
van Zijn eeuwige liefde en genade wel in scherp contrast 
tot zijn eigen impulsieve en onstuimige karakter. Zo had 
Mozes zich 40 jaar geleden gedragen, maar nu was hij 
diep overtuigd van zijn eigen ongeschiktheid. Hij zei: 
“Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten 
uit Egypte zou leiden?” (vs. 11).

God wilde hem echter bevestigen, onderwijzen en 
voorbereiden. De verzen 14 tot 22 vertellen ons 
hoe dat gebeurde. In de eerste plaats legde Hij Zijn 
dienstknecht Zijn bedoelingen uit. Dat moest hem 
zekerheid geven. Niet alleen om hem vertrouwen te 
geven, maar de dienaar die Gods gedachten begrijpt, 
is beter voorbereid. En hij is ook meer geschikt om zijn 
taak te verrichten, als hij de hele gang van zaken en de 
afloop in bijzonderheden kent. Maar nog meer – want 
het onderwijs van God is volmaakt: Mozes leerde zélf de 
kracht van God te voelen. Dat is genade en leven. 

Exodus 4
De relatie tussen hemzelf en God moest sterker worden, 
voordat hij de relatie tussen God en Zijn volk goed kon 
begrijpen. Dit onderwijs kreeg hij in Exodus 4 op drie 
verschillende manieren:

1. Hij moest weten dat hij een macht bezat die groter 
was dan de macht waaraan hij normaal gesproken 
te gronde zou gaan. Zijn staf werd een slang, wat 
spreekt van de macht van de satan. Mozes vluchtte 
voor haar. Maar de Here gaf opdracht haar te 
grijpen en zo werd in zijn hand weer de staf van 
Gods macht (vs. 3).

2. Hij leerde dat zijn eigen melaatse hand weer door 
God gezond werd gemaakt (vs. 6).

3. Hij leerde dat het water van de rivier de Nijl (de bron 
van leven en zegen), veranderde in bloed als het 
werd uitgegoten op het droge. Dit toont dat God het 
land Egypte zou oordelen (vs. 9).

Mozes
In de leerschool van God
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Door deze drie lessen leerde hij de bekwaamheid voor 
de opdracht die hij kreeg, zodat hij zich in staat wist om 
zijn dienst te verrichten. Maar nog steeds aarzelde hij. 
Hoewel hij gesterkt was door wat hij had meegemaakt, 
dacht hij dat hij vanwege zijn moeizame spraak niet 
geschikt was. God is steeds vol genade als Hij Zijn 
dienstknechten klaarmaakt voor hun arbeid, zowel in 
de kleine als in de grote dingen. Toch kan het gevoel 
van onbekwaamheid aanwezig blijven, zoals bij Paulus. 
Daarom zou Aäron de spreekbuis van Mozes worden. 
En toen alles geregeld was, “nam Mozes zijn vrouw en 
zijn zonen, zette hen op een ezel en keerde naar het 
land Egypte terug; ook nam Mozes de staf Gods in zijn 
hand” (vs. 20). 

Mozes keerde op een heel andere manier terug naar 
het land Egypte, dan hij het had verlaten; dit toont hoe 
veertig jaar van discipline hun werk hadden gedaan. 
We zien nu geen smadelijke vlucht om het vege lijf te 
redden, als gevolg van een te groot zelfvertrouwen. Toen 
wilde hij optreden ten behoeve van zijn broeders, maar 
het gebeurde in onafhankelijkheid van God. Nu ging 
hij opnieuw, klein en zwak in eigen oog, maar bekleed 
met Gods kracht, een kracht die verwerkelijkt wordt in 
het bewustzijn dat alleen de afhankelijkheid van de Heer 
uitkomst biedt.

Maar er was nog één kwestie die geregeld moest worden 
tussen de Here en Mozes (vs. 24). Het is een bijzonder 
voorbeeld van de noodzaak van Gods heiligheid in 
Zijn opvoedende tucht. We weten niet of Mozes heeft 
toegegeven aan de gewoonten van de Midjanieten, of 

dat hij gedacht heeft nooit 
meer zijn eigen volk terug 
te zien. In ieder geval had 
hij veronachtzaamd zijn 
zoon te besnijden. Zonder 

die grove fout te herstellen 
(zijn vrouw was een heidense), wilde hij nu de Here gaan 
dienen. Hij handelde alsof het er niet toe deed dat hij deze 
goddelijke inzetting niet had onderhouden. Hij moest 
leren dat dit niet kon worden vergeten door iemand die 
op deze wijze werd geroepen. Zijn verantwoordelijkheid 
moest beantwoorden aan zijn roeping. “Onderweg nu, 
in een nachtverblijf, kwam de Here hem tegen en zocht 
hem te doden” (vs. 24). Zo onbuigbaar is Zijn heiligheid, 
en zo streng de verplichting tot gehoorzaamheid aan 
Zijn inzettingen, met name voor een dienstknecht. Zijn 
vrouw herstelde de inconsequentie van hun handelwijze, 
maar zó dat de schuld op Mozes viel. Zij keerde terug 
naar haar eigen land (vgl. Ex. 18:2), terwijl Mozes zijn 
weg vervolgde met Aäron.

Wat een les was dit bij het begin van zijn dienstwerk. 
Wat zal dit diepe indruk op hem hebben gemaakt! 
Een dienst van grote waarde of uitmuntende kennis 
van diepe waarheden is geen verontschuldiging voor 
het verwaarlozen van Gods inzettingen. Aan wie veel 
is gegeven, van hem zal ook veel worden geëist. 
Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan het Woord 
van God moet het leven en het gedrag van Zijn dienaar 
kenmerken. Met deze laatste ernstige les ging hij naar 
zijn arbeidsterrein. Komende vanuit de eenzaamheid van 
Midjan, zou hij een getuige zijn voor Farao. Opgeleid in 
Gods bijzondere school, moest hij nu in het openbaar en 
op hoog niveau het resultaat van zijn onderwijs tonen.

Exodus 5
Laten we nu de verschillende ervaringen bezien, die 
Mozes meemaakte bij de vervulling van zijn taak. Wij 
hebben de voorbereidingen gezien voor zijn dienst. Maar 
een dienstknecht heeft voortdurend behoefte aan leiding 
en opvoeding, om zonder onderbreking afhankelijk te 
blijven van God. Deze nieuwe discipline begon bij Mozes 
bijna direct na zijn intrede op het arbeidsveld.

Samen met Aäron kwam hij bij Farao en bracht hem het 
bevel van God over om het volk te laten gaan. Farao 
weigerde niet alleen, maar hij verzwaarde ook de lasten 
van het volk. Dit was een ontmoedigend begin voor 
een aspirant dienaar. Mozes was zich ervan bewust 
dat zijn boodschap van God kwam. Maar alles wat 
eruit voortkwam, was de openlijke ontkenning van de 
rechten van God en een toenemende ellende voor het 
volk. Dat was nog niet alles. Het volk zelf verweet Mozes 
ook de oorzaak te zijn van deze lastenverzwaring. 
Dat was voor hem droevig en moeilijk te verteren, 
omdat die beschuldiging kwam van de kant van hen 
die hij had willen dienen. Wat kon hij doen in zulke 
omstandigheden? Hij ging terug naar de Here met 
een verbitterde geest (vs. 22). Hij vertelde Hem zijn 
moeilijkheden en ontmoedigingen. 

Het gevolg daarvan was dat hij iets nieuws moest 
leren: namelijk dat een dienstknecht niet moet letten 
op de resultaten bij het verrichten van zijn taak. In het 
algemeen is een werk als doeltreffend te beschouwen, 
wanneer de resultaten beantwoorden aan het gestelde 
doel en omgekeerd. Maar zo is het niet in het werk van 
God. De ware dienstknecht moet het oog alleen richten 
op het woord van de Meester, en het resultaat overlaten 
aan Hem die hem heeft gezonden.

Het is zoals met de Heer Jezus, die de steden waarin 
hij de grootste wonderen had verricht, verwijten moest 
maken vanwege hun ongeloof. Hij richtte Zich tot de 
Vader en zei: “Ik prijs U, Vader, Heer van de hemel 
en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en 
verstandigen hebt verborgen en ze aan kleine kinderen 
hebt geopenbaard” (Matt. 11:25; Luc. 10:21).

Mozes moest in dezelfde geest leren handelen. Anders 
zou zijn dienst niet berusten op het werk van het geloof, 
maar op de succesvolle resultaten. Het werk zou dan 
zwak en onstandvastig zijn. En een man zonder geloof 
“is een wankelmoedig man, onberekenbaar op al zijn 
wegen” (Jak. 1:4-8).

Exodus 6
Nog meer onderwijs voor Mozes volgde in hoofdstuk zes. 
Hier leerde hij veelomvattende lessen omtrent het hart 
van God. Het was de inleiding tot het verdere onderwijs. 
Hoe meer we van God weten, hoe gemakkelijker het is 
van Hem afhankelijk te zijn: “Gewen u toch aan Hem, 
opdat u vrede hebt; daardoor zal uw gewin groot zijn” 
(Job 22:21). Hoe dieper onze kennis van Hem is, des te 
groter zal onze kalme en bestendige afhankelijkheid van 
Hem zijn.

God openbaarde Zichzelf aan Mozes als Jahweh, de God 
van het verbond. Die openbaring was niet aan Abraham, 
Isaak en Jakob gegeven. Met de aartsvaders had Hij 
wel een verbond gesloten om Israël het land Kanaän te 
geven; en dit verbond brengt Hij hier ook in herinnering. 

Gehoorzaamheid 
aan Gods Woord



4

Maar Hij gaf een nieuwe openbaring van Hemzelf, die 
Mozes moest versterken en hem in staat zou stellen het 
hoofd te bieden aan voorkomende tegenslagen. Zo kon 
hij er zeker van zijn dat het uiteindelijke resultaat gunstig 
zou zijn, omdat het berustte op Gods woord en verbond.

Enigszins gerustgesteld ging Mozes weer naar de 
Israëlieten (vs. 8). Maar zij luisterden niet naar hem door 
ongeduld en moedeloosheid, en de harde slavenarbeid. 
Nog altijd was Mozes niet berekend op zijn taak. Toen 
de Here hem opdroeg naar Farao te gaan, zei hij: “De 

Israëlieten luisterden niet 
eens naar mij, hoe zou dan 
Farao naar mij luisteren, 
terwijl ik niet welbespraakt 
ben” (vs. 11). Hij had zoveel 

meegemaakt, nadat hij eerst 
in eigen kracht had geprobeerd zijn volk te bevrijden, 
dat hij nu telkens geneigd was moedeloos te zijn. Hoe 
langer hij bezig was met zijn taak, hoe meer hij zich 
bewust was van de moeilijkheden en zijn eigen gebrek 
aan bekwaamheid. 

De Here wilde echter dat Mozes zonder aarzelen zijn 
werk zou doen. Daarom gaf Hij hem en Aäron opnieuw 
de opdracht naar de Israëlieten en naar Farao te gaan, 
en Zijn volk uit het land Egypte te leiden (vs. 12).

Het bevel uit vers 12 vormde de inleiding tot de verdere 
dienst van Mozes. Het gaf vastheid en zekerheid, zoals 
het toevertrouwde pand bepalend is voor onze dienst  
(1 Tim. 6:20). Als iemand zijn dienstwerk niet kent, zal hij 
nooit in staat zijn het op de juiste wijze te vervullen. Maar 
als iemand weet van de Heer Jezus een opdracht voor 
een bepaalde taak te hebben gekregen, zal hij een sterk 
besef van vertrouwen en verantwoordelijkheid hebben 
om te handelen.

Exodus 7
Deze opdracht kreeg Mozes van de Here. Hij had 
nog wel een gevoel van eigen onbekwaamheid, maar 
kreeg de nodige zekerheden waardoor dit gevoel werd 
opgeheven:

1e Mozes moest op Jahweh, de God van het verbond 
rekenen. Want het was deze God, die Zich had 
voorgenomen Zijn volk in Kanaän te brengen.

2e Mozes kreeg een specifieke opdracht om namens 
Jahweh op te treden. Hij kreeg inzicht in de resultaten 
en gevolgen van zijn werk, die tot in detail werden 
omschreven.

3e Om iedere aarzeling te overwinnen en ieder gevoel 
van ongeschiktheid, werd hij toegerust met kracht: “Zie, 
Ik stel u als God voor Farao; en uw broeder Aäron zal 
uw profeet zijn” (vs. 1). Hij kreeg het bevel voor de farao 
het wonder te herhalen, dat eerder zijn eigen ziel had 
gesterkt bij de brandende braamstruik: het veranderen 
van zijn staf in een slang. Toen moest hij de slang in zijn 
hand nemen om zijn eigen geloof te versterken, hier was 
het doel Mozes voor Farao te stellen als de leider die 
bekleed was met de kracht van God.

Deze genadige opdracht van de Here vervolmaakte de 
discipline die nodig was voor Mozes, de man Gods. 
Dit gebeurde met het oog op zijn belangrijke werk, 
zodat niets hem kon afleiden van het doel, of twijfel 
hierover kon veroorzaken. Zo volvoerde hij trouw en 
onverschrokken zijn taak, gesterkt in de kracht van God 
tegenover de farao. En zonder verwijten in de richting 
van zijn broeders, totdat hij het grote doel van de eerste 
fase van zijn dienst had bereikt, nl. de verlossing van 
het volk uit Egypte. Vanaf de tijd dat hij in Gods dienst 
werd geroepen tot de nacht van het Pascha, toen hij 
met het volk uit het land trok, duurde deze bijzondere 
leerschool voor Mozes.

Vertrouwen op 
Gods Woord

Vragen:

1. Wat is het kortste vers in het Oude Testament?

2. Welke vrome priester had een vrouw die Jehoseba 
(of: Jehosabat) heette?

3. Welk evangelie vermeldt dat de Heer Jezus ontkwam 
aan degenen die Hem wilden stenigen?

1. Dit is 1 Kronieken 1:25 (Eber, Peleg, Reü).

2. De priester Jojada (2 Kron. 22:11).

3. Het vierde evangelie (Joh. 8:59; 10:31, 39).

Bestudeert de Schriften

Antwoorden:
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‘Ik weet van een mens in Christus, veertien jaren 
geleden, (of het was in het lichaam, weet ik niet, of 
buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het) zo 

iemand, die werd opgenomen tot in de derde hemel. 
En ik weet van zo’n mens (of het was in het lichaam 

of zonder het lichaam, weet ik niet, God weet het) dat 
hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke 
woorden hoorde, die het een mens niet geoorloofd is te 

spreken’.

Als wij met Christus in het 
paradijs zijn, zullen wij 
- wie weet hoe spoedig 
- ook getuige zijn van de 
‘onuitsprekelijke woorden’ 

die daar te horen zijn; 
dit zijn eigenlijk ‘onzegbare 

woorden’ die een mens niet op de lippen mag nemen. Er 
wordt door Paulus niet vermeld door wie deze woorden 
werden uitgesproken: door de hemelse heiligen, door de 
engelen of door God Zelf. Dat blijft voor ons verborgen. 

In het laatste bijbelboek horen wij vele mededelingen 
en profetische openbaringen door middel van personen 
in de hemel. Het gaat daar blijkbaar niet om dezelfde 
categorie van ‘onuitsprekelijke woorden’. Alleen wat 
de zeven donderslagen zeiden, moest door Johannes 
worden verzegeld en geheimgehouden (Openb. 
10:4). Evenmin kunnen wij stellen dat Paulus deze 
‘onuitsprekelijke woorden’ niet zou hebben begrepen, 
toen hij was opgenomen in de derde hemel. Integendeel, 
het waren ‘buitengewone’ of ‘uitnemende’ openbaringen 
die hij kennelijk heeft verstaan en begrepen (2 Kor. 12:7). 
Anders zou hij ook geen doorn in het vlees nodig hebben 
gehad, toen hij weer terug was op aarde, omdat er dan 
geen gevaar van zelfverheffin en zelfverheerlijking zou 
zijn geweest. 

Misschien moeten wij denken in de richting van de 
talrijke openbaringen die Paulus heeft ontvangen ten 
aanzien van de waarheid van Christus en de Gemeente, 
verborgenheden ten aanzien van de toekomst, zoals het 
herstel van Israël, de opname van de Gemeente e.d. 
Heel veel hiervan is door hem vastgelegd in de brieven 
van het Nieuwe Testament. Het onuitsprekelijke karakter 
ervan heeft dan betrekking op de hemelse aard van deze 
geheimenissen, zoals die in het paradijs wordt gezien 
en ervaren. Deze hemelse ervaring is het een mens 
op aarde niet toegestaan onder woorden te brengen. 
De Heilige Geest heeft Paulus en de andere apostelen 
echter hier op aarde reeds ingeleid in de hele goddelijke 

waarheid, en zo konden zij hun openbaringen aan ons 
doorgeven in hun brieven (Joh. 16:13).

Het lijdt geen twijfel dat de apostel werkelijk kennis heeft 
genomen van deze hemelse openbaringen, die wij allen 
straks ten volle mogen kennen (1 Kor. 13:12). Terwijl hij 
in de derde hemel was, vormde het volle genot hiervan 
geen probleem. Maar zodra hij weer op aarde was, 
had hij een doorn in zijn lichaam nodig (mogelijk een 
oogkwaal, Gal. 4:13-15), opdat hij zich niet zou verheffe  
op de uitnemendheid van de openbaringen. Paulus was 
op aarde nog niet volmaakt.

De ontslapen gelovigen in het paradijs hebben echter 
het volledige genot van deze heerlijke, hemelse dingen. 
Het geluk in de tussentoestand verschilt naar zijn aard 
niet van dat in de eeuwige toestand. Direct na het 
ontslapen is de christen immers met Christus (Fil. 1:23), 
en dat bepaalt zijn geluk. De Schrift maakt wat dit betreft 
geen onderscheid tussen de tussentoestand en de 
eeuwige toestand. Dat doet ze ook niet ten aanzien van 
de ongelovigen: de ernst en het karakter van de pijnen in 
de hades en in de poel van vuur worden aan elkaar 
gelijkgesteld. 

Hier op aarde komen wij 
overigens niets tekort, 
want wij verheugen ons 
nu al in Christus met 
een ‘onuitsprekelijke 

en verheerlijkte vreugde’  
(1 Petr. 1:8). Dat is een vreugde 

die niet is uit te spreken. Die hemelse vreugde is dus 
niet goed onder woorden te brengen; maar wij zien de 
glans ervan bijvoorbeeld op het gezicht van Stefanus, 
toen hij keek in een open hemel (Hand. 6:15; 7:55). 

Verder kunnen wij onze God en Vader voortdurend 
dankzeggen voor Zijn ‘onuitsprekelijke gave’ (2 Kor. 
9:15), want dit geschenk is onbeschrijflijk groot. Het gaat 
hier om de gave van Gods geliefde Zoon, en ook om 
de gave van de Heilige Geest (Joh. 4:10). Wie zal de 
rijkdom van deze goddelijke gaven kunnen peilen?

Bovendien is het de Geest Zelf die in de huidige tijd voor 
ons bidt en pleit met ‘onuitsprekelijke verzuchtingen’ 
(Rom. 8:26). Dat zijn zuchten die woordeloos zijn, 
maar wel worden begrepen door Hem die de harten 
doorzoekt. Want de inwonende Geest verricht voorbede 
in onze harten ‘in overeenstemming met de wil van God’, 
goddelijke voorspraak voor ‘heiligen’ (Rom. 8:27). De 
onuitsprekelijke rijkdommen van de drie-ene God staan 
ons hier op aarde al ter beschikking!

Drie andere 
onuitsprekelijke 
dingen

Vier onuitsprekelijke 
dingen

2 Korintiërs 12:2-4

Hugo Bouter 

Onuitsprekelijke 
woorden
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‘Sterk mij met rozijnenkoeken, verkwik mij met appels, 
want ik ben ziek van liefde. Laat Zijn linkerarm onder mijn 

hoofd zijn en Zijn rechter mij omhelzen’ (Hoogl. 2:5-6).

Ik ben ziek van liefde
De bruid is overweldigd door de banier van de liefde van 
de bruidegom over haar (zie vers 4). Ze is zelfs ‘ziek van 
liefde’ (vers 5). Daarmee zegt ze dat ze het gevoel heeft 
dat haar hart onder zijn liefde bezwijkt. Ziek van liefde 
betekent voor ons het opgaan in het volkomen geluk van 
het bewustzijn van de liefde van onze Heer, waarbij het 
hart niet kan bevatten wat Hij allemaal voor ons heeft 
gedaan. Het is het onwel worden bij de gedachte aan 
alles wat de Heer heeft gegeven en gedaan, en nog zal 
geven en zal doen.

De bruid wil zijn liefde beantwoorden, maar is daar niet 
toe in staat. Zijn liefde is zo groot, zo indrukwekkend, 
dat ze eronder bezwijkt. Daarom vraagt ze hem haar te 
sterken met ‘rozijnenkoeken’. Ze wil de volle vreugde 
van zijn liefde ervaren. Rozijnenkoeken zijn net zoals 
wijn gemaakt van druiven. Ze spreken van blijdschap die 
verbonden is met kracht, een kracht die voor de gelovige 
in God te vinden is: ‘De vreugde van de Heere, dat is uw 
kracht’ (Neh. 8:11b).

Voor Jeruzalem, de bruid van de Messias, zal de 
tijd komen dat zij zich niet meer zal sterken met de 
rozijnenkoeken van de afgoden (Hos. 3:1), maar met 
Zijn rozijnenkoeken. Dat zal gebeuren wanneer de Heer 
Jezus als de ware David terugkeert naar Jeruzalem om 
daar te regeren. We zien dat in beeld als David de ark 
naar Jeruzalem brengt. Hij deelt dan ‘aan heel het volk, 
aan heel de menigte van Israël, van de man tot de vrouw 
toe, aan ieder één broodkoek, één klomp dadels en één 
rozijnenkoek uit’ (2 Sam. 6:19).

We kunnen van de bruid leren dat zij niet zelf haar best 
doet om die liefde te beleven en uiting te geven aan 
haar blijdschap daarover. Ze wil zich over zijn liefde 
verheugen, maar is zich bewust dat ze ook daarvoor 
van de bruidegom afhankelijk is. In sommige christelijke 
groeperingen draait het alleen maar om blijdschap. Je 
moet blij zijn en daar luidruchtig uiting aan geven en 
ook allerlei vormen voor bedenken. Hier leren we dat 
de echte ervaring van de liefde van de Heer Jezus ons 
overweldigt en verbreekt. De reactie daarop is geen 
opgeklopte vreugde, maar de vraag aan de Heer om ons 
met Zijn kracht te helpen en Zijn liefde te beantwoorden.

En ze vraagt niet alleen om versterking, maar ook om 
verkwikking. Er is niet alleen kracht nodig, maar ook 

vertroosting (vgl. Ps. 94:19). In haar behoefte aan 
verkwikking vraagt ze om ‘appels’. We kunnen hierin 
de vraag van een gelovige zien die onder de indruk 
van de liefde van de Heer Jezus is gekomen en door 
Zijn woorden verkwikt wil worden. Het zijn woorden 
voor iemand persoonlijk in de eigen specifiek  
omstandigheden. Hij is in staat om de spreuk waar te 
maken dat ‘een woord op het juiste moment gesproken, 
is [als] gouden appels in zilveren schalen’ (Spr. 25:11). 
Wie eenmaal de Heer Jezus kent en overweldigd 
is door Zijn liefde, heeft een groot verlangen naar 
Hem en wil Hem beter leren kennen, vooral ook in de 
omstandigheden waarin hij verkeert.

We hebben Zijn ondersteuning nodig. Die ondersteuning 
herkennen we in het verlangen van de bruid naar de 
linker- en rechterarm van de bruidegom in vers 6. Dit 
is een hoogtepunt in het boek. Na een periode van 
beproeving en verlangens komt het ogenblik van rust 
en geborgenheid. Er kan twijfel en onrust komen als we 
de Heer niet ervaren. Maar Hij zal ons van Zijn grote 
liefde overtuigen, waardoor we sterk naar Hem gaan 
verlangen.

De bruid wenst in zijn armen te zijn. Ze noemt zijn beide 
armen apart. Zijn linkerarm is de arm die als het ware 
uit zijn hart komt, uit zijn liefde – het hart zit links. Zijn 
rechterarm is de arm van zijn kracht (zie Jes. 41:10; 
Ps. 63:9). In zijn armen is ze in alle opzichten veilig 
(vgl. Deut. 33:27). Dat zijn linkerhand onder haar hoofd 
is, betekent ook dat hij daarmee haar hoofd optilt om 
naar hem te kijken. Dat zijn rechterarm haar omhelst, 
betekent dat hij die beschermend om haar heen houdt.

Dit herkennen we in de Heer Jezus. Wie in een intieme 
relatie met Hem leeft, zal Zijn liefde en kracht ervaren. 
Het gaat niet om kracht op zich, maar om kracht die 
werkzaam is in een intieme relatie. Zijn liefde ondersteunt 
en beschermt. Als we zo Zijn liefde en kracht mogen 
ervaren, is er volmaakte vrede gekomen. Dat zal het 
gelovige overblijfsel van Israël in de toekomst ervaren, 
als het na de Grote Verdrukking zal zien op Hem, Die 
zij hebben doorstoken en tegelijk volkomen vrede zal 
vinden in Hem.

Met dit tafereel van rust eindigt het derde gedeelte 
van het eerste hoofddeel van het boek. Zo zijn ook de 
beide vorige gedeelten geëindigd. Het eerste gedeelte, 
Hooglied 1:1-4, eindigde met de bruid die werd 
gebracht in de kamers van de koning; en het tweede 
gedeelte, Hooglied 1:5-17, eindigde met het tafereel 
dat de koning en zijn bruid samen zijn.

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
D
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In deze WoordStudie bespreken we een wat minder 
vaak voorkomende woordgroep. Het betreft het Griekse 
woord kentron, dat viermaal in het Nieuwe Testament 
voorkomt, en het ermee verwante werkwoord ekkenteoo, 
dat tweemaal wordt gebruikt. Deze zes plaatsen zullen 
we in geregelde orde bespreken. De gebruikers van 
deze woordgroep in het Nieuwe Testament zijn resp. 
Lucas (1x), Paulus (2x) en Johannes (3x).

Handelingen 26:14

In Handelingen 26:14 zegt de Heer Jezus tegen Paulus: 
‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? Het valt je hard 
tegen de prikkels achteruit te slaan’. Hier staat Gr. 
kentron in het meervoud. Het wordt in deze samenhang 
overdrachtelijk gebruikt. Maar om dat te begrijpen, 
moeten we ons eerst met de letterlijke betekenis 
bezig houden. Wat is een kentron? Het is vertaald met 
‘prikkel’, en dan kan ofwel worden gedacht aan de door 
veedrijvers gebruikte stok of zweep, die uitloopt in een 
prikkel, ofwel aan een ploeg waaraan prikkels bevestigd 
waren. In beide gevallen moesten ze voorkomen dat de 
dieren met hun poten achteruit trapten. 

De uitdrukking ‘tegen de prikkels achteruit slaan’ was 
echter een spreekwoord geworden dat al bij Euripides 
(5e eeuw v. Chr.) voorkwam, en daar de betekenis 
had gekregen van ‘zich verzetten tegen goddelijke 
overmacht’.

1 Korintiërs 15:55-56

In 1 Korintiërs 15 heeft Paulus een uitvoerig betoog 
gehouden over de waarheid van de opstanding. Daarbij 
heeft hij ook melding gemaakt van de verandering van 
de levenden bij de opname van de Gemeente, die in de 
toekomst nog plaatsvindt. Als dat gaat gebeuren, zal 
het volgende schriftwoord uitkomen: ‘Waar is, dood, uw 
prikkel? Waar is, dood, uw overwinning? De prikkel nu 
van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is 
de wet’. 

Wat Paulus lijkt te willen zeggen, is gebaseerd op de 
gedachte dat de persoon die de drijfstok hanteert, de 
macht heeft. In dit geval geeft hij dus aan dat de dood 
straks geen prikkel, oftewel geen macht meer heeft om 
de mensheid te folteren, omdat de dood is overwonnen. 
Nu heeft de dood macht over de mensheid als gevolg 
van de realiteit van de zonde (vgl. Rom. 5:12), en het is 
de wet die daarvan het overtuigende bewijs levert (vgl. 
Rom. 3:20). 

Straks zullen wij echter, zoals Paulus in vers 49 van 
1 Korintiërs 15 geschreven heeft, het beeld van de 
Hemelse, d.i. Christus, dragen, en dus zonder zonde 
zijn. Wij delen in Zijn overwinning (vs. 57).

Openbaring 9:10
In Openbaring 9:10 schrijft Johannes over sprinkhanen, 
die in de toekomst uit de afgrond zullen opkomen, en 
hij vermeldt dan de volgende bijzonderheid: ‘zij (= de 
op paarden lijkende sprinkhanen) hadden staarten, aan 
schorpioenen gelijk, en angels’. Voor ‘angels’ gebruikt 
Johannes het meervoud van het woord kentron. Hier 
gaat het dus om kentra in nog engere, maar wel letterlijke 
zin, om lichaamsdelen waarmee zij kunnen steken, dus 
om angels.

Johannes 19:37 en Openbaring 1:7
In Johannes 19:34 heeft de apostel zojuist beschreven 
dat de zijde van de Heer Jezus met een speer is 
doorstoken door een soldaat. Daar gebruikt hij het 
woord nussoo, dat lett. ‘(door)stoten’, ‘(door)steken’ 
betekent. In dat verband voegt hij toe dat weer een 
ander schriftwoord (nl. Zach. 12:10) zegt: ‘Zij zullen zien 
op Hem die zij hebben doorstoken’ (Joh. 19:37). 

Voor ‘doorsteken’ gebruikt hij om dit laatste citaat weer 
te geven het Gr. woord ekkenteoo, waarin het zojuist 
besproken woord kentron te zien is. Opmerkelijk genoeg 
gebruikt Johannes niet opnieuw het werkwoord nussoo 
dat hij zojuist zelf in vers 34 gebruikte, en hij citeert ook 
niet het Grieks van de Septuaginta. Johannes heeft de 
Hebreeuwse tekst kennelijk zelf naar het Grieks vertaald. 
Ook in Openbaring 1:7 gebruikt hij dit werkwoord, en 
ook daar gaat het over mensen die Hem doorstoken 
hebben: ‘(...) en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem 
doorstoken hebben’.

Prikkels, angels 
en doorsteken

Gerard Kramer
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Drijf- of prikstok uit de Camarque 
(Fr). Het werkend deel bestaat uit 
drie korte (ca. 3 cm) tanden, verdeeld 
over een breedte van ca. 10 cm, met 
een schacht van ca. 10 cm lang 
verbonden met een houten steel 
van ong. 2-3 meter.
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In de zomer van 1968 liep 
olympisch hardloper John 
Stephen Akhwari 1 namens 
Tanzania de olympische 

marathon. Tijdens de race is 
hij hard gevallen en werd zijn knie ontwricht. Heldhaftig 
is hij, zo goed als hij kon, doorgegaan met hardlopen en 
hij eindigde als laatste. Na de race werd hem gevraagd 
waarom hij was doorgegaan. Hij antwoordde: ‘Mijn land 
heeft mij niet 8000 kilometer ver weggestuurd om aan de 
race te beginnen, zij hebben mij gestuurd om de finish te 
halen’.

Wie aan interculturele activiteiten meewerkt krijgt met 
verschillende dingen te maken die iemand kunnen 
afleiden, frustreren, boos maken of teleurstellen. Soms 
voelen we ons ontmoedigd en zijn geneigd op te geven. 
Evenals jij heb ik vaak ontmoedigende omstandigheden 
meegemaakt en vele uitdagingen gehad in mijn geloof 
en roeping; zelfs kort geleden nog. Ik richt mij dan vaak 
op Hebreeën 12:1-3. Daar vinden wij twee 
overweldigende redenen om door te blijven gaan, en 
hoe wij dat kunnen doen. Wanneer we het dan goed 
doen of wanneer we ons ontmoedigd of onzeker voelen, 
hoop ik dat dit ook jou mag steunen in je wandel, en hulp 
mag geven om door te gaan met doorgaan.

Hij zit ‘aan de rechterzijde 
van de troon van God’ (vers 
2). Wij blijven doorgaan 
omdat de Heer Jezus alle 

aanbidding, glorie en eer 
waard is, die Hij van de meeste 

mensen om ons heen niet krijgt. Als dit ons niet aanzet 
om door te gaan, dan zijn wij niet goed bezig vanwege 
een verkeerde motivatie. Wat wij ook ervaren in onze 
wedloop: tijdens verzoekingen, in de risico’s die we 
nemen, in de momenten van frustratie. Uiteindelijk is dit 
het allemaal waard, omdat Híj het waard is. Ook al gaan 
sommige mensen niet in op de evangelieboodschap, dit 
mag mij niet afleiden van mijn zicht op Hem. Ik kan nog 
steeds aanbidden; want Hij is het waard en Hij is altijd 
wonderbaar en trouw. Maar als wij denken dat het om 
ons gaat, dan zijn we trots, of we voelen ons verslagen. 
Beide dingen voorkomen dat wij onze wedloop lopen.

Vers 3 zegt ons om ‘op 
Hem te letten die zo’n 
tegenspraak door de 
zondaars tegen Zich heeft 

verdragen, opdat u niet 

1) https://en.wikipedia.org/wiki/John_Stephen_Akhwari

moe wordt en in uw zielen bezwijkt’. Hij heeft veel meer 
moeten lijden dan wij ooit zullen meemaken. Dit is een 
geweldige bemoediging. Als wij zwak of ontmoedigd zijn, 
is het een geweldige bemoediging te weten dat de Heer 
Jezus heeft ‘deelgenomen’ aan ons mens-zijn (Hebr. 
2:14). Worden we voorgelogen? Of wordt er misbruik van 
ons gemaakt? Worden we vervolgd doordat we het juiste 
hebben gedaan? Worden we verkeerd begrepen? Onze 
liefdevolle acties verworpen? Hij weet het allemaal. 

Wij volgen een lijdende Dienstknecht, en Hij heeft ons 
beloofd dat Hij bij ons is. Hij begrijpt zowel ons, als de 
gebroken mensen om ons heen. Dit werkt uit dat wij tot 
Hem aangetrokken worden, als wij ons ook maar een 
beetje met Zijn lijden vereenzelvigen. En dat wij mogen 
weten dat Hij Zichzelf vereenzelvigt met ons lijden.

Atleten focussen zich 
op hun taak, zodat 
niets hun in de weg 
kan staan. Is mopperen 

onze verhindering? Drukt 
zelfmedelijden ons neer? Negeren we onze individuele 
gebeden en aanbidding? Geven we toe aan seksuele 
verleiding? Of is het trots? Laten we dan op de Heer 
Jezus zien, die ons alles waard is en die het kruis heeft 
verdragen. Trots is misplaatst, als we de Heer zien zoals 
Hij is.

Het is een veel voorkomende strategie van de satan om 
ons te beschuldigen, zodat wij ons veroordeeld voelen. 
Vers 2 zegt dat de Heer is gaan zitten in de hemel. 
Zijn geweldige werk van bevrijding uit de macht van de 
zonde en van de straf van de zonden is volbracht. En 
Hij leeft nu om te regeren, in ons te leven en door ons te 
werken. Dus accepteer Gods vergeving na belijdenis en 
onthoud dat we vrij zijn van veroordeling, en niet meer 
de last van de zonden en ons falen hoeven te dragen. Ik 
moest er hard om lachen toen ik voor het eerst las dat 
Martin Luther had gezegd: ‘Wanneer Satan mij zegt dat 
ik een zondaar ben, verblijdt mij dat, omdat Christus voor 
zondaars is gestorven’. Ja, de simpele waarheid van het 
evangelie ontwapent één van Satans beste tactieken 
elke keer weer.

Sommige van onze hindernissen zijn niet zondig, maar 
leiden ons wel af. Het kunnen zelfs afgoden worden. Ze 

Jezus is waardig!

Jezus is 
begripvol

Leg alle last en 
zonde af

Een illustratie

Alex Hawke (UK) is getrouwd met Ellie en werken samen 
al enige jaren in Cambodja met Interserve. Samen met 
hun kinderen wonen en werken ze in Siem Reap, met 
een bijzondere focus op discipelschap en gemeente-
opbouwend werk.

Ga door met doorgaan
 

Hebreeën 12:1-3

Alex Hawke

ttps://en.wikipedia.org/wiki/John_Stephen_Akhwari
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krijgen een hogere prioriteit dan de Heer Jezus. ‘Social 
media’ kan zoiets zijn, of het succesvol willen zijn. Tegen 
al die hindernissen, verleidingen of zonden moet ik leren 
zeggen: ‘De Heer is belangrijker’. Het tijdelijke genot dat 
ik ervaar door die dingen is waardeloos in vergelijking 
met de eindeloze voldoening die de Heer Jezus kan 
geven.

Laten we regelmatig vragen aan God wat ons hindert om 
de wedloop goed te lopen, zodat we het kunnen belijden 
en ons ervan kunnen bekeren. Wijs zonde consequent 
af en vraag om hulp. Ik heb gezien dat mensen door 
zonde werden gebracht tot het verlaten van hun dienst, 
het veroorzaken van pijn, blijvende schade en het minder 
verkondigen van Christus aan hen die nog niet bereikt 
waren met het evangelie. 

Het gebruiken van de 
wedloop als voorbeeld 
hier en in Paulus’ brieven, 
laat zien dat wij niet 

solistisch moeten zijn. ‘Ons’ 
komt meerdere malen voor, maar ook ‘wij’ en ‘u’. Het 
is duidelijk dat dit wordt geschreven aan een groep 
gelovigen die vermaand worden om deze dingen samen 
te doen. Om op koers te blijven is het cruciaal steun te 
ondervinden van medegelovigen. 

De bemoediging die wij krijgen door deel te zijn van een 
klein team en een thuisgemeente is immens: voor elkaar 
bidden, elkaars lasten delen, maar ook elkaar helpen of 
samen aanbidden. Heb jij op regelmatige basis contact 
met ‘mede-wedlopers’? Met mensen waarbij je jezelf 
kunt zijn? In een christelijke gemeenschap herinneren 
we elkaar aan de geweldige waarheden van het 
evangelie, belijden we elkaar de zonden en zoeken we 
hulp om ons daarvan te bevrijden.

Dat wij ‘met volharding de 
wedloop lopen’ vertelt ons 
dat het moeilijk kan zijn. 
Het is een marathon, geen 

sprint. Daarom moeten we 
op ons tempo letten. Veel 

zendingsorganisaties raden hun medewerkers aan niet 
meer dan twee dagdelen te werken. Als je ‘s avonds 
werkt, neem je de ochtend of de middag vrij. Ieders ritme 
is weer anders. Het heeft invloed op je tempo of je jonge 
kinderen hebt, of een medische aandoening, of een 
hoge leeftijd. Plan rustdagen of vrije tijd in de komende 
maanden.

Vers 2. We moeten bewust 
gericht zijn op de Heer 
Jezus. Regelmatig gebed, 
aanbidding en het lezen 

van het Woord zijn daarbij 
belangrijk, en ook de omgang met anderen die Hem 
lief hebben. Ontspanning, oefening, vriendschap, een 
gezonde werk- en leefhouding zullen ons ook helpen 
om door te gaan, maar niets is belangrijker dan onze 
constante, nauwe relatie met de Heer Jezus. Tijdens de 
opwekking in de Hebriden schreef Duncan Campbell 2:

‘Voor de gemeente en het zendingswerk zijn dit actieve 
dagen, maar al deze activiteiten die in de dienst van de 

2) https://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_Campbell_(revivalist)

Heer worden gedaan hebben geen waarde als de Heer 
Zelf wordt verwaarloosd. Het is niet de grootste zorg van 
de duivel om tussen ons en ons werk te komen, maar 
tussen ons en God. Veel christenen hebben hun geloof 
bedolven onder hun arbeid’.

Onze aandacht is gemakkelijk op onszelf gericht, op onze 
organisaties, onze methodes, onze tekortkomingen. 
We vragen ons af of ons geloof groot genoeg is, of we 
vergelijken het met dat van anderen. Problemen kunnen 
overweldigend zijn. Maar door regelmatig bewust op 
de Heer te zien, kunnen we het juiste zicht krijgen en 
begrijpen wat er anders kan, of wat er op dat moment 
moet gebeuren. Maar als wij onze focus op de Heer 
Jezus verliezen, hebben wij niets van blijvende waarde 
om aan deze gebroken wereld te kunnen aanbieden.

Vers 3 geeft aan dat als wij ‘op Hem letten’, onze zielen 
niet zullen bezwijken. De ontvangers van deze brief 
ervoeren moeilijkheden, maar wij ook. Dit kan ons bij de 
Heer brengen, en dit is nodig als wij willen doorgaan. 
Het is een uitdaging om te blijven liefhebben en dienen. 
We zijn niet hiertoe in staat zonder God. Wij zullen op 
onze knieën moeten gaan, voordat we een moeilijke 
bespreking hebben, of naar die bijzondere kennis gaan, 
of naar die gebroken persoon die maar niet lijkt te 
veranderen.

We hebben inspiratie nodig om door te gaan. Uiteindelijk 
is de Heer Jezus onze inspiratiebron, welk inzicht God 
ons ook heeft gegeven over de verschillende 
bedieningen. Hij is onze Bron, onze Onderhouder en 
Degene die een doel aan ons leven geeft. Wij kunnen 
altijd doorgaan, door Wie de Heer Jezus is en door wat 
Hij heeft gedaan. Onze zonden zijn vergeven, er brandt 
een boodschap in onze harten, we zijn getuigen van Zijn 
aanwezigheid en verzekerd van onze identiteit. Ik ben 
ervan overtuigd dat velen van ons zullen kunnen 
getuigen dat de zendingsvisie, de ideeën en de inspiratie 
is voortgekomen uit het zoeken naar de Heer.

Houd een eeuwig 
perspectief voor ogen.
De hemel is echt. Als we 
dit weten gaat ons leven 

veranderen. De toekomstige 
heerlijkheid weegt zwaarder 

dan het lijden nu ter wille van het evangelie. We kunnen 
verzoekingen, pijn, ontmoediging, zelfs vervolging 
tot de dood ondergaan, omdat we weten wat er komt. 
‘Die om de vreugde die vóór Hem lag, het kruis heeft 
verdragen’ (vers 2). Hij wist dat dit het waard was: God 
zou verheerlijkt worden, wij zouden verlost worden en 
bij Hem zijn. Deze toekomstige vreugde heeft Hem het 
kruis doen verdragen. Laat de komende blijdschap van 
het zijn met Hem, en het samen zijn met hen die wij 
dienen, ons motiveren.

De ‘grote wolk van getuigen’ in vers 1 zijn de 
geloofshelden uit hoofdstuk 11, en daaraan kunnen er 
sindsdien duizenden zijn toegevoegd die de wedloop 
hebben gelopen. Het is alsof zij ons toejuichen: ‘Ga door, 
en blijf doorgaan; het is het waard! Wat gedaan wordt uit 
liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven 
bestaan!’ De opofferingen zullen groot zijn, maar de 
beloning zal groter zijn. 

Ga door met doorgaan!

Blijf bij elkaar

Let op je tempo

Zie op Jezus

Ten slotte

https://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_Campbell_(revivalist)
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In dit nummer van Rechtstreeks treft u een 
serie artikelen aan die ik zou willen typeren 
als vast voedsel, oftewel degelijk onderwijs. 
Die uitdrukking komt voor in Hebreeën 5:12-
14, waar enerzijds sprake is van gelovigen 
die zich in geestelijk opzicht nog met melk 
voeden, en anderzijds van gelovigen die 
verder zijn en inmiddels vast voedsel nuttigen: 
‘Het vaste voedsel is voor volwassenen, die 
door de gewoonte hun zinnen geoefend 
hebben om zowel het goede als het kwade 
te onderscheiden’. Interessant is dat hier niet 
wordt gezegd dat iemand met het klimmen van 
de jaren automatisch geestelijk volwassen 
wordt en het juiste voedsel gaat consumeren. 
Wat de tijd betreft, hadden de Hebreeën 
namelijk al lang volwassen moeten zijn, maar 
ze waren blijven steken in het kinderstadium. 
Waardoor kwam dat? Ze hadden hun zinnen, 
hun geestelijke smaak, niet geoefend, maar 
zich uit gemakzucht tevreden gesteld met 
geestelijke babyvoeding. Lekker gemakkelijk, 
zacht en licht verteerbaar! Maar je moet het 
niet eindeloos blijven eten. 

In het artikel De Morgenster geeft de auteur 
onderwijs over een belangrijk deel van de 
tweede brief van Petrus. We vinden er o.a. 
het antwoord op de vraag wat de betekenis 
is van Gods Koninkrijk voor de gelovigen van 
nu.

Het tweede artikel gaat over de manier 
waarop we ons als gelovigen voorbereiden 
op de komst van de Heer. Moeten we ons dan 

daarop voorbereiden? Jazeker! En wel door 
te waken, te wachten en te werken! De Heer 
Jezus Zelf heeft hierover bijzondere woorden 
gesproken, die in dit artikel zorgvuldig worden 
uitgelegd.

In de rubriek Reply gaat het over de vraag 
waar koning Salomo zijn paarden vandaan 
had, en over een daarmee verbonden 
vertaalprobleem.

Daarna volgen maar liefst twee artikelen 
over het Hooglied. In het eerste van de twee 
gaat het over de geestelijke betekenis van 
de in 2:7-9 genoemde gazellen en hinden. 
Hier wordt zorgvuldig Schrift met Schrift 
vergeleken! In het tweede artikel, dat deel 
uitmaakt van de serie over het Hooglied, 
gaat het over hetzelfde gedeelte – maar de 
uitleg en de toepassing zijn anders dan in 
het hiervoor genoemde artikel. Zo rijk is het 
Woord van God!

De WoordStudie gaat deze keer over 
afgodenoffers, en over het wel of niet eten van 
offervlees. Is dat wel een actueel onderwerp? 
De auteur is van mening dat een goed zicht 
op deze kwestie ook voor gelovigen in onze 
tijd van groot praktisch nut is.

Het laatste artikel gaat over de betekenis 
van een bijbeltekst die op het eerste gezicht 
lijkt te suggereren dat gelovigen niet mogen 
oordelen. De auteur wijst op een belangrijke 
regel die bij de uitleg van de Schrift moet 
worden gehanteerd, namelijk dat een tekst bij 
het uitleggen ervan nooit uit de samenhang 
mag worden gehaald. Daarnaast wordt in 
dit artikel duidelijk gemaakt op welke manier 
we moeten oordelen: we moeten bij onszelf 
beginnen, en daarbij zowel onszelf als God 
in het oog houden. Dat voorkomt dat we 
zelfingenomen en hypocriet oordelen

Degelijk voedsel, vindt u niet? Zet uw 
tanden erin, en oefen uw smaak. Veel 
zegen daarbij gewenst! Namens de 
redactie, Gerard Kramer

Van de redactie
Vast voedsel, oftewel degelijk onderwijs
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Als wij onze roeping en 
verkiezing vastmaken door 
een leven naar Gods wil, 
zullen wij niet struikelen; 
en zo zal ons rijkelijk de 

ingang worden geschonken in 
het eeuwige Koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus 
Christus (1:11). Zoals overal in zijn brieven, zien we hier 
dat de gedachten van de apostel zich bezig houden met 
Gods regering. Petrus past die regering toe op de wegen 
van God met de gelovigen, met betrekking tot hun gedrag 
en de praktische gevolgen ervan. Hij spreekt niet op een 
absolute wijze over vergeving en heil, maar over Gods 
Koninkrijk, over het openbaar en zichtbaar handelen 
van de macht van Hem die rechtvaardig oordeelt, wiens 
scepter een scepter van rechtmatigheid is. 

Als wij in Gods weg wandelen, dan hebben wij deel aan 
Zijn Koninkrijk en gaan er in volle zekerheid binnen, om 
zo te zeggen zonder moeite. Dit is echter niet het geval 
als men de Heilige Geest bedroeft en een kwaad 
geweten heeft, als men zich dingen veroorlooft die niet 
passen bij het karakter van het Koninkrijk, of als uit een 
achteloze wandel blijkt dat het geen zaak van het hart is. 
Als ons hart zich echter hecht aan Gods Koninkrijk en 
ons gedrag daarbij past, is het geweten in 
overeenstemming daarmee. De weg ligt open voor ons; 
we zien in de verte en gaan voorwaarts, zonder 
belemmering. Er is niets dat ons doet dwalen, als we het 
pad bewandelen dat naar het Koninkrijk voert en we 
bezig zijn met de dingen die daarbij horen. God heeft 
geen rechtszaak met iemand die zo wandelt. De ingang 
in het Koninkrijk staat dan wijd open, in overeenstemming 
met de wegen van God in Zijn regering. 

De apostel wilde hen 
daarom aan deze dingen 
herinneren, ook al wisten 
ze die. Hij had het 
voornemen, zolang hij in 

zijn aardse tent woonde, hun 
oprechte gezindheid op te wekken zodat ze deze dingen 
zouden onthouden. Want spoedig zou hij zijn aardse tent 
moeten afleggen, zoals de Heer Jezus Christus hem 
had duidelijk gemaakt. En door dit aan hen te schrijven, 
zorgde hij ervoor dat zij zich deze dingen altijd zouden 
kunnen herinneren (1:12-15). 

Het is duidelijk dat Petrus niet verwachtte dat er andere 
apostelen zouden opstaan, en evenmin dat een kerkelijke 
opvolging de plaats van de apostelen zou innemen om 
te waken over het geloof, of met voldoende gezag de 

basis te leggen voor het geloof van de discipelen. Hij 
zou zelf hierin voorzien, zodat zij na zijn heengaan iets 
zouden hebben dat van hem afkomstig was en dat de 
trouwe gelovigen zou herinneren aan het onderwijs dat 
hij had gegeven. Met dit doel schreef hij deze brief. De 
goddelijke zekerheid van wat hij leerde, was deze arbeid 
waard. Want, zo zegt de apostel, ‘wij zijn geen vernuftig 
verzonnen fabels nagevolgd, toen wij u de kracht en de 
komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten, 
maar wij zijn ooggetuigen van Zijn majesteit geweest’ 
(1:16). 

De apostel spreekt hier, zoals blijkt uit zijn woorden, over 
de verheerlijking op de berg. Ik zeg dit om duidelijk te 
maken dat de apostel, in zijn gedachten over de komst 
van de Heer, niet verder gaat dan Zijn verschijning in 
heerlijkheid. Vooralsnog was Hij verborgen voor degenen 
die hun vertrouwen op Hem stelden. Dit was een grote 
beproeving voor het geloof, want zoals we weten waren 
de Joden gewend uit te zien naar een zichtbare Messias 
in heerlijkheid. Geloven zonder te zien, was de les die zij 
moesten leren. Het was dan ook een grote steun voor 
hun geloof dat de apostel die hen onderwees, met eigen 
ogen de openbaring van de heerlijkheid van Christus 
had gezien, evenals zijn beide metgezellen. Zij hadden 
gezien hoe die heerlijkheid voor hun ogen werd 
ontvouwd; en tevens hoe twee vroegere heiligen die in 
het Koninkrijk delen, in heerlijkheid verschenen. Tevens 
ontving Jezus daar volgens het getuigenis van God de 
Vader, de eer en heerlijkheid die Hem toekwam. Want uit 
de luisterrijke heerlijkheid – de Sjechina, die de Joden 
kenden als de woonplaats van Jahweh – klonk de stem 
van God de Vader, die Hem erkende als Zijn geliefde 
Zoon. Deze stem hadden de drie apostelen ook gehoord 
uit de hemel – evenals ze Zijn heerlijkheid zagen –, toen 
ze met Hem op de heilige berg waren. 1 

We zien dat de apostel hier 
bezig is met de heerlijkheid 
van het komende 
Koninkrijk, niet met het feit 
dat wij voor altijd bij de Heer 

zullen zijn in het huis van de 
Vader. Het is een bekendmaking 

aan mensen die op aarde leven; het is de kracht van de 
Heer, de heerlijkheid die Hij als Messias krijgt van God 
de Vader. Hij wordt erkend als Zijn Zoon; en voor het 

1)  In Lucas 9 wordt het hogere deel van de zegen voorgesteld: ‘En 
zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen’. God had vroeger met 
Mozes vanuit de wolk gesproken van aangezicht tot aangezicht, maar 
hier gaan zij de wolk binnen. Het hemelse en eeuwige karakter van de 
zegeningen, dat wat blijvend is, komt in Lucas veel meer naar voren.

Een blijvende 
herinnering Ooggetuigen van 

Zijn majesteit

De Morgenster
De kracht en de komst van het Koninkrijk, en de 

verwachting van de blinkende Morgenster

2 Petrus 1:10-21

J.N. Darby
bewerking door Hugo Bouter
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oog van de wereld wordt Hij gekroond met heerlijkheid 
en eer. De apostel wenste dat hun rijkelijk de ingang zou 
worden verleend in het eeuwige Koninkrijk van onze Heer 
en Heiland Jezus Christus. De macht en de heerlijkheid 
die Christus van God ontvangt, had de apostel gezien en 
hij getuigde hiervan. Wij zullen deze heerlijkheid zeker 
ook bezitten, maar dit is niet ons eigenlijke deel. Want 
ons deel is in het huis, nl. het voorrecht de bruid van 
het Lam te zijn; dit is niet bestemd voor het oog van de 
wereld. Met betrekking tot de Gemeente kunnen deze 
twee zaken echter niet worden gescheiden; als wij de 
bruidsgemeente zijn, zullen wij zeker ook delen in de 
heerlijkheid van het Koninkrijk. 2 

Voor de Jood die gewend was uit te zien naar het 
Koninkrijk (wat voor idee hij ook hiervan had), was het 
een feit van onschatbaar belang dat de apostel de 
heerlijkheid ervan had gezien. Het is de hemelse 
heerlijkheid van het Koninkrijk, zoals die aan de wereld 
getoond zal worden. Deze heerlijkheid wordt gezien 
wanneer de Heer in kracht terugkomt (vgl. Marc. 9:1). 
Het is een geschonken heerlijkheid, die uit de luisterrijke 
heerlijkheid afkomstig is. Bovendien heeft het getuigenis 
van de profeten betrekking op deze geopenbaarde 
heerlijkheid. Zij spreken over het Koninkrijk in 
heerlijkheid; en de verheerlijking op de berg in al haar 
pracht was een schitterende bevestiging van hun 
woorden. 

Zo hebben wij het woord van 
de profeten bevestigd, zegt 
de apostel. Dit woord toont 
inderdaad de heerlijkheid 
van het komende Koninkrijk; 

maar ook het oordeel over 
de wereld, dat de weg zal banen voor de vestiging van 
Gods rijk op aarde. Deze aankondiging was een lamp in 
de duisternis van de wereld. De wereld is werkelijk ‘een 
duistere plaats’ (1:19), die geen ander licht heeft dan 
het getuigenis dat God heeft gegeven door middel van 
de profeten, over wat er met de wereld zal gebeuren 
en over het toekomstige Koninkrijk. Het licht van het 
Koninkrijk zal uiteindelijk de duisternis waarin de wereld 
verkeert (door het gescheiden zijn van God), voorgoed 
verdrijven. De profetie is een lamp die schijnt in de 
donkere uren van de nacht, maar voor hen die waakten 
was er nog een ander licht.

Voor het Joodse overblijfsel zal de Zon van de 
gerechtigheid opgaan met genezing onder haar vleugels. 
De goddelozen zullen dan worden vertreden onder de 
voeten van de rechtvaardigen (Mal. 4). De christen, die 
in zijn eigen voorrechten onderwezen is, kent de Heer 
op een andere manier – al gelooft hij in deze ernstige 
waarheden. Hij waakt in de nacht die al ver gevorderd 
is. Hij ziet in zijn hart, door het geloof 3, het aanbreken 
van de dag en het opgaan van de heerlijke Morgenster. 
Hij kent de Heer zoals zij Hem kennen die in Hem 
geloven, voordat Hij geopenbaard wordt. Wij kennen 
Hem als Degene die komt tot vreugde van de Zijnen, 
vóórdat het volle licht van de dag straalt. Zij die waken, 

2)  Vergelijk Lucas 12, waar de vreugde in het huis wordt verbonden 
met het waakzaam zijn en de erfenis in verband staat met het dienen.
3)  De opbouw van de zin is als volgt: ‘Wij hebben ook het profetische 
woord bevestigd; door daarop acht te geven doet u wel (als op een 
lamp die schijnt in een duistere plaats), totdat de dag aanbreekt en de 
Morgenster opgaat in uw harten’.

zien het aanbreken van de dag; zij zien de Morgenster. 
Zodoende hebben wij ons deel in Christus niet alleen op 
die grote dag, zoals de profeten van Hem getuigen. Dit 
heeft allemaal betrekking op de aarde, hoewel de zegen 
uit de hoge komt. 

Maar wij kennen het geheim van Christus en van onze 
vereniging met Hem, van Zijn komst om ons tot Zich te 
nemen als de Morgenster, vóórdat de dag aanbreekt. 
Wij behoren Hem toe gedurende de nacht. Wij zullen bij 
Hem zijn krachtens de hemelse band die ons met Hem 
verenigt, als degenen die voor Hem zijn afgezonderd 
terwijl de wereld Hem niet ziet. We zullen bijeen 
vergaderd worden tot Hem, vóórdat de wereld Hem ziet, 
opdat we van Hem kunnen genieten en de wereld ons 
met Hem zal zien in heerlijkheid wanneer Hij verschijnt. 

Ons deel en onze blijdschap is dat wij bij Hem zullen 
zijn: voor altijd bij de Heer. De profetie geeft de christen 
ook licht en ze scheidt hem van de wereld door het 
profetische getuigenis ten aanzien van het oordeel 
over de wereld en de heerlijkheid van het komende 
Koninkrijk. Het getuigenis dat de Heilige Geest aan 
de Gemeente geeft, bewerkt die afzondering door de 
aantrekkingskracht van Christus Zelf als de blinkende 
Morgenster. Hij is ons deel, terwijl de wereld nog in slaap 
gedompeld ligt. De blinkende Morgenster is Christus 
Zelf, zoals Hij gereed staat om de Gemeente tot Zich 
te nemen, opdat zij kan ingaan in Zijn eigen speciale 
vreugde – vóór het aanbreken van de dag door Zijn 
verschijning. 

Zo staat er ook geschreven: ‘Ik ben de blinkende 
Morgenster’ (Openb. 22:16). Dit is Hij voor de Gemeente, 
zoals Hij de wortel en het geslacht van David is voor 
Israël. Zodra Hij dan ook spreekt over ‘de Morgenster’, 
zeggen de Geest – die in de Gemeente woont en die 
haar gedachten leidt – en de bruidsgemeente zelf, die 
wacht op haar Heer: ‘Kom!’ Zo belooft de Heer in 
Openbaring 2:28 aan de getrouwen in Tyatira, dat Hij 
hun de Morgenster zal geven, d.w.z. de vreugde bij 
Hemzelf in de hemel. Het Koninkrijk en de macht waren 
hun al beloofd volgens Christus’ eigen rechten, maar het 
specifieke deel van de Gemeente is Hijzelf. De 
Gemeente heeft de uitspraken van de profeten 
betreffende het Koninkrijk, maar daarenboven verwacht 
zij Hem als de Morgenster. 

Vervolgens waarschuwt de 
apostel de gelovigen dat 
de profetieën van de Schrift 
geen uitspraken waren die 
voortkwamen uit de wil van 

een mens, en niet konden 
worden uitgelegd alsof elke 

profetie op zichzelf genoeg was om de volle betekenis 
ervan te verklaren (1:20). Al de profetieën waren 
onderdeel van één groot geheel; en ze hadden hetzelfde 
doel, namelijk de komst van het Koninkrijk van God. 
Iedere gebeurtenis was een stap die toewerkte naar dit 
doel, een schakel in de keten van de regering van God 
die tot dit doel leidde. Het is onmogelijk iets hiervan te 
verklaren, als men niet het geopenbaarde einddoel van 
de raadsbesluiten van God ziet, namelijk de heerlijkheid 
van Zijn Christus (Ef. 1:9-10). Want heilige mannen, 
gedreven door de Heilige Geest, hebben deze woorden 
(orakels) van God uitgesproken, terwijl één en dezelfde 

Een lamp op een 
duistere plaats

Niet door de wil 
van een mens



4

Geest hen allen leidde (1:21). De Geest voegde het 
allemaal samen, om de wegen van God te ontvouwen 
voor het oog van het geloof. Deze wegen zouden 
uitlopen op de vestiging van het Koninkrijk, waarvan de 
glorie al was gezien bij de verheerlijking op de berg. 

Zodoende hebben we in 2 Petrus 1 de volgende drie 
onderwerpen: 

1. de goddelijke kracht voor alles wat het leven en de 
godsvrucht betreft; een verklaring van grote waarde, 
het onderpand van onze ware vrijheid. Gods kracht 
werkt in ons en geeft ons alles wat we nodig hebben 
om te wandelen in het christelijke leven. 

2. de regering van God in verband met de trouw van 
de gelovigen, opdat ons rijkelijk de ingang wordt 

verleend in het eeuwige Koninkrijk en we niet 
struikelen. Het grote resultaat van Gods regering zal 
zichtbaar worden bij de oprichting van het Koninkrijk 
van God, waarvan de drie apostelen op de heilige 
berg een voorproef hadden gezien. 

3. Maar er was voor de christen nog iets beters 
dan de komst van het Koninkrijk; iets waarop 
de apostel alleen zinspeelde, want het was niet 
het eigenlijke onderwerp dat de Heilige Geest 
hem had geopenbaard, zoals dit aan Paulus 
was bekendgemaakt. Namelijk Christus, die de 
Gemeente tot Zich neemt. Dit onderwerp is niet te 
vinden in de beloften en profetieën van het Oude 
Testament, maar het is de kostbare vreugde en de 
hoop van de christen die door God is onderwezen.

De Heer werkend 
verwachten

Waken, wachten en werken

Hugo Bouter 

‘Laten uw lendenen omgord en uw lampen brandend 
zijn, en weest u gelijk aan mensen die op hun heer 

wachten’. 

Lucas 12:35-40

De kleine kudde van de 
volgelingen van Christus 
dient te waken en te 
werken tot op het moment 
van Zijn terugkeer. Waken 

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

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

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

Ten tweede zijn wij ook 
Zijn ‘huisbedienden’ (Luc. 
12:42). Wij zijn niet alleen 
huisgenoten in het huis 
van God (Ef. 2:19), maar 

ook dienaars in dit huis. 
Het woord dat hier voor ‘huisbedienden’ wordt gebruikt, 
is verwant met ons woord ‘therapie’. Het houdt in dat wij 
intensief aandacht en zorg besteden aan de gang van 
zaken in het huis van God op aarde, dat is de Gemeente 
van de levende God (1 Tim. 3:15).

Verwachting

Huisbedienden en 
rentmeesters
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Het derde aspect van 
onze dienst wordt tot 
uitdrukking gebracht door 
het woord ‘rentmeester’ 

(eveneens in Luc. 
12:42). De rentmeester 

is de bestuurder, de beheerder van het huis. Van het 
woord dat hier wordt gebruikt, is ons woord ‘econoom’ 
afgeleid. De huisbeheerder bezit kennelijk een grotere 
verantwoordelijkheid dan de huisbedienden, maar de 
uitdrukking ‘de heer des huizes’ in Lucas 12:39 gaat 
nog verder. Natuurlijk is Christus Zelf de Heer des 
huizes, maar omdat wij hier beneden de afwezige Heer 
vertegenwoordigen zijn wij met Zijn gezag bekleed 
om de orde in het huis van God op aarde te bewaren 
(vgl. 1 Tim. 3:5; 5:17). Dat is ook een aspect van onze 
verantwoordelijkheid..

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

Als men het onderwerp 
van het rentmeesterschap 
van de gelovige nader 
onderzoekt, zal men 
opmerken dat het Nieuwe 

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

In 1 Korintiërs 9:17 spreekt Paulus over de verkondiging 
van het evangelie als een rentmeesterschap dat hem 
was toevertrouwd. In Titus 1:7 wordt de opziener een 
rentmeester van God genoemd, omdat hij namens 

God gezag uitoefent in Diens huis. En in 1 Petrus 4:10 
worden alle gelovigen als rentmeesters aangesproken: 
‘Naarmate ieder een genadegave heeft ontvangen, 
dient elkaar daarmee als goede rentmeesters van 
de veelvoudige genade van God’. Al Gods kinderen 
behoren dus actief te zijn als beheerders van de vele 
gaven van God. Bij de wederkomst van Christus zullen 
wij rekenschap van ons rentmeesterschap moeten 
afleggen

In Lucas 12 zien wij de 
rentmeester speciaal als 
opvoeder. Hij wordt hier 
getekend als iemand met 

een bijzondere verant-
woordelijkheid ten aanzien 

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

Maar wie is voor zo’n taak 
bekwaam? Ik denk dat 
de Heer zoekt naar zulke 
rentmeesters, die oog 

hebben voor de behoeften 
van Zijn dienstknechten. 

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

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

Vaardigheden

Verantwoorde-
lijkheid

Bekwaamheid

Taakomschrijving
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Vraag

Wat is de betekenis van de naam Kewe in dit vers, of 
Kevee in de Naardense Bijbel? Zie ook de parallelplaats 
in 1 Kronieken 1:16.

Antwoord

In oudere vertalingen zoals de Statenvertaling en de 
King James Bijbel is hier sprake van linnen garen. De 
moeilijkheid zit in de vraag of dit woord wijst op een 
plaatsnaam of niet: Mi Keve, d.i. uit Kewe, of het woord 
mikve (zie TWOT). 

De Studiebijbel noemt hier het volgende: In de Bijbel 
wordt misrayim gewoonlijk vertaald met Egypte, 
maar hier en in 2 Koningen 7:6 en 2 Kronieken 1:16-
17 wordt ook wel gedacht aan de staat die door de 
Assyriërs Mutsru/Mutsraia wordt genoemd (vgl. NBG). 

Dit land wordt in Assyrische bronnen vaak samen 
genoemd met Kwé, Kawé, het oostelijk deel van 
Cilicië, tussen Klein-Azië en Syrië. Daar ligt ook 
Togarma, genoemd in Ezechiël 27:14 als plaats van 
paardenhandel. Als dat zo is, schendt Salomo het 
voorschrift van Deuteronomium 17:16 niet direct door 
met Egypte handel te drijven. Andere onderzoekers 
houden het erop dat Salomo handel dreef tussen Egypte 
in het zuiden en Kewe in Cilicië in het noorden. NBV lijkt 
Kewe in Egypte te lokaliseren. De uitdrukking mikve (‘en 
uit Kewe’) wordt tegenwoordig dus steeds opgevat als 
een plaatsaanduiding, maar SV dacht aan linnen. Ook 
de LXX (Septuaginta) kiest ervoor om dit woord als 
plaatsnaam te vertalen. Als men het woord niet als 
plaatsnaam vertaalt, geeft dat een grammaticaal en 
punctuatie probleem (zie ook Keil en Delitzsch).

Paarden uit Kewe
‘En de aanvoer van de paarden die Salomo had, kwam uit 
Egypte en uit Kewe. Kooplieden van de koning namen ze 
tegen een bepaalde prijs uit Kewe mee’ (1 Kon. 10:28).

 Tony Jonathan

Uw trouw is groot

G
ed

ic
h

t

Heer, maak mij stil.
Gaan dan ook Uw wegen,
van trouwe zorg en zegen,
tegen eigen wens en wil. 
Heer, maak mij stil!

Heer, leert U mij
Uw liefde te vertrouwen,
en op Uw wijsheid bouwen.
Hoe wonderlijk Uw doen ook zij, 
Heer, leert U mij!

Uw trouw is groot.
In goedheid, elke morgen,
bleef U altijd zorgen.
In moeite, strijd en nood.
Uw trouw is groot!

Aan ‘t einde van mijn weg,
nog slechts een enk’le schrede.
Verhoor genadig nu mijn bede:
dat ‘k trouw en stil zal volgen
tot het einde van de weg!

Vrij naar A. de Jager

R
ep

ly
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‘Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de 
gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet 

opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt.

De stem van mijn Liefste! Zie, daar komt Hij, springend 
over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn Liefste 

lijkt op een gazelle of het jong van een hert’.

Hooglied 2:7-9

Er is verschil tussen de hert (hinde) en de gazel. De 
laatste behoort tot het geslacht van de antilopen en de 
mannetjes hebben horens, geen gewei zoals herten. 
Volgens de Bijbelse Encyclopedie zou men ze herten 
met holle horens kunnen noemen. De Statenvertaling 
gebruikt het woord ‘ree’ voor de gazel. Het zijn snelle 
en schuwe dieren, maar ze staan ook symbool voor wat 
liefelijk en mooi is. Het vlees mocht worden gegeten, 
maar was evenmin als dat van de herten bestemd 
voor offervlees (Deut. 14:5). De bekendste gazel is de 

‘gazella dorcas’, die iets kleiner is dan onze ree, maar 
veel slanker gebouwd. De hoofdkleur van het dier is 
zandbruin. De beide horens zijn geringd, en naar boven 
en ook naar achteren gericht.

In Genesis 49:21 vinden we Naftali als een losgelaten 
hinde, die mooie woorden laat horen. In Psalm 22 
vinden we profetisch de Messias, die na Zijn verlossing 
uit de banden van de dood samen met Zijn broeders 
de lofzang aanheft. De ‘hinde van de dageraad’ (vs. 1) 
kondigt de nieuwe dag van de verlossing aan.

In Hooglied 2 wordt de hinde samen met de gazelle 
genoemd. De overeenkomst tussen beide dieren is 
de snelheid die ze kunnen ontwikkelen. Ze wijzen hier 
profetisch ook op de Messias, de Liefste van de gelovige 
rest van Gods volk, die met grote snelheid naar Zijn 
bruid toekomt en haar verzekert dat de oordeelstijd 
voorgoed voorbij is en de zangtijd is aangebroken 
(vs. 10-12).

Gazella dorcas - Ezuz Israël. 
Bron: Commons.wikimedia.com

Gazellen en hinden
Hugo Bouter

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gazella_dorcas,_Israel.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_15079_Deers_in_the_Judean_Desert.jpg
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‘Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de 
gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde 

niet opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt’ 
(Hoogl. 2:7).

Geen liefde vóór de bestemde tijd
Vers 7 een refrein dat we drie keer in het boek 
tegenkomen, hier voor de eerste keer (Hoogl. 2:7; 3:5; 
8:4). Het gaat over het bijzondere karakter van de liefde, 
waarover de bruidegom spreekt tegen de ‘dochters van 
Jeruzalem’. De dochters van Jeruzalem stellen gelovigen 
voor die wel een verbinding met de Heer Jezus hebben, 
maar niet in dezelfde nauwe relatie met Hem leven als 
de bruid, en ook andere gedachten over liefde hebben. 
Zij proberen door voorschriften de liefde te bewerken en 
te besturen. Maar zo laat de liefde zich niet sturen.

Als liefde wordt afgedwongen, is er geen rust meer 
in de liefde aanwezig. Dat wordt weergegeven in de 
vergelijking met de ‘gazellen’ en ‘hinden’. Dit zijn schuwe 
dieren. Als er geen onraad is, als alles rustig om hen 
heen is, bewegen ze zich vol gratie. Zodra ze echter het 
geringste onraad ruiken, worden ze schichtig. Het is uit 
met hun rust en ze schieten weg. Zo is dat ook met de 
liefde.

In profetisch opzicht kunnen we dat toepassen op 
Jeruzalem. Het zou een forceren van de liefde zijn, als 
de Heer Jezus nu zou terugkeren, want Jeruzalem is er 
nog niet klaar voor. Ze kent Hem niet en wil Zijn liefde 
niet accepteren. Eerst moet de stad, dat wil zeggen het 
overblijfsel, door de Grote Verdrukking gaan. Ze zal 
sterk gaan verlangen naar Zijn liefde en naar Hem gaan 
uitzien. Dan zal het de liefde behagen zich aan haar te 

laten zien en haar te omarmen en te beschermen.

Zo werkt de liefde altijd. Ze heeft haar eigen 
wetmatigheden. Ze moet niet worden opgedrongen en 
niet voortijdig worden opgewekt. Dat past niet bij de 
liefde. Opwekken of aanwakkeren van de liefde, voordat 
het de tijd voor de liefde is om zich te uiten, betekent 
een verstoren van de rust van de liefde. We kunnen dit 
toepassen op de relatie met onze kinderen. We hebben 
de armen van de bruidegom gezien, wat die als uitingen 
van liefde voor de bruid betekenen. Hoe denken onze 
kinderen aan onze armen? Sluiten we onze kinderen in 
onze armen, of zijn ze er bang voor, omdat het armen 
zijn die waaraan handen zitten die slaan?

Liefde heeft tijd nodig en moet de tijd krijgen. Laten 
we daarin ook geduld hebben met onze kinderen en 
met onze broeders en zusters, als we iets bij hen zien 
wat ons misschien niet zo bevalt. Laten we niet te snel 
ingrijpen. Onze jonge mensen hebben tijd nodig om te 
groeien in hun liefde voor de Heer Jezus. We kunnen die 
groei blokkeren door bewijzen van hun liefde te vragen, 
die ze (nog) niet kunnen geven. Opmerkingen in de trant 
van: ‘als je echt van de Heer Jezus houdt’, of ‘als je echt 
van mij houdt’, kunnen iemand tot een door ons gewenst 
handelen brengen, terwijl de liefde in die handeling 
ontbreekt. Dat breekt de liefde af.

Het hele tafereel van de verzen 4-7 spreekt van een 
atmosfeer van liefde, van een liefde die zich niet laat 
dwingen. Echte liefde heeft de tijd nodig om zich te 
ontwikkelen. Oudere gelovigen en ouders kunnen hun 
bijdrage leveren. Ze doen dat naar de maat dat zij weten 
dat de Heer ook met hen geduld heeft gehad. Kennen 
wij die maat?

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
D
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In de tijd van de Bijbel werden er naast de ene, ware 
God ook afgoden vereerd. Dat is in onze tijd niet anders. 
In de eerste eeuw was het niet voor iedereen duidelijk 
of christenen offervlees mochten eten. De apostelen 
hebben daarover onderwijs gegeven. Is dit nog actueel? 
Jazeker! Sommige christenen willen niet eten in een 
Chinees restaurant dat de naam Boeddha draagt of 
Boeddhabeelden voor de deur heeft staan. Hebben deze 
christenen gelijk?

Wat betekent het Griekse woord?
Het gaat om het Griekse woord eidoolothuton. Daarin zit 
de stam van het woord eidoolon (= afgod), en van het 
werkwoord thuoo (= offeren). De meest gekozen vertaling 
is ‘afgodenoffe ’. Anderen vertalen ‘wat aan de afgoden 
is geofferd’. De meest neutrale vertaling is ‘offervlees’  
oftewel ‘vlees bestemd om geofferd te worden’

Hoe spreekt de Schrift erover?
Op de zogenaamde apostelvergadering van Handelingen 
15 is door de apostelen in Jeruzalem afgesproken 
dat aan degenen die uit het heidendom tot bekering 
kwamen, niet de besnijdenis en de Joodse spijswetten 
moesten worden opgelegd, maar dat zij zich aan een 
viertal noodzakelijke voorschriften moesten houden. Eén 
van deze noodzakelijke dingen was dat zij zich moesten 
onthouden van wat aan de afgoden is geofferd (Hand. 
15:29), oftewel dat zij zich moesten wachten voor wat aan 
de afgoden is geofferd (Hand. 21:25). Dit laatste werd 
namelijk beschouwd als één van de ‘verontreinigingen’, 
namelijk die van (= veroorzaakt door, samenhangend met) 
de afgoden (zie Hand. 15:20).

Paulus schrijft heel genuanceerd over dit onderwerp. Hij 
lijkt zichzelf zelfs tegen te spreken. Vond hij het nu wel 
of niet goed? In 1 Korintiërs 10:18-19 schrijft hij: ‘Kijkt u 
naar Israël naar het vlees. Hebben niet zij die de offer  
eten, gemeenschap met het altaar? Wat wil ik hiermee 
dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is of dat een afgod 
iets is? [Nee], maar dat wat de volken offeren, zij dat aan 
de demonen offeren en niet aan God; ik wil niet dat u 
gemeenschap hebt met de demonen’. Conclusie: Paulus 
zegt hier dat het eten van afgodenoffers voor christenen 
niet is toegestaan, als dit gebeurt in het kader van de 
heidense offerdienst. Er is hier immers sprake van offere  
op een altaar, en wel door heidenen, en dat aan demonen. 
Aan zo’n ritueel kun je als christen niet deelnemen! Dat 
kun je niet maken, zegt hij even verder: ‘U kunt niet 
deelnemen aan de tafel van de Heer en aan de tafel van 
de demonen’. Dat dit fout is, blijkt ook uit twee plaatsen 
in het boek Openbaring. Tweemaal wordt het eten hier 
als iets volledig verkeerds vermeld. Zie Openbaring 2:14, 

waar staat dat het Bileam was, die Balak leerde de zonen 
van Israël een strik te spannen, om afgodenoffers te eten 
en te hoereren. En verderop in vers 20 is sprake van een 
valse profetes (de vrouw Izebel), die de slaven van de 
Heer leert en misleidt om te hoereren en afgodenoffers te 
eten.

Maar in 1 Korintiërs 8 lijkt Paulus een andere mening 
te hebben. In 8:1 schrijft hij: ‘wat nu de afgodenoffers 
betreft’, en dan volgt een tussengedeelte waarna hij nog 
eens opnieuw begint in vers 4: ‘wat dan het eten van 
de afgodenoffers betreft’. Je zou verwachten dat Paulus 
vervolgens schrijft: dat mag niet! Maar hij schrijft iets 
anders. In vers 7 volgt: ‘maar sommigen, tot nu toe in hun 
geweten niet vrij van de afgod, eten het als afgodenoffer, 
en hun geweten, omdat het zwak is, wordt bevlekt’. Er was 
kennelijk een situatie denkbaar dat offervlees wel werd 
gegeten, maar niet als afgodenoffer. Bij elke heidense 
afgodstempel kon men vlees kopen met de bedoeling dit 
voor de heidense cultus te bestemmen en zelf ook ervan 
te eten tijdens de offermaaltijd. Je zou zulk vlees kunnen 
aanduiden als offervlees: het werd afgodenoffer als het 
daadwerkelijk op het altaar werd gelegd en vervolgens 
aan de offertafel aan de offeraars ter consumptie werd 
aangeboden.

In de praktijk werd echter niet al het voorradige vlees aan 
offeraars verkocht. Wat overbleef, kon gewoon gekocht 
worden voor consumptie thuis of in het bij de tempel 
aanwezige restaurant worden gegeten, maar dan wel los 
van welk afgodisch ritueel dan ook! Maar dat moest je 
wel onderscheiden, en dat deed niet iedereen. Sommigen 
dachten: Ik zag mijn broeder in het tempelrestaurant eten, 
dus is hij een afgodendienaar! Daarop doelde Paulus, toen 
hij in 8:10 schreef: ‘Want als iemand u, die kennis hebt, in 
een afgodstempel ziet aanzitten, zal zijn geweten, daar hij 
zwak is,  niet aangespoord worden om de afgodenoffers 
te eten?’ 

Paulus gebruikt een sterke uitdrukking: ‘in een 
afgodstempel aanzitten’ – jawel, maar dan wel aan een 
gewone maaltijd, en niet aan de offermaaltijd! En zo is het 
ook bij de moderne Chinees met zijn Boeddhabeelden. 
Mogelijk hebben die voor de eigenaar – maar niet voor u 
– een betekenis. Maar in zijn restaurant zit u niet samen 
met Boeddhavereerders aan een religieuze maaltijd, 
maar eet u gewoon de door u gekozen Chinese maaltijd 
en mag u de Heer ervoor danken! En als uw broeder dat 
niet begrijpt en denkt dat u het helemaal fout doet en zo 
in gewetensnood raakt – laat het dan achterwege. Niet 
omdat u het fout deed, maar als teken van liefde voor 
uw broeder. Dat is ten diepste het onderwijs van  
1 Korintiërs 8!             

Over 
afgodenoffers, 

en het wel of niet 
eten van offervlees

Gerard Kramer
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‘Stop nou eens met dat 
geoordeel!’ Die oproep deed 
een EO-presentator tijdens 
een bijeenkomst waarin 

gesproken werd over seks en 
relaties. Het oordelen over homoseksuele relaties zat hem 
zo hoog, dat hij op het punt heeft gestaan de EO en de hele 
christelijke wereld vaarwel te zeggen, vertelde hij. Want 
christenen oordelen zo, terwijl Jezus dat volgens hem juist 
niet deed.

De vraag of je al dan niet mag oordelen, veroorzaakt onder 
christenen nogal wat verwarring. Vaak is er sprake van 
onwetendheid en gaat men tegen de Bijbel in door de manier 
waarop er wordt geoordeeld, of juist niet wordt geoordeeld. 
Vele christenen zijn het met de bovengenoemde presentator 
eens dat oordelen onacceptabel is. Maar waarop baseert 
men dit? Meestal op dit éne vers: ‘Oordeel niet, opdat u niet 
geoordeeld wordt’ (Matt. 7:1). 

Spreekt de Bijbel zichzelf dan tegen? Hoe kan Paulus 
bijvoorbeeld zeggen dat we hen die binnen zijn moeten 
oordelen, als we niet mogen oordelen (zie 1 Kor. 5:12)? De 
Bijbel spreekt zichzelf niet tegen, maar een van de 
belangrijkste lessen van de hermeneutiek (de regels voor 
het uitleggen van de Bijbel) is dat men een vers nooit uit 
zijn context mag halen en dan een uitleg erop baseren. 

Matteüs 7:1-6 behoort tot de 
Bergrede van de Heer Jezus 
(Matt. 5-7). In de Bergrede 
maakt de Heer duidelijk 

hoe wij ons als discipelen 
van Hem in deze wereld hebben 

te gedragen. In Matteüs 7:3 gaat het om ons gedrag naar 
een broeder toe, en in vers 6 tegenover de mensen in het 
algemeen. De Heer begint deze perikoop met de woorden: 
‘Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt’. En Hij geeft 
ook de reden aan waarom we dat niet moeten doen: ‘want 
met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld 
worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten 
worden’ (vs. 2).

Jezus zegt dat wij niet moeten oordelen, maar 
wil Hij hiermee zeggen dat wij nooit of te nimmer 
over iemand mogen oordelen? Nee, want uit het 
vervolg blijkt dat er wel geoordeeld mag worden 

, maar niet op een onrechtvaardige en hypocriete manier 
– de manier van oordelen die zo kenmerkend was voor de 
farizeeën. In Johannes 7 zegt de Heer dat we ‘rechtvaardig’ 
moeten oordelen (vs. 24). De farizeeën hadden een oordeel 
over de Heer Jezus geveld. Een onrechtvaardig oordeel, 
dat geenszins strookte met de waarheid. In Johannes 5:31-
47 roept de Heer vijf getuigen op om de farizeeën ervan te 
overtuigen dat het oordeel dat zij over Hem hadden geveld, 

volledig misplaatst was:

1. God de Vader heeft van Hem getuigd (vs. 32);

2. Johannes heeft van de waarheid (aangaande Hem) 
getuigd (vs. 33);

3. De werken die de Vader Hem gegeven had om die te 
volbrengen, getuigden van Hem dat de Vader Hem 
gezonden had (vs. 36);

4. De Schriften (het Oude Testament) getuigden van Hem 
(vs. 39);

5. Mozes, die over Hem had geschreven, getuigde van 
Hem (vs. 46-47).

 ‘Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring 
van drie getuigen staat een zaak vast’ (Deut. 19:15). Maar 
zelfs als de Heer duizend getuigen had opgeroepen, deze 
‘rechters’ waren horende doof en ziende blind. Hun oordeel 
stond vast: ze wilden Jezus beslist uit de weg ruimen. 

We kunnen echter niet alle farizeeën over één kam scheren. 
Nicodemus behoorde tot de weinige wijzen onder hen. Hij 
was ‘s nachts bij Jezus gekomen en had uitvoerig met Hem 
gesproken (Joh. 3). Door dit te doen, had hij zichzelf een 
oordeel gevormd over deze Rabbi, waarover hij zoveel had 
gehoord. Toen hij te horen kreeg dat de farizeeën Jezus 
wilden grijpen om Hem te (laten) doden, nam hij het voor 
Jezus op. Hij zei tegen zijn partijgenoten: ‘Veroordeelt 
soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort en 
kennis genomen heeft van wat hij doet? (Joh. 7:50-51). 
Maar het oordeel van de farizeeën stond vast, en daaraan 
kon Nicodemus niets veranderen. Integendeel, over hem 
spraken ze meteen ook een oordeel uit: ‘Bent u soms ook 
uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is 
opgestaan’ (Joh. 7:52). Meen jij ons de les te moeten lezen? 
Ben jij soms ook uit Galilea (...)? Met verachting werd op 
Galilea neergekeken (vgl. Joh. 1:47). Met minachtende 
woorden keerden de farizeeën zich tegen Nicodemus. Dit 
bedoelt Jezus, als Hij zegt: ‘Geef het heilige niet aan de 
honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die 
ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich 
omkeren en u verscheuren’ (Matt. 7:6). 

Let wel: Nicodemus zei niet dat er niet geoordeeld mocht 
worden, maar dat men bij het oordelen rechtmatig te werk 
moest gaan. Voordat we als ‘rechters’ optreden om iemand 
te veroordelen, zullen we ons eerst op de hoogte moeten 
stellen of de aanklacht die we gehoord hebben wel klopt; het 
principe van hoor en wederhoor moet altijd plaatsvinden. 
Hoeveel broeders worden niet geoordeeld, voordat men 
zich de moeite heeft genomen om zelf met hen te spreken? 
Nicodemus zei: ‘Veroordeelt soms onze wet de mens (...)’. 
In het Oude Testament staat geschreven dat de rechters 
een zaak goed (of nauwkeurig) moesten onderzoeken, 

De context van 
Matteüs 7:1

Oordelen, of niet 
oordelen?

Oordelen of niet 
oordelen

 ‘Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt’ (Matt. 7:1-6).

Peter Cuijpers
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voordat zij een oordeel velden (Deut. 19:18). En hierin is tot 
op de dag van vandaag niets veranderd. Als het gaat om 
conflicten tussen broeders of zusters, is het zo belangrijk 
dat er met elkaar wordt gesproken. Loop niet meteen met de 
vuile was naar een ander, maar praat het uit met je broeder. 
En als jullie er onder vier ogen niet uitkomen, neem er dan 
nog een of twee met je mee en probeer het opnieuw. Blijft 
iemand echter halsstarrig weigeren om zijn zonde(n) onder 
ogen te zien, dan blijft er nog maar één optie open: schakel 
de gemeente in. 

De gemeente is voor de gelovigen het hoogste rechtsorgaan 
op aarde (vgl. 1 Kor. 6:1-8). Het is betreurenswaardig 
als de gemeente wordt aangesproken om tucht uit te 
oefenen. We moeten dan ook alles in het werk stellen om 
dit te voorkomen; maar áls het zover komt, moet er een 
nauwkeurig onderzoek worden ingesteld. Als de gemeente 
een oordeel velt over iemand en hem als een boze betitelt, 
is dit een ernstige zaak. Hierover moeten we niet lichtzinnig 
denken, want een boze moet uit het midden worden 
weggedaan; dat is (als het goed is) voor alle partijen een 
droevige en ingrijpende gebeurtenis (Matt. 18:15-20; 1 Kor. 
5:12-13). Matteüs 18 en 1 Korintiërs 5 laten overduidelijk 
zien dat er onder bepaalde omstandigheden wel degelijk 
geoordeeld moet worden. 

Samengevat: Als er al geoordeeld moet worden, oordeel 
dan op een rechtvaardige manier. En als het gaat om 
mensen die het evangelie vijandig gezind zijn? Het heeft 
geen zin om hen te willen overtuigen van het ‘heilige’ (vs. 
6). Dit soort mensen hebben hun oordeel al geveld; ze zijn 
door niets of niemand te overtuigen. Nicodemus heeft 
ervaren dat men het heilige niet aan de honden moet 
geven, of parels voor de zwijnen moet werpen. Met al zijn 
goede bedoelingen keerden zijn partijgenoten zich tegen 
hem; de ‘honden’ lieten hun tanden zien, en de ‘zwijnen’ 
vertrapten de parels. 

‘Want met het oordeel 
waarmee u oordeelt, zult u 
zelf geoordeeld worden; en 
met welke maat u meet, zal 
er bij u ook gemeten worden 

(Matt. 7:2).

We hebben gezien dat vers 1 geen algeheel verbod is om 
te oordelen. Onder bepaalde omstandigheden moeten we 
zelfs oordelen, maar dan moet dit oordeel wel rechtvaardig 
zijn. Maar wanneer mogen we dan niet oordelen? Wij 
kunnen alleen beoordelen wat wij waarnemen, want de 
mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Here  ziet het 
hart aan (1 Sam. 16:7). Over iemands motieven kunnen wij 
niet oordelen (zie 1 Kor. 4:1-5). De Heer waarschuwt ons 
dan ook om geen bekritiserende houding aan te nemen 
tegenover anderen die we niet echt kennen. Ongetwijfeld 
denkt Hij hier aan de farizeeën, die van zichzelf overtuigd 
waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten 
(Luc. 18:9). 

In de gelijkenis die de Heer uitspreekt, zien we hoe de 
farizeeër zichzelf aanprijst bij God en tegelijkertijd zijn 
oordeel over anderen uitspreekt (Luc. 18:11-12). Dit soort 
eigengereid en hoogmoedig oordelen heeft de Heer voor 
ogen, als Hij zegt: ‘Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld 
wordt’. Aan het eind van de gelijkenis wordt duidelijk wat er 
bedoeld wordt in Matteüs 7:2. De berouwvolle tollenaar, die 
een beroep deed op Gods genade, ging gerechtvaardigd 
terug naar zijn huis, in tegenstelling tot de farizeeër die 
zichzelf rechtvaardigde. Met het oordeel waarmee hij de 

mensen oordeelde, werd hijzelf geoordeeld; en met de 
maat waarmee hij mat, werd hijzelf gemeten. Ons is genade 
bewezen. 

Het past dan ook niet om andere mensen neerbuigend te 
behandelen of te veroordelen. Hoe snel maken we ons niet 
schuldig hieraan? De buurman die al jaren werkloos thuis 
zit: ‘Daar heb je weer zo’n profiteur die van onze centen 
leeft’. De vluchtelingen die hun toevlucht zoeken in ons 
land: ‘Allemaal gelukzoekers en/of terroristen’. De man 
die met zijn blikje bier over de straat zwalkt: ‘Weer zo’n 
zuipschuit’. Zo zouden we nog wel even door kunnen gaan; 
en dan heb ik het alleen nog maar over hen die ‘buiten’ zijn. 

Maar als het gaat over het oordelen van hen die ‘binnen’ 
zijn, onze broeders en zusters, kunnen we er ook wat 
van. De christenen in Rome namen elkaar de maat, als 
het ging over het eten van vlees of het drinken van wijn. 
De een geloofde dat hij alles mocht eten; maar wie zwak 
was, at alleen plantaardig voedsel. Hoe loste Paulus dit 
probleem op? ‘Wie alles eet, moet hem niet minachten 
die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet 
veroordelen die alles eet’ (Rom. 14:3). Paulus roept op tot 
verdraagzaamheid. Hij veroordeelt het minachten en (ver)
oordelen. Hij voert daarbij een argument aan, waarvan we 
stil worden: ‘God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u, 
dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of 
valt, gaat alleen zijn eigen heer aan’ (vs. 4). Anders gezegd: 
Bemoei je met je eigen zaken en laat de rest aan God over! 

Er lopen heel wat christenen rond die zich tot ‘heer’ over 
een ander opwerpen. Zij bepalen wat de ander al dan niet 
mag doen. En de maatstaf waarmee zij meten, zijn zij 
natuurlijk zelf. Als ‘ik’ geen vlees eet, mag jij ook geen vlees 
eten. Als ‘ik’ geen wijn drink, mag jij ook geen wijn drinken. 
Als ‘ik’ op zondag niet naar de supermarkt ga, mag jij op 
zondag dat ook niet doen, enz. Dit soort zelfingenome  
broeders en zusters denken dat zij anderen de wet kunnen 
voorschrijven. Wij leven echter niet onder de wet, en al 
helemaal niet onder de wet van een broeder of zuster. Wij 
leven onder de genade. God heeft mij aangenomen met al 
mijn zwakheden en tekortkomingen, en Hij is bij machte om 
mij staande te houden. Prijs de Heer! 

Paulus zegt: ‘Het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten 
en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap 
in de Heilige Geest’ (Rom. 14:17). In het Koninkrijk van 
God gaat het om belangrijkere zaken dan eten of drinken, 
al dan niet televisie, enz. Paulus keurt een veroordelende 
en minachtende houding onder christenen af. In plaats 
daarvan roept hij ons op om na te jagen wat de vrede en 
de onderlinge opbouw bevordert (Rom. 14:9). Elkaar (ver)
oordelen, breekt af; elkaar aanvaarden en bemoedigen, 
bouwt op. Waarvoor kiest u? ‘Waarom ziet u wel de splinter 
in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw 
eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: 
Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een 
balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw 
oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het 
oog van uw broeder te halen’ (Matt. 7:3-5).

Dit is de kern van deze perikoop. Zoals zo vaak drukt 
Christus Zijn gedachten niet uit in kleurloze en abstracte 
woorden, maar maakt Hij gebruik van aanschouwelijke 
beelden en vergelijkingen. Hij zegt niet: ‘Waarom ziet u de 
kleine fouten bij uw broeder en de grote bij uzelf niet?’ Maar 
Hij zegt: ‘Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw 
broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?’ 

Wanneer mag er 
niet geoordeeld 
worden?



Met het beeld van de splinter en de balk, maakt de 
Heer drie dingen duidelijk:

1. Begin bij uzelf
Met kritiek moet men altijd bij zichzelf beginnen. 
Wie de strenge maatstaf waarmee hij anderen meet 
ook op zichzelf toepast, zal snel ophouden met 
meten. Wie tegenover zichzelf kritiekloos is, heeft 
niet het recht anderen kritisch te benaderen. Wie 
zelf ruw en onbeschaafd is, mag niet aan anderen 

schaven. Een onreine moet geen reinheid preken; en 
wie een spiegel voorhoudt aan een ander, moet er eerst 

zelf in kijken. Het streng oordelen over een ander gaat meestal 
gepaard met een mild oordeel over zichzelf. Maar wie denkt 
dat hij een ander kan oordelen over dingen waaraan hij zichzelf 
schuldig maakt, komt bedrogen uit. Paulus rekent rigoureus af 
met hypocriete mensen: ‘En u, o mens, die hen oordeelt die zulke 
dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel 
van God zult ontkomen?’ (zie Rom. 2:1-3). 

2. Houd uzelf in het oog
Kritiek moet in een geest van liefde gebeuren. De Heer wil niet 
zeggen dat elk oordeel over een broeder verboden is. Een verbod 
van kritiek leidt tot een tekort aan verantwoordelijkheid en moreel 
verval bij de ander. Ouders die de fouten van hun kinderen zien, 
spreken hen daarop aan; anders zijn het geen goede ouders. 
Zo moet ook een broeder die in fout gaat, daarop aangesproken 
worden. Maar wel in de juiste geest, en dat is liefde. Als iemand 
de splinter uit het oog van zijn broeder wil halen, dan zal hij dit zo 
mogelijk onder vier ogen moeten doen. En nooit met een kritische 
en veroordelende geest: ‘Broeders, ook als iemand onverhoeds 
tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand 
weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd 
intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt’ 
(Gal. 6:1).

3. Houd God in het oog
Iemand die de dingen vanuit Gods oogpunt beziet, zal in zijn 
oordeel over een ander genadig zijn, omdat hijzelf op Gods 
genade is aangewezen. In de gelijkenis over het vergeven, wordt 
de onbarmhartige slaaf verweten dat hij geen medelijden had 
gehad met zijn medeslaaf (Matt. 18:33). God staat als Rechter 
boven allen. Als wij de balk uit ons oog wegdoen, en zicht krijgen 
op Gods handelen met onszelf, zullen we een stuk milder zijn als 
het gaat om de ‘splinter’ in het oog van onze broeder.

Jezus’ uitspraak: ‘Oordeel niet, 
opdat u niet geoordeeld wordt’, is 
dus een waarschuwing tegen een 
al te kritische en veroordelende 

houding tegenover anderen. 
Muggenzifters weten altijd wel een fout bij een ander op te merken, 
maar ze zijn vaak blind voor hun eigen fouten. Voordat ik de ander 
over iets onbeduidends oordeel, zal ik eerst mijn eigen fouten 
onder ogen moeten zien en oordelen. Als ik dit namelijk niet doe, 
ben ik in de ogen van de Heer een huichelaar; iemand die zich 
anders voordoet dan hij is. 

Kort samengevat: Het gebod van de Heer komt erop neer dat wij 
anderen niet hypocriet en zelfingenomen mogen oordelen. En dat 
geldt voor al onze medemensen, of ze nu christen zijn of niet. 

Wees geen 
muggenzifter
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Hij wil ons alles zeggen

We lezen in het artikel over Jozef dat hij een 
beeld is van de Heer Jezus in het tweeledige 
werk dat hij heeft gedaan, door een groot 
aantal mensen in het leven te behouden 
én een verandering in de harten van die 
mensen te bewerken. Dat is ook het werk dat 
de Heer Jezus heeft gedaan op het kruis, en 
wat Hij doet in ons leven als we Hem hebben  
(h)erkend als onze Heiland. Het is voor ons en 
in ons: het is het werk van God voor ons, want 
Hij zond Zijn Zoon. Maar ook in ons, doordat 
Zijn Heilige Geest in ons werkt.

En als we over de Heilige Geest nadenken, 
kunnen we daarover iets leren in het 
daaropvolgende artikel over de springbron: een 
bron die springt tot in het eeuwige leven. Wie 
van het ‘water’ gedronken heeft dat Christus 
ons geeft, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. 
De Heilige Geest is de band met God en met 
Christus. Door de Heilige Geest worden we 
ingeleid in de kennis van de Vader en de Zoon. 
Hij woont nu nog op aarde in de verlosten, en 
wil onze aandacht steeds richten op de Vader 
en de Zoon. Hij wil ons alles leren en ook in 
herinnering brengen (Joh. 14:26). Wat ... vraagt 
u? Wat de Heer Zelf gezegd heeft.

Ik moet je iets vertellen

Het is alweer een poos geleden dat John Bax 
een stukje had voor Rechtstreeks. Niet dat er 
niets gebeurde tijdens zijn werk, maar het zijn 
niet vaak verhalen die je zomaar in een blad 
kunt zetten. Nu was dit wel het geval. Vier 
‘gasten’, zoals John ze noemt in zijn artikel, 
mocht hij in de Oosterschelde dopen. Geweldig 
nieuws. Maar wel met een zware lading door 
het woord ‘geloofsgehoorzaamheid’. Het zal 
je maar gebeuren, eens een belofte gedaan 
om nooit christen te worden... en dan kom 
je tot geloof. En moet je ermee voor de dag 
komen. De foto is genomen bij het dopen in 
de Oosterschelde. Hij is een beetje wazig, 
maar ik denk dat dit niet erg is. We zullen deze 
gasten nog wel eens wat ‘scherper’ mogen 
waarnemen.

Recht van spreken

Gerard Kramer stelt mij vaak op de proef bij 
het zoeken van een geschikt plaatje bovenaan 
de pagina. Ik heb deze keer gekozen voor 
een microfoon, want hij heeft het ditmaal over 
‘freedom of speech’. Ik had dus ook een plaatje 
van de Speakers’ Corner in Hydepark kunnen 
zoeken. Wist u dat: ‘Oorspronkelijk stonden op 
de plek van Speakers’ Corner de galgen van 
Tyburn. De ter dood veroordeelden mochten 
voor ze werden opgehangen nog eenmaal 
vrijuit hun zegje doen’. Nu kan iedereen over 
van alles daar op een kistje zijn zegje doen. En 
daarna zijn kistje weer oppakken en doorlopen.

Het alles kunnen zeggen 

Mensen vinden vaak dat alles maar gezegd 
moet kunnen worden, nietwaar? Je merkt zelfs 
tot in de hoogste kringen dat niemand meer 
een blad voor de mond neemt. Maar nemen 
wij als christenen wel de gelegenheid om 
vrijuit te spreken over de dingen die de Heilige 
Geest onder onze aandacht heeft gebracht? 
Misschien is dat wel iets wat we een geestelijk 
isolement zouden kunnen noemen. Ger de 
Koning schrijft daarover in alweer de 23e 
aflevering over het Hooglied. Dat we Christus 
toebehoren, is vaak iets waarmee we niet 
‘op de zeepkist springen’. Het is meer zoiets 
als een bijbeltje als app verbergen op onze 
smartphone. We kunnen het rustig gebruiken 
in de trein, niemand die het ziet. Handige app, 
dat wel.

Ik heb u iets te zeggen

Nico van Tilburg schrijft in zijn artikel over twee 
schuldenaars. Daarbij spreekt de Heer tegen 
Simon de woorden: ‘Ik heb u iets te zeggen’. 
Als Simon daarop reageert met ‘Meester, zeg 
het’, vertelt de Heer een gelijkenis en laat 
Simon antwoord geven. Door dit voorbeeld 
kunnen we al veel leren van de Heer. Ik heb u 
iets zeggen – pauze. Daarmee geef je ruimte. 
Misschien kun je daarna alles zeggen.

Wij wensen u Gods zegen toe bij het lezen 
van dit nummer van Rechtstreeks. Namens 
de redactie, Jan Paul Spoor

Van de redactie
Alles zeggen
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Jozef werd door zijn 
broers gehaat, omdat hij 
de lievelingszoon van zijn 
vader was. Hij is in dit 
opzicht een treffend type 

van Christus in het Oude 
Testament. Zoals Christus bereidwillig was naar deze 
wereld gezonden te worden door de Vader en zei: “Zie, 
Ik kom om Uw wil te doen” (Hebr. 10:9), was ook Jozef 
graag bereid naar zijn broers te gaan. Hij zei: “Zie, hier 
ben ik” (Gen. 37:13). Zoals Christus door de Zijnen werd 
veracht en verworpen, werd Jozef door zijn broers voor 
twintig zilverstukken verkocht aan de Ismaëlieten. De 
Heer werd voor dertig zilverlingen verkocht, “een mooie 
prijs waarop Ik door hen geschat ben” (Matt. 26:15; 27:3-
10; Zach. 11:12-13).

Evenals de mensen ten opzichte van Christus handelden, 
dachten de broers van Jozef op deze wijze van hem af 
te zijn. Ze hoorden ongeveer twintig jaar niets meer van 
hem en veronderstelden dat hij dood was (Gen. 44:20). 
Maar de omstandigheden werden door God zo geleid, 
dat de broers in de nabijheid van Jozef kwamen. In type 
zien we hier Christus, gestorven en opgestaan, die Zich 
bezighoudt met het overblijfsel van Israël. Toch moest 
eerst hun geweten werkzaam worden, voordat Jozef 
zich aan zijn broers bekend kon maken. Ze moesten hun 
zonde oprecht belijden. 

De feiten in Genesis 42-44 laten de wijsheid zien 
waarmee Jozef in dit opzicht handelde. Toen zijn broers 
in het licht werden gebracht, verklaarden zij: “Wat zullen 
wij tot mijn heer zeggen, wat zullen wij spreken, en 
waarmee zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de 
schuld van uw knechten aan het licht gebracht” (Gen. 
44:16). Daarop kon Jozef zich aan hen bekend maken, en 
dat wordt verteld in het ontroerende begin van hoofdstuk 
45: “En Jozef zei tot zijn broeders: Ik ben Jozef; leeft 
mijn vader nog?” (Gen. 45:3). Deze verzen zien vooruit 
naar de dag dat het gelovig overblijfsel zijn ogen zal 
opslaan en zal zien op Hem, die deze tijd profetisch 
heeft aangekondigd: “Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij 
doorstoken hebben” (Zach. 12:10).

Zo kunnen wij als gelovigen die tot de Gemeente 
behoren, de volgende toepassing maken. Wanneer wij 
rondom de Heer vergaderd zijn, horen wij Hem zeggen: 
‘Kom toch dichter bij Mij. Ik ben Jezus!’. De broers van 
Jozef werden immers uitgenodigd: “Kom toch dichter 
bij mij” (vs. 4). Zo worden wij ook gevraagd dichtbij te 
komen. Toen de broers dat deden, zei Jozef: “Ik ben uw 
broer Jozef, die u naar Egypte verkocht hebt” (vs. 4). 

Hij zei hetzelfde als in vers 3, maar voegde eraan toe: 
“uw broer”. Wat een rijke inhoud krijgt het samenkomen, 
als de verlosten bijeen zijn rondom Hem die Zich niet 
schaamt ons Zijn broeders te noemen (Hebr. 2:11). Toch 
is er ook de gedachtenis aan de dood van Christus en 
onze schuld in verband daarmee: “(...) die u naar Egypte 
verkocht hebt”.

Maar tegelijk spreekt ook de genade. Want er is genade 
voor hen die hun zonden hebben beleden: “Maar nu, 
wees niet bedroefd en zie er niet zo ontsteld uit, omdat 
u mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te 
behouden heeft God mij voor u uit gezonden” (vs. 5). 
Zoals er de kant is van onze verantwoordelijkheid, zo is 
er ook Gods kant. Christus is aan het kruis genageld en 
gedood door de hand van wetteloze mensen, maar Hij 
is tevens door de bepaalde raad en voorkennis van God 
overgegeven (Hand. 2:23). De dood van Christus was 
nodig om de raadsbesluiten van God te vervullen. 

Jozef moest naar Egypte verkocht worden om zijn 
familie in het leven te behouden (vs. 7). Wat een groot 
aantal geredden heeft Jozef in het leven behouden om 
hun leven op aarde te garanderen! Maar nog groter is 
de verlossing waardoor wij het eeuwige leven hebben 
ontvangen. Dit is de vrucht van het verzoeningswerk 
van Christus! Jozefs optreden was noodzakelijk om een 
groot aantal mensen in leven te houden. Aan de andere 
kant heeft hij zo gehandeld, dat er bij zijn broers een 
verandering plaatsvond in hart en geweten. Hierdoor 
werden ze tot belijdenis van zonde gebracht, opdat ze 
in volle vrijheid van de relatie met hun redder konden 
genieten. 

Dit is een illustratie van het tweeledige werk dat Christus 
voor ons op het kruis volbracht, en daarna in ons door 
de Heilige Geest verricht. Als gelovigen die opnieuw 
geboren zijn, kunnen wij genieten van de resultaten van 
Zijn verzoeningswerk en de gemeenschap met Hem. 
Voortaan vormen wij één familie van aanbidders, die de 
Vader kan aanbidden in geest en waarheid (Joh. 4:23-
24). Zouden wij – door de kracht van de Heilige Geest 
– iets anders kunnen voorstellen aan de Vader dan de 
heerlijke Persoon van de geliefde Zoon? Christus stemt 
Zelf in met deze lof in de Gemeente: “Ik zal Uw naam 
aan Mijn broeders verkondigen, in het midden van de 
gemeente zal Ik U lofzingen” (Hebr. 2:12). Hij leidt ons in 
de aanbidding, en Hij toont ons hoe wij de Vader kunnen 
prijzen op een Hem welgevallige wijze. Wij zien dat hier 
in beeld in de woorden van Jozef: “Vertel dan aan mijn 
vader al de heerlijkheid die ik in Egypte bezit” (vs. 13).

Vertel mijn vader…

‘Vertel mijn vader over al mijn eer (of: heerlijkheid) in Egypte en over alles 
wat jullie gezien hebben’ (Gen.45:13).
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Als wij alle eer en 
heerlijkheid in verbinding 
brengen met de Heer 
Jezus, dan kunnen wij 
denken aan:

1. De heerlijkheid die Hij bij de Vader had, voordat de 
wereld was (Joh. 17:5);

2. Zijn heerlijkheid als de Schepper van alle dingen, en 
als de Eerstgeborene van de hele schepping (Kol. 
1:15-17);

3. Zijn heerlijkheid als Degene die alle dingen draagt 
door het woord van Zijn kracht (Hebr. 1:3);

4. Zijn heerlijkheid in Zijn ontlediging en daarna in de 
vernedering tot de kruisdood (Fil. 2:6-8);

5. Zijn heerlijkheid in de nederige kribbe van Betlehem 
(Luc. 2:13-14);

6. Zijn heerlijkheid als de volmaakte Mens, die de wil 
van de Vader volkomen volbracht. De Vader opende 
de hemel boven Hem en verklaarde: “Deze is mijn 
geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden heb, 
hoort Hem” (Matt. 17:5);

7. de heerlijkheid van de Mens Christus Jezus, die aan 
het einde van Zijn weg op aarde kon zeggen tegen 
de Vader: “Ik heb U verheerlijkt op de aarde” (Joh. 
17:4);

8. de heerlijkheid die op het kruis geschitterd heeft 
te midden van de schande: “Nu is de Zoon des 
mensen verheerlijkt en God is in Hem verheerlijkt” 
(Joh. 13:31);

9. de heerlijkheid waarmee Hij na het volbrachte werk 
is gekroond “aan de rechterhand van de Majesteit in 
de hoge” (Joh. 13:32; Hebr. 2:9; 1 Petr. 1:21);

10. de heerlijkheid die Hij met ons wil delen (Joh. 17:22);
11. de heerlijkheid die Hij in de toekomst als de Koning 

van Israël zal bezitten, en die Hij als de Zoon des 
mensen zal uitoefenen in Zijn heerschappij over alle 
dingen (vgl. Ps. 8);

12. de eeuwige heerlijkheid van de Zoon van God, die 
wij voor altijd zullen aanschouwen en bewonderen 
(Joh. 17:24).

Als wij als christenen in 
Gods tegenwoordigheid 
zijn en rondom de Heer 
Jezus vergaderd zijn om 
te aanbidden, dan gaat het 

niet alleen om het grote heil 
dat ons ten deel gevallen is. Op het koperen altaar – een 
beeld van het kruis van Christus – moest het brandoffe  
in zijn geheel geofferd worden, alsook het vet van het 
vredeoffer en zelfs dat van het zondoffer (Lev. 1:9; 3:3-
5; 4:8-10). Op het gouden altaar werd het reukwerk 
geofferd (Ex. 30:1). Het reukwerk is een beeld van 
wat Christus is in Zijn voorspraak en Zijn persoonlijke 
volmaaktheid en voortreffelijkheid. Het heilig reukwerk 
was tot een liefelijke reuk voor God. In het spijsoffer met 
de bijbehorende wierook (Lev. 2:2), zien wij ook het offe  
van de Heer op het kruis. Het spreekt van Christus, het 
volmaakte spijsoffer en brandoffer en het offer voor de 
zonde. 

Als de gemeente samenkomt voor de eredienst, dan is 
haar aanbidding te vergelijken met het reukwerk dat 
werd ontstoken op het gouden altaar. Het vuur op het 
koperen altaar was aangestoken vanuit de hemel: “En er 
ging vuur uit van de Here” (Lev. 9:24). Het vuur voor het 
gouden altaar waarop het reukwerk werd ontstoken, 
werd van het koperen altaar genomen. Pas nadat het 
slachtoffer was verteerd op het koperen altaar, kon het 
reukwerk van het gouden altaar tot God opstijgen. Toen 
Christus Zich had geofferd als een volmaakt offe , kon 
het reukwerk van de aanbidding tot God opstijgen. Om 
het welriekend reukwerk op het gouden altaar te 
ontsteken, moeten we bedenken wat er gebeurd is op 
het koperen altaar. Zo zullen wij in de eredienst 
gewoonlijk beginnen met het koperen altaar, om daarna 
naar het gouden altaar te gaan. Wij moeten echter de 
Heilige Geest alle vrijheid geven om de lof van de 
Gemeente te leiden.

Over het gouden altaar 
wordt gezegd: “U zult 
daarop geen vreemd 
reukwerk brengen noch 

brandoffer noch spijsoffer, 
ook een plengoffer zult u er 

niet op plengen” (Ex. 30:9). Het reukwerk – de liefelijke 
reuk van Christus voor God – stelt ons Zijn Persoon voor. 
De verschillende offers laten zien wat Christus heeft 
gedaan buiten het heiligdom. Dat laat ons zien waarom 
op het gouden altaar geen brandoffe , spijsoffer of 
plengoffer mocht worden geofferd. Toch zijn deze dingen 
nauw met elkaar verbonden. Het volmaakte leven is het 
leven van Christus. De volmaakte offerande is het offe  
van Christus. Deze Persoon was nodig om zo’n leven te 
leiden en zo’n offer te brengen

Het reukwerk was “een mengsel, zoals een zalfbereider 
bereidt, gezouten, zuiver, heilig” (Ex. 30:34-38). Dit werd 
aan de Here  gewijd. Alleen God kan de volmaaktheid en 
de heerlijkheid van Christus ten volle waarderen. Maar 
Hij wil dat wij, onder de leiding van de Heilige Geest, 
in Zijn tegenwoordigheid komen om er met Hem over 
te spreken. Er is niets aangenamer voor Zijn hart dan 
de Persoon van Zijn geliefde Zoon. Het spijsoffer is 
een beeld van het volmaakte leven van Christus. Het 
brandoffer is een beeld van Christus in Zijn volmaakte 
toewijding tot in de dood, om Zijn God en Vader te 
verheerlijken. Laten wij dat betrekken in ons spreken 
met God. Maar laten wij ook spreken over de Persoon 
van Christus Zelf, die zo’n volmaakt leven leidde en 
zo’n dood heeft ondergaan. Dat is de eredienst in 
haar hoogste vorm. Laten onze harten bezig zijn met 
Christus Zelf en door Hem gevoed worden – met Zijn 
schoonheid en heerlijkheid, opdat wij nooit vergeten wat 
het kostbaarste is voor het hart van de Vader. Dat is de 
lofprijzing van de Gemeente, die Christus aan de Vader 
voorstelt. Laten wij bovenal denken aan wat Christus 
voor God is geweest in Zijn leven en in Zijn sterven, aan 
wat Hij voor Hem is geweest en eeuwig voor de Vader 
zal zijn als Persoon. Op die manier is het mogelijk te 
naderen in het heilige, waar het gouden altaar stond 
om er reukwerk op te doen. Laten wij nadenken over 
dit woord van de ware Jozef: Vertel dan aan Mijn 
Vader al de heerlijkheid die Ik bezit.

Aanbidden bij 
het koperen 
altaar

Aanbidden bij 
het gouden 
altaar

Aspecten 
van Christus’ 
heerlijkheid



4

De Springbron

Numeri 21:16-18

Hugo Bouter 

‘Vandaar reisden zij naar Beër.
Dat is de bron, waarvan de Here tegen Mozes zei:

Verzamel het volk en Ik zal hun water geven.

Toen zong Israël dit lied:
Spring op, put,

zing ervan in beurtzang!
Put, die de vorsten gegraven hebben,

die de edelen van het volk gedolven hebben,
met een scepter, met hun staven.

Van de woestijn reisden zij naar Mattana’.

Numeri 21:16-18

In dit hoofdstuk vinden 
we enkele laatste 
woestijnervaringen van 
de Israëlieten op weg 
naar Kanaän. Soms denkt 

men bij de ‘springbron’ 
aan de laatste hoofdstukken van de Openbaring van 
Johannes, aan de rivier van het water des levens, de 
heilfontein die ontspringt uit de troon van God en van 
het Lam (Openb. 22:1). Dit gebeurt in het bekende lied 
over de springbron uit de bundel van Joh. de Heer (zie 
hieronder). Dit lied spreekt over de grote toekomst die 
ons als kinderen van God wacht bij de Here, waar de 
verlosten elkaar weerzien en door de engelen zullen 
worden begroet. 

Toch denk ik bij dit thema ook graag aan de put of de 
bron waarin God nu al voorziet tijdens ons leven hier 
op aarde, onze pelgrimsreis die in zoveel opzichten lijkt 
op de woestijnreis van de Israëlieten. Ik denk dan met 
name aan de ‘springbron’ die de Here Jezus noemde in 
Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw. Hij sprak met 
haar over het water dat Hij zou geven als de verheerlijkte 
Heer in de hemel, het levende water dat de dorst van het 
hart lest. Hiermee doelde Hij op de gave van de Heilige 
Geest, die na Zijn verhoging zou worden uitgestort 
op aarde. Dit ‘water’ wordt in ons die geloven ‘tot een 
fontein van water, dat springt tot in het eeuwige leven’ 
(Joh. 4:14).

Dit is de springbron die ons als christenpelgrims nu reeds 
ter beschikking staat in de ‘woestijn’, de wereld in haar 
huidige gedaante. De bron Beër lag daadwerkelijk in de 
woestijn, zoals blijkt uit het verband in Numeri 21. Na de 
tocht rond Edom en Moab kwamen de Israëlieten aan de 
overzijde van de Arnon, en daar – aan de noordgrens van 
Moab – legerden zij zich in de woestijn (Num. 21:13-18). 
Volgens sommigen horen de laatste woorden van vers 
18 (‘En van de woestijn reisden zij naar Mattana’) nog 

bij het lied over de bron. Mattana betekent ‘geschenk’, 
en dan zou de laatste regel van het lied inhouden dat de 
bron een geschenk in de woestijn was. In Jesaja 15:8 
wordt Beër aangeduid als Beër-Elim. Elim was een oase 
in de woestijn, een oord met water en bomen.

Zoals gezegd is onze springbron als nieuwtestamentische 
gelovigen de Persoon van de Heilige Geest, die in ons 
woont. Wie van dit ‘water’ gedronken heeft, dat Christus 
ons geeft, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid (Joh. 
4:14). Want de Trooster is bij ons en in ons tot in 
eeuwigheid (Joh. 14:16-17). Het opspringen van de put 
‘tot’ of ‘in’ het eeuwige leven, geeft niet slechts een 
tijdsduur aan. Het is ook richtinggevend. De fontein 
springt tot in eeuwigheid, maar zij brengt ons ook in 
verbinding met ‘het eeuwige leven’, dat is Jezus Christus 
Zelf (vgl. 1 Joh. 5:20). De Heilige Geest is de band met 
God en met Christus; en de kennis van de Vader en de 
Zoon is het eeuwige leven (Joh. 17:3). 

De parallel tussen 
Numeri 21 en het Nieuwe 
Testament is trouwens 
wel bijzonder. Aan de 
geschiedenis van de bron 

Beër gaat nog iets vooraf, 
en wel het voorval van de koperen slang (Num. 21:4-9). 
Daarop wordt teruggegrepen in Johannes 3, en de Here 
Jezus brengt dit in verband met Zijn eigen verhoging 
op het kruis. Zoals Mozes de slang in de woestijn heeft 
verhoogd, zo moet de Zoon des mensen verhoogd 
worden, opdat ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven 
heeft (Joh. 3:14-15). 

Christus is op het kruis voor ons tot zonde gemaakt. Als 
de verhoogde Mensenzoon heeft Hij het werk van de 
verlossing volbracht en getriomfeerd over de machten 
van zonde, dood en duivel. Christus heeft deze machten 
openlijk tentoongesteld op het kruis en zo over hen 
gezegevierd (Kol. 2:14-15). Door een blik op het kruis is 
er leven en heil voor ons! Zoals de Israëliet door het zien 
naar de verhoogde slang in leven bleef, zo ontvangt nu 
ieder die in het geloof op Jezus ziet het eeuwige leven. 
Daardoor kan de beet van de oude slang, d.i. de satan, 
ons niet meer deren.

Deze twee geschiedenissen in Numeri 21 horen bij 
elkaar: de koperen slang in de woestijn en de bron in de 
woestijn. Zo is het ook met de grote heilsfeiten die wij 
vinden in Johannes 3 en 4: ze zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Christus’ verhoging op het kruis werd 
gevolgd door Zijn verhoging in de hemel, en de uitstorting 
van de Heilige Geest hier op aarde. De mens verhoogde 

De koperen slang 
en de bron

Een bron in de 
woestijn

Strokkur bron IJsland (Bron: Wikimedia)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StrokkurBubble3.jpg


5

Hem aan het kruishout, maar God verhoogde Hem aan 
Zijn rechterhand in de hemel – na Zijn opstanding uit de 
doden. Vanuit de hoge heeft Christus de Heilige Geest 
uitgestort over Zijn volk; en de Geest die in ons woont, is 
in ons de fontein geworden die springt tot in het eeuwige 
leven.

De aanwezigheid van de 
waterput gaf in Numeri 
21 aanleiding tot een 
loflied. Het was een lied 
in de woestijn, maar het 

ging over de bron die daar 
gelukkig te vinden was. Zoals het bij de Israëlieten was, 
zo is het ook met ons als christenen. Wij zingen op onze 
pelgrimsreis over de Bron van ons heil. Wij prijzen de 
Vader en de Zoon, en wij doen dat door de Heilige Geest. 
De Geest leidt ons in onze aanbidding, in de eredienst, 
in onze liederen en gebeden. Bij de Schelfzee was 
er ook gezongen. Dat was het lied van de verlossing, 
de jubelzang van de bevrijding (Ex. 15; vgl. Rom. 8). 
Maar daarna was er geen lied meer gehoord tijdens 
de woestijnreis, afgezien van de afgodische beurtzang 
rondom het gouden kalf (Ex. 32). 

Hier klonk echter opnieuw een loflied in de woestijn, 
een beurtzang in verband met de bijzondere bron die 
de vorsten groeven. Dit danklied staat in schril contrast 
tot het begin van dit hoofdstuk, en het geklaag en 
gemor van het ondankbare volk in de woestijn – dat de 
aanleiding vormde tot het voorval met de koperen slang. 
Toen klonk er protest naar aanleiding van het gebrek aan 
brood en water in de woestijn. Met het hemelse manna 
waren de Israëlieten niet tevreden; van die flauwe spijs 
walgden zij (Num. 21:5; vgl. 11:6). Kennelijk was er ook 
weer gebrek aan water ontstaan. Het resultaat was een 
protesthouding tegen God en tegen Mozes.

De springbron waarin de Here enige tijd later voorzag, 
leidde echter tot spontane blijdschap, tot beurtzang en 
reidans. Er was al eerder een verandering ten goede 
opgetreden in de houding van het volk ten opzichte van 
Mozes. De Israëlieten waren tot inkeer gekomen en 
hadden hun opstandigheid beleden met de woorden: 
‘Wij hebben gezondigd’ (Num. 21:7). Deze verandering 
in gezindheid mondde uit in dit lied, dat met recht als een 
geestelijk hoogtepunt van de woestijnreis kan worden 
gezien.

Men zong dit loflied bij de springbron: ‘Spring op, put, 
zing ervan in beurtzang!’ Wij hebben al nagedacht 
over de betekenis van het opwellen of opspringen, en 
wel in het licht van het gesprek van de Here Jezus met 
de Samaritaanse vrouw. De springbron voorziet in de 
innerlijke dorst van de gelovige en bewerkt daardoor 
gevoelens van lof en dank jegens Christus en God de 
Vader. De Bron van ons heil willen wij prijzen in onze 
liederen en gebeden. Dankbaarheid en aanbidding 
wellen op in het hart van de gelovige: zij springen op 
naar boven.  

Maar de springbron in ons binnenste zorgt ook voor 
verfrissing in onze omgeving, in de dorre woestijn 
waardoor wij trekken. Stromen van levend water vloeien 
uit ons hart naar buiten en brengen nieuw leven te 
midden van de wildernis (Joh. 7:37-39). Dan verandert 
zelfs het tranendal in een oord van bronnen (Ps. 84:7). 

Wij moeten echter wel eerst tot Christus komen om zelf 
te drinken en onze eigen dorst te lessen. Bovendien 
moeten wij ons steeds aan deze Bron laven om anderen 
blijvend tot zegen te kunnen zijn.

Christus is de Bron, en 
Hij voorziet ons van 
het levende water. Dat 
zien wij in type in deze 
geschiedenis tijdens 

Israëls woestijnreis. Mozes 
moest het volk bijeenroepen en dan zou de Here Zelf 
voorzien in de nood: ‘Verzamel het volk en Ik zal hun 
water geven’ (Num. 21:16). Het levende water hebben wij 
niet aan onszelf te danken, maar aan Gods soevereine 
goedheid en aan het volbrachte werk van Christus. Dat 
hebben wij al eerder gezien.

Aan de andere kant is er het aspect van onze 
persoonlijke verantwoordelijkheid, en dat komt hier net 
zo goed naar voren. Want hoewel de Here het water gaf, 
vloeide het ditmaal niet uit de rots. Het ging hier om een 
bron die met eigen inspanning gegraven moest worden; 
er moest veel werk voor worden verzet. Maar het is mooi 
te zien dat dit werk gebeurde door de vorsten, door de 
edelen van het volk. Deze leiders schaamden zich niet 
voor dit nederige werk, maar zij zetten zich met heel 
hun waardigheid, met heel hun autoriteit ervoor in. De 
scepter, de heersersstaf – het teken van hun gezag – 
werd zelfs gebruikt voor het goede doel. Zó werd de 
bron gegraven en het levende water aangeboord. En 
dit werd gememoreerd in het lied: ‘Put, die de vorsten 
gegraven hebben, die de edelen van het volk gedolven 
hebben, met een scepter, met hun staven’ (Num. 21:18). 

Bij de bouw van de tabernakel zien wij eveneens een 
geweldige inzet van de kant van de vorsten van het volk 
(Ex. 35:27; Num. 7:2vv.). Zij brachten grote offers voor 
Gods huis. Er is echter ook een negatief voorbeeld in de 
Bijbel, namelijk bij de herbouw van de muren en poorten 
van Jeruzalem ten tijde van Nehemia. Dan lezen wij dat 
de aanzienlijken, de voortreffelijken onder de Tekoïeten 
hun schouders niet wilden zetten onder het werk van 
hun heer (Neh. 3:5). Zij wilden hun nek niet buigen om 
dat nederige en zware werk te doen. Hoe is dat bij ons? 
Zijn wij tot dienst bereid? Staan wij klaar om ons volledig 
in te zetten voor Gods huis, voor Gods volk, voor de 
‘watervoorziening’ tijdens de reis naar het Vaderland? 
Dan zullen wij elkaar vinden bij de springbron.

Zal ‘k u weerzien bij de springbron,
bij des Heren heilfontein;

onder Jezus’ uitverkoor’nen
en in Hem, uw Koning, rein?

‘k Weet dat daar de eng’len wonen
die mij ‘t welkom zullen biên;

‘t welkomstlied klinkt bij de springbron!
Zal ik daar u wederzien?

Liedbundel Joh. de Heer, nr. 831

Spring op, put, 
zing ervan in 
beurtzang!

De bron die de 
vorsten groeven
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Eenvoud van de Schrift

De laatste maanden hebben we het accent op deze 
slotverzen van Matteüs gelegd in de prediking en het 
onderwijs binnen de Stichting ‘In de Vrijheid’, en ook 
in onze evangelisatieactiviteiten. We merkten namelijk 
dat de waarheid van het geloof in onze maatschappij in 
de laatste tijd anders wordt uitgelegd dan de Bijbel het 
doet. Hiervoor hebben we veel gebeden. Het werd ons 
duidelijk dat we de bepaalde Schriftgedeelten moesten 
gaan behandelen overeenkomstig de eenvoud van de 
Schrift. 

Op bevel van God werd het evangelie aan heel de 
wereld door profetische Schriften bekendgemaakt, 
zoals de apostel Paulus uitlegt: ‘Hem nu die machtig 
is u te bevestigen naar mijn evangelie en de 
prediking van Jezus Christus, naar de openbaring 
van de verborgenheid, die in de tijden van de eeuwen 
verzwegen is geweest, maar die nu is geopenbaard 
en door profetische Schriften, naar het bevel van de 
eeuwige God, tot geloofsgehoorzaamheid aan alle 
volken is bekend gemaakt’ (Rom. 16:25-26).

Geloof en gehoorzaamheid

Waarom werd het evangelie aan alle volken bekend-
gemaakt? Het doel was om geloofsgehoorzaamheid te 
bewerken. Geloof en gehoorzaamheid gaan samen. Aan 
het begin van de brief zegt de apostel: ‘(...) door Wie wij 
genade en het apostelschap ontvangen hebben voor 
Zijn naam, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken’ 
(Rom. 1:5).

Als christenen moeten we ons richten op geloof en 
gehoorzaamheid, niet op gevoel en ervaring. Het gaat om 
de gerichtheid. Waar streef je naar, waar strek je je naar 
uit. De Bijbel roept de christenen telkens op tot geloof 
en gehoorzaamheid. Dat krijgt de nadruk. De nadruk ligt 
niet op het gevoel of het zoeken van gevoelsuitingen. Bij 
onze bekering zijn wij gebracht tot de gehoorzaamheid 
van het geloof. Geloof en gehoorzaamheid gaan altijd 
samen in de Bijbel. Het geloof toont zich in de werken, in 
gehoorzaamheid. Want zonder de werken is het geloof 
dood (Jak. 2:17).

Heb geloof in God, zegt Christus (Marc. 11:22). 
Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen 
(Hebr. 11:6). Er staat van ons als christenen 
geschreven dat wij in geloof wandelen en niet in 
aanschouwen (2 Kor. 5:7). De Bijbel zegt: ‘(...) en 
zoals u geloofd hebt, laat het u gebeuren’ (Matt. 8:13).  

We worden behouden door het geloof (Ef. 2:8-9). Wat is 
de overwinning, die de wereld overwint? Het antwoord 
is: ‘ons geloof’ (1 Joh. 5:4-5).

Het gaat in het geestelijk leven om dagelijkse geloofs-
gehoorzaamheid: geloof in God en in het Woord van 
God. Dat betekent: het Woord van God voor waar 
aannemen, erop vertrouwen en ernaar handelen. We 
moeten als christenen leven uit een standvastig geloof in 
Gods Woord, in Gods beloften en in de feiten die in het 
Woord vermeld worden.

In de Stichting In de Vrijheid zijn daardoor ook vier gasten 
tot bekering gekomen. Tijdens de dagopening en de 
bijbellessen horen de gasten het evangelie en er wordt 
duidelijk uitgelegd waarom alle mensen zich moeten 
bekeren; en dat het oordeel al rust op deze wereld. Maar 
ook dat het nu de aangename tijd is, en er vergeving 
van zonden wordt geschonken aan iedereen die gelooft 
in de Naam van de Heer Jezus. Zo iemand zal dan ook 
werken doen die met de bekering overeenstemmen. En 
zo zien we dat God telkens weer nieuw leven geeft en 
krachtig werkt door Zijn kostbaar Woord. Het Woord 
wordt gehoord en mensen nemen de Heer Jezus aan in 
het geloof. Ze erkennen Hem als Heiland en Verlosser, 
en vragen daarbij wat ze moeten doen. Ik heb ze ook 
alle vier mogen dopen in de Oosterschelde.

Een van de gasten had een belofte gedaan samen met 
zijn familie, om nooit te gaan geloven; en ze beloofden 
elkaar plechtig om altijd atheïst te blijven. Door de 
bijbellessen en dagopeningen heeft deze gast een 
keuze gemaakt en de belofte herroepen; en hij getuigt 
nu tegen zijn familie dat Jezus Christus ‘de Heer is’. Toen 
de uitdaging kwam dat hij moest bewijzen dat er een 
God bestaat, vertelde hij eenvoudig: Ik geloof dat Jezus 
Christus voor mijn zonden is gestorven en nu de Heer 
is van mijn leven, en dat de Bijbel Gods Woord is. Dat 
is mijn overtuiging. Dit heeft veel strijd en vijandschap 
bewerkt, ook omdat hij vertelde dat hij zich liet dopen. 
We zien dat hij volhardt en overtuigd christen is 
geworden. Deze gasten zijn ervan overtuigd dat ze door 
het werk van de Heer Jezus meer dan overwinnaars zijn 
geworden door Hem die ons heeft liefgehad.

‘Hij nu zei tot allen: Als iemand achter Mij wil komen, 
laat hij zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis 

opnemen en Mij volgen. 

Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen; 
maar wie zijn leven verliest ter wille van Mij, die zal 

het behouden’ (Luc. 9:23-24).

Geloofsgehoorzaamheid
‘‘Gaat dan heen, maakt alle volken tot discipelen, hen dopend tot de naam van 
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen lerend te bewaren alles wat Ik 

u heb geboden’ (Matt. 28:19).

John Bax
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De WoordStudie gaat deze keer over het woord 
vrijmoedigheid. Het is de vertaling van het Griekse woord 
parrèsia, ontstaan uit pan-rèsia, wat letterlijk betekent: 
‘alles-zeggen’. De Britten noemen dit zo mooi freedom 
of speech, oftewel de vrijheid om alles te mogen zeggen.

In het klassieke Grieks
We treffen dit woord het eerst aan bij de tragediedichter 
Euripides (±480-406 v. Chr.) en de komediedichter 
Aristophanes (446-386 v. Chr.). Het heeft vooral 
gefunctioneerd in de Atheense democratie, waar de 
mannelijke burgers van achttien jaar en ouder de vrijheid 
hadden in de volksvergadering (de ekklèsia) het woord te 
voeren. Het was een voorrecht dat verbonden was aan 
het volledige Atheense burgerrecht, in ruimere zin met 
het burgerrecht van een Griekse stadstaat. Vrouwen, 
vreemdelingen en slaven hadden geen (volledig) 
burgerrecht en dus ook geen parrèsia. Een Griek zag 
deze ‘vrijheid om alles te zeggen’ als een geweldig 
voorrecht dat zij hadden, een voorrecht dat de mensen 
in staten als die van de Perzen niet werd gegund. Daar 
sprak het volk niet, maar maakte een oosterse despoot, 
de grote koning, de dienst uit. Hij regeerde immers niet 
over burgers, maar over onderdanen. Toen vanaf 338 v. 
Chr. de overheersing van Philippus II van Macedonië, 
gesteund door zijn toen nog jonge zoon Alexander, later 
bijgenaamd de Grote, een einde maakte aan de Griekse 
democratie, verdween daarmee ook het begrip parrèsia. 

Het woord werd, als het ging om het recht dat men 
ertoe had, vaak genoemd in combinatie met gezag of 
autoriteit; en als het ging om de inhoud die men naar 
voren bracht, met waarheid of transparantie. Er zat 
ook de notie in van moed, tegenover mensen die deze 
vrijheid van spreken aan banden wilden leggen om de 
waarheid te verbloemen; en daarmee samenhangend, 
de notie van openhartigheid.

Parrèsia speelde op den duur niet alleen een rol in de 
politiek, maar ook in de privé-sfeer. Vrienden moesten 
elkaar alles kunnen zeggen, dus zowel elkaar kunnen 
prijzen als bekritiseren. Ook in de Hellenistische filosofie 
werd het woord gebruikt, nu niet meer als een aanduiding 
voor politieke vrijheid, maar voor morele vrijheid – die in 
tegenstelling staat tot verslaving aan begeerten.

In de Septuaginta (LXX)
In de Septuaginta komt parrèsia weinig voor. Zie bijv. 
Leviticus 26:13, waar ‘Ik heb u (...) rechtop doen gaan’ 
letterlijk is: ‘Ik heb u (het volk Israël) met parrèsia geleid’ 
– namelijk na de bevrijding van het Egyptische juk. 

In Spreuken 1:20 wordt van de wijsheid gezegd dat zij 
op de straten ‘haar stem verheft’, dat is letterlijk ‘parrèsia 
leidt’. Hier zitten we al dichter bij de betekenis ‘vrijheid 
van spreken’. Zie ook Job 27:10v.; 22:26. Parrèsia is 
in deze laatste gedeelten ‘vrij en vreugdevol tegenover 
God staan’, inclusief ongehinderde toegang naar Hem – 
en dat ervaart de gelovige vooral in het gebed.

In het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament heeft ‘met parrèsia’ soms de 
waarde van ‘vrijuit’, zeker als het te maken heeft met 
het handelen en speken van de Heer Jezus in Zijn 
karakter als de Openbaarder van verborgenheden 
(vgl. Gen. 41:45). Zie Johannes 18:20v. (‘Ik heb vrijuit 
gesproken tot de wereld (...) In het verborgen heb Ik 
niets gesproken’); 7:26 (‘En zie, Hij spreekt vrijuit en zij 
zeggen Hem niets’); 11:54 (‘Jezus dan wandelde niet 
meer vrijuit onder de Joden’). Zie ook Johannes 10:24 
(‘zeg het ons vrijuit’); 16:25 (‘niet meer in beelden (...) 
maar vrijuit’, zo ook in vers 29; 11:14).

Omgekeerd heeft ook de gelovige parrèsia als hij 
tot God nadert. Zie 1 Johannes 3:21 (‘... hebben wij 
vrijmoedigheid jegens God’), en 5:14 (‘En dit is de 
vrijmoedigheid die wij jegens Hem hebben, dat als wij iets 
bidden naar Zijn wil, Hij ons hoort’). Die vrijmoedigheid 
zal ons ook kenmerken als de Heer terugkomt, en in de 
dag van het oordeel (1 Joh. 2:28 en 4:17).

In het boek Handelingen heeft parrèsia uitsluitend 
betrekking op de relatie met mensen. Zie hoofdstuk 4:29 
(‘geef Uw slaven met alle vrijmoedigheid Uw woord te 
spreken’); 4:31 (‘en zij spraken het woord van God met 
vrijmoedigheid’); 9:27 (‘hoe hij in Damascus vrijmoedig 
had gesproken in de naam van Jezus’); 18:26 (‘Deze 
begon vrijmoedig te spreken in de synagoge’).

In de brieven van Paulus ligt het accent vooral op de 
apostolische parrèsia, d.w.z. parrèsia als kenmerk van 
het leven van de apostel. Zie bijv. Filippenzen 1:20 
(‘maar dat met alle vrijmoedigheid zoals altijd ook nu 
Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij 
door het leven, hetzij door de dood’), en Efeziërs 3:12 
(‘Christus Jezus onze Heer, in Wie wij de vrijmoedigheid 
en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in 
Hem’). Ook bij Paulus vinden we parrèsia in verbinding 
met de prediking van het evangelie. Zie bijv. Efeziërs 
6:20 (‘opdat ik daarover vrijmoedig spreek, zoals ik 
moet spreken’).

Het begrip 
vrijmoedigheid

Gerard Kramer
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‘De stem van mijn Liefste! Zie, daar komt Hij, springend 
over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn 

Liefste lijkt op een gazelle of het jong van een hert. Zie, 
Hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, 

speurend door de spijlen’ (Hooglied 2:8-9).

Hier begint een nieuw 
gedeelte. Na de tijd van de 
eerste liefde in het vorige 
gedeelte is er een zekere 

tijd van verslapping gekomen 
in de liefde van de bruid. Er is afstand ontstaan tussen 
haar en de bruidegom. Dat herkennen we waarschijnlijk 
wel als we naar ons eigen leven kijken. In de eerste tijd 
van ons leven als christen hebben we de Heer Jezus 
de eerste plaats gegeven. Daarna is er een tijd van 
afkoeling gekomen, de eerste liefde is wat weggeëbd. 
In ons hart zijn andere dingen gekomen, waardoor onze 
liefde niet meer alleen naar Hem uitgaat. 

De bruid wordt als het ware wakker, wanneer ze de stem 
van haar liefste hoort. Ze ziet hem nog niet, maar ze 
herkent zijn stem. Zo wil de Heer dat wij Hem weer onze 
eerste liefde geven, dat is onze enige liefde. Daarvoor 
gebruikt Hij Zijn stem, dat is Zijn Woord. Wanneer we 
Gods Woord lezen, horen we de stem van de Heer 
Jezus. En als we Zijn stem horen, krijgen we ook weer 
oog voor Hem. Dat zien we als de bruid vervolgens zegt: 
‘Zie, daar komt Hij’. Ze hoort Hem niet alleen, maar nu 
ziet ze Hem ook. 

Ze ziet ook hoe de Bruidegom komt. Hij komt ‘springend 
over de bergen, huppelend over de heuvels’. In de 
bergen en de heuvels zien we een beeld van de grote 
en kleine moeilijkheden in ons leven, waardoor de Heer 
Jezus uit het zicht is verdwenen. Behalve Zijn Woord 
gebruikt de Heer ook moeilijkheden en problemen in 
ons leven om weer zicht op Hem te krijgen. Als Zijn stem 
weer tot ons hart is doorgedrongen en ons oog weer 
op Zijn Persoon is gericht, zien we dat Hij boven de 
moeilijkheden verheven is. Voor Hem zijn die problemen 
er niet. 

Door Zich zo aan ons voor te stellen wil Hij ons boven de 
problemen uittillen. De problemen verdwijnen niet, maar 
Hij helpt ons erbovenuit te komen en ons er niet door te 
laten beheersen. We zullen die ervaring opdoen, als we 
al onze bezorgdheid op Hem werpen. Als we dat doen, 
zullen we rust vinden in de zekerheid dat Hij voor ons 
zorgt. 

Hij nodigt ons uit alle zorgen en moeiten bij Hem te 
brengen: ‘Werp uw zorg op de Heere, en Híj zal u 
onderhouden’ (Ps. 55:23a; zie ook 1 Petr. 5:7; Matt. 
6:25-30). 

Wanneer we onze zorgen op Hem werpen (er ligt kracht 
in die uitdrukking), heeft Hij ze van ons overgenomen en 
zorgt Hij verder voor ons. Doen we dat niet, dan blijven 
we met onze last rondlopen en worden daardoor zo in 
beslag genomen, dat we geen oog hebben voor God. 
Maar Hij wil graag voor ons zorgen. Dat betekent dat 
elk detail van ons leven Hem ter harte gaat. Hij wil er 
niet alleen bij betrokken zijn, maar al onze nood van ons 
overnemen. Hij brengt ons in beproeving en nood, opdat 
we leren het uit Zijn hand aan te nemen en het in Zijn 
hand te geven (Ps. 10:14).

De bruid vergelijkt de bruidegom met een gazelle en 
het jong van een hert (vers 9). Gazellen kunnen met 
grote snelheid en sierlijkheid over de bergen lopen (vgl.  
2 Sam. 2:18; 1 Kron. 12:8). Bij herten, die ook 
gemakkelijk over obstakels heen springen, komt daarbij 
misschien de gedachte aan vreugde (vgl. Jes. 35:6). 
Gazellen en herten zijn onschuldige dieren. Het zijn 
geen vleeseters, het zijn geen jachtdieren. Het zijn reine 
dieren, die gegeten mochten worden door de Israëlieten 
(Deut. 12:15,22; 14:5; 15:22). Beide dieren staan ook 
bekend om hun alert zijn op gevaar en hun directe en 
snelle vlucht als het zich aandient. 

Zo ziet de bruid haar bruidegom naderen. Hij komt snel 
dichterbij en laat zich door niets tegenhouden. Tegelijk 
blijft hij voorzichtig in zijn benadering. Zo komt de Heer 
Jezus ook bij ieder van de Zijnen, die zich na een periode 
van verflauwing van liefde weer tot Hem wendt. Hij gaat 
voorzichtig werk om te zien of er een werkelijk verlangen 
is om met Hem in gemeenschap te leven. Hij dringt Zich 
niet op en Hij forceert geen toegang. Hij komt om zo te 
zeggen niet als een olifant ons leven binnen om over ons 
heen te walsen. 

We kunnen hiervan leren hoe wij iemand moeten 
benaderen, van wie we opmerken dat het leven met 
de Heer op een laag pitje is geraakt. Echte liefde voor 
onze afgedwaalde broeder of zuster zal ons snel maken 
om te helpen en tegelijk zullen we dat met gepaste 
voorzichtigheid doen. Het gaat in deze gevallen niet om 
duidelijke zonden, maar om tekenen die erop kunnen 
wijzen dat iemand niet meer volledig voor de Heer leeft. 
Als we constateren dat iemand de samenkomsten van 
de gelovigen minder bezoekt, is het goed daar aandacht 
aan te geven en eens te informeren hoe dat komt – 
zonder direct iemand van ontrouw te beschuldigen. 

De liefste komt 
eraan

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
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Dat er enige reserve is bij de bruidegom in zijn 
toenadering, kunnen we concluderen uit de plaats waar 
de bruid zich bevindt. Ze zegt zelf dat de bruidegom 
zich bevindt ‘achter onze muur’, de muur die om haar 
huis heen is. Hij is dichterbij gekomen en kijkt door de 
getraliede vensters naar binnen. Ze vindt het fijn dat 
hij er is, maar er is toch nog een muur tussen hen. Ze 
noemt het wel ‘onze’ muur, maar zij heeft zich alleen 
erachter verborgen en hij staat erbuiten. Het is min of 
meer háár muur geworden. Een muur is een beeld van 
afzondering van het verkeerde, om daardoor toegewijd 
te zijn aan de Heer. Als het afzondering zonder de Heer 
is, is het isolement geworden. We kunnen ons zover in 
ons isolement terugtrekken, dat we ook de Heer niet 
meer toelaten bij ons te komen. Hij kijkt wel naar binnen 
en staat achter de muur. Hij zit niet, maar staat klaar om 
in actie te komen als de bruid eraan toe is. 

De Heer wil andere gelovigen gebruiken om ons in een 
tijd van geestelijke achteruitgang te bezoeken. Misschien 
laten we ze wel in huis, maar laten we hen ook toe in ons 
leven? Juist als we niet meer vol zijn van de Heer en 
andere dingen in ons leven belangrijk zijn geworden, zijn 
we geneigd de muur rond ons hart te handhaven. We 
willen ons niet blootgeven en durven ons niet kwetsbaar 
op te stellen, misschien omdat we bang zijn opnieuw 
gekwetst te worden. 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat we iemand eens iets hebben 
toevertrouwd terwijl we dachten dat hij dat voor zichzelf 
zou houden, maar hij heeft het overal rondverteld. Dan 
openen we ons hart niet zo maar opnieuw, en zijn bang 
voor een nieuwe teleurstelling. Die reactie is begrijpelijk. 
Tegelijk is het goed oog te hebben voor het gevaar dat 
we ons helemaal terugtrekken in een isolement. Daar 
wil de Heer in voorzichtigheid op wijzen. Hij wil weer de 
eerste plaats in ons leven hebben en aanwijzen wat dat 
verhindert.

Het leven in een isolement neemt in de wereld en 
onder christenen steeds meer toe. Dat komt door het 
groeiende individualisme, waardoor ook het egoïsme 
toeneemt. We willen alles voor onszelf hebben, en alles 
voor onszelf doen. Computers, internet, smartphones, 
al die apparaten bergen het gevaar in zich dat we ons 
helemaal in ons eigen wereldje terugtrekken. Onze 

kinderen groeien ermee op. Ze hebben slechts dat ene 
apparaatje nodig om zich te vermaken. Maar ook oudere 
gelovigen kunnen de behoefte hebben aan van alles en 
nog wat om bij de tijd te blijven. We worden steeds meer 
door deze apparaten, die sterk ‘ik’ gericht zijn, in beslag 
genomen. 

Mensen weten niet goed meer hoe ze met elkaar 
moeten omgaan. Het is een herkenbaar tafereel: men 
zit aan tafel samen te eten, maar er is geen onderlinge 
communicatie doordat er een digitale verbinding is met 
de buitenwereld. Ieder eet voor zichzelf en is intussen 
druk bezig met zijn smartphone. Als er een berichtje 
komt, moet er onmiddellijk op worden gereageerd. We 
moeten ons goed van deze gevaren bewust zijn! Deze 
apparaten moeten, zo zegt men, de communicatie 
bevorderen. Maar in werkelijkheid neemt de echte 
communicatie af en verdwijnt die ten slotte volledig. Het 
apparaat zegt dat jij belangrijk bent. Mensen hebben 
behoefte aan mij, ze willen mij iets laten weten; en ik 
vind het nodig om mensen te laten weten wat ik van een 
zaak denk. 

Het resultaat is dat we geen tijd hebben om ons 
rustig met het Woord van God bezig te houden, om 
samenkomsten van de gemeente te bezoeken en om 
broeders en zusters te helpen. We hebben gewoon 
geen tijd meer. Dit risico is groot, omdat we ons van de 
gemeenschap van de heiligen terugtrekken en in een 
isolement leven. We leven op zo’n manier dat de Heer 
niet bij ons terecht kan. Maar Hij probeert wel bij ons te 
komen. Hij staat daar, Hij kijkt door het raam en door de 
spijlen of tralies. 

De spijlen of tralies wekken de gedachte dat we in een 
gevangenis zijn opgesloten. Zitten we gevangen? We 
kunnen opgesloten zitten in onze eigen gedachten, 
in ons leven, in de plannen die we hebben, en een 
gevangene ervan zijn. Maar Hij kijkt daar doorheen. 
Welke plannen hebben we? Wat willen we? Wat is het 
doel van ons leven? Is dit alles een gevangenis voor 
ons? Kunnen we aan niets anders denken? De Heer 
staat nu voor het raam van ons leven en kijkt door de 
tralies. Hij kijkt, en Hij wil zo graag naar ons toekomen 
om ons voldoening en werkelijke levensvervulling te 
geven.
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‘En Jezus antwoordde en zei tot hem: Simon, Ik heb u 
iets te zeggen. (Hij nu sprak: Meester, zeg het.) Een 

schuldeiser had twee schuldenaars; de één was 
vijfhonderd denaren schuldig en de ander vijftig. Toen zij 
niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van 

hen dan zal hem het meest liefhebben? Simon 
antwoordde en zei: Ik veronderstel, hij aan wie hij het 

meest heeft geschonken. Hij nu zei tot hem: U hebt juist 
geoordeeld’.

Boven dit indrukwekkende 
tafereel dat zich heeft 
afgespeeld in het huis 
van de farizeeër Simon, 

mogelijk te Naïn, staat in 
de Voorhoevevertaling: ‘Een zondares vergeven’, in de 
NBG-vertaling: ‘Jezus door de zondares gezalfd’, en in 
de Nieuwe Bijbelvertaling: ‘De liefde van een zondares’. 
Dat zijn ongetwijfeld mooie samenvattingen.

Toch zouden we de gebeurtenissen niet verkeerd 
interpreteren als we bijvoorbeeld ‘Simon de farizeeër, 
ernstig vermaand’ erboven zouden zetten, of zoals ik 
in een Engelse Bijbelvertaling las: ‘De gelijkenis van 
de twee schuldenaars’. Een vergelijkbaar voorbeeld 
vinden we in Lucas 15 in het verhaal van de verloren 
zoon. Zou het fout zijn om hier te spreken van ‘de 
barmhartige Vader’, of van ‘de onkreukbare zoon’? Het 
is mij onlangs opgevallen dat zulke opschriften verraden 
wat wij het meest belangrijk vinden in de verhalen, en 
waarmee wij ons het liefst identificeren. Graag zien wij 
ons eigen beeld in de zondige vrouw. Niet vanwege haar 
laakbare zondige gedrag, want daarvoor hebben we 
evenveel minachting als Simon. Maar om de vergeving, 
behoudenis en vrede die ze ontving, want daarmee 
identificeren we ons graag  

Maar zowel in Lucas 7 als in Lucas 15 waren het niet de 
verliezers – de vrouw en de verloren zoon – die nog iets 
te leren hadden. Zij hadden op een droevige manier hun 
lessen al geleerd en waren toebereid om de genade van 
God te ontvangen. Maar Simon en de oudste zoon 
waren daar (nog) niet klaar voor. En met hen maken we 
ons niet graag één; en waarom dan niet? Omdat de 
genade geen ingang vond in hun harten. Hiermee willen 
we ons niet graag vergelijken, want wíj wijzen de genade 
niet af! En voor we het weten, laten we ons juist hierop 
voorstaan en zijn we via een omweg opnieuw ‘farizeeërs’ 
geworden. Op die manier dreigt het gevaar dat we de 
scherpte van de Schrift niet voelen, die eigen-
gerechtigheid en de daaruit voortvloeiende kort-

zichtigheid, om niet te zeggen verblindheid, scherp aan 
de kaak stelt. Dat zou inhouden dat we de farizeeër die 
zich in ieder van ons schuilhoudt, niet ontmaskeren. 

Vers 36 sluit duidelijk aan bij 
het voorgaande gedeelte, 
waar sprake is van o.a. de 
farizeeën, die de raad van 

God terzijde hadden gesteld 
door zich niet te laten dopen met de doop van Johannes. 
Dit in tegenstelling tot het volk en de tollenaars, die 
zich wel hadden laten dopen. Zij hadden God in het 
gelijk gesteld, en Hem gerechtvaardigd. Zij waren 
gedoopt tot vergeving van zonden en waren zodoende 
geschikte voorwerpen van Gods raad. Zij hadden de 
klaagliederen die werden gezongen, beantwoord met 
wenen en waren er als kinderen van de wijsheid de 
oorzaak van dat de wijsheid in het gelijk werd gesteld. In 
de gebeurtenissen die nu worden beschreven, wordt dit 

principe nader uitgewerkt, met 
name de raad van God. Die 
omvat méér dan vergeving 
van zonden, namelijk ook 
behoudenis en vrede. Hier 
zien we een zondige vrouw, 
die toegevoegd wordt aan het 
gezelschap van de kinderen 
van de wijsheid – waarbij ze 
een voorwerp wordt van Gods 
raad in liefde en genade. 

De Heer koos er Zelf niet voor 
om bij Simon op bezoek te 

zijn. Simon nam het initiatief. Wat waren zijn motieven? 
Het vervolg van dit verhaal maakt duidelijk wat ze 
waren. Ik kom hier nog op terug. Het begint met de 
woorden: ‘En zie’ (vs. 37). Onze oplettendheid voor het 
gebeuren wordt gevraagd. Alsof gezegd wordt: Even 
heel goed kijken en opletten. Er wordt gesproken over 
’een vrouw in de stad, die een zondares was’. Wellicht 
is dat de stad uit vers 11, de plaats Naïn. Buiten de 
poort was een wonder gebeurd, want een gestorven 
jongeman was door Jezus opgewekt uit de dood. Verder 
kreeg Johannes in de gevangenis de mededeling dat 
‘blinden weer zien, kreupelen lopen, melaatsen worden 
gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt en aan 
armen het evangelie wordt verkondigd’ (Luc. 7:22). 

Jezus liet er geen twijfel over bestaan dat Hij Degene 
was die komen zou, en deze zondares was een van die 
armen aan wie het evangelie werd verkondigd. Ze was 
vanwege haar bedenkelijke reputatie wellicht op een 

Opschriften

Eén van de 
farizeeën

De gelijkenis van de 
twee schuldenaars

 Lucas 7:40-43

Nico van Tilburg
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afstand gebleven, maar nu trok ze de stoute schoenen 
aan en waagde zich in het huis van Simon. Ongetwijfeld 
was ze met Jezus’ boodschap bekend en Zijn woorden 
hadden vrucht gedragen. Ze was overtuigd geraakt van 
haar zonden en de noodzaak van bekering. Wellicht 
was ze reeds door Johannes gedoopt, had ze God 
gerechtvaardigd en kon ze een kind van de wijsheid 
worden genoemd. 

Er staat dat ze merkte dat Hij in het huis van Simon 
aanlag. De drukte die meestal het gevolg was van de 
komst van de Heer Jezus, had haar de weg gewezen. 
Maar bovenal bracht haar hart, dat getroffen was door 
Zijn woorden en optreden, haar in Zijn tegenwoordigheid. 
Want ze besefte dat de liefde van God persoonlijk 
aanwezig was in Christus op aarde. Zij had lief, omdat 
God haar het eerst had liefgehad. En ze kon niet anders 
meer dan dat laten zien, zonder nog iets te weten van 
vergeving van zonden, behoudenis of vrede. Daarom 
kwam ze met haar albasten fles met balsem. We zouden 
ons kunnen afvragen waar ze het geld vandaan had 
gehaald om de dure balsem aan te schaffen. De vrouw 
zou een woekeraarster geweest kunnen zijn. Maar de 
Heer heeft het daar niet over. Hij geeft Zijn 
ondubbelzinnige goedkeuring aan haar daad (vs. 46). 

De vrouw ging huilend 
achter Hem staan, bij Zijn 
voeten (vs. 38). Ze stond 
niet aan de overzijde van 
de tafel, met het doel de 

Heer aan te kunnen kijken. 
Daarvoor voelde ze zich te onwaardig. Maar op deze 
bescheiden plaats aan Zijn voeten heeft ze haar hoofd 
moeten buigen om:

• de voeten van de Heer met haar tranen nat te 
maken en ze af te drogen met haar haren;

• Zijn voeten innig te kussen;
• en Zijn voeten te zalven met de balsem.

We krijgen niet de indruk dat deze drie dingen het 
gevolg waren van een bepaalde strategie, zeker niet! 
Het was een spontane uiting van liefde en eerbetoon, 
voorafgegaan door verdriet over haar zonden. 
Verbazingwekkend hoe groot haar verdriet en hoe 
overvloedig haar tranen moeten zijn geweest. Ze moet 
erbarmelijk hebben gehuild, en dat gedurende behoorlijk 
lange tijd.

Maar Simon trok snel zijn conclusies (vs. 39). Hij had al 
een duidelijke mening over Jezus van Nazaret. Veel kon 
het niet zijn. Hij wist ongetwijfeld wat de inwoners van 
Nazaret eerder hadden gedaan (zie Luc. 4). Bovendien 
genas Jezus op de sabbat. En hij wist dat er overleg op 
gang was gekomen over wat zij met Hem aan moesten. 
Vandaar dat Simon afweek van de normale wijze van 
begroeten en het ontvangen van gasten. Mogelijk 
werden de begroetingen zoals de voeten wassen, kussen 
en zalven uitgevoerd vóór het aanliggen, zonder de 
aanwezigheid van overige gasten – dus in een speciale 
ruimte. Dat zou betekenen dat de overige gasten niet 
op de hoogte waren van de nalatigheid van Simon ten 
opzichte van Jezus. Maar dit tafereel met een zondige 
vrouw, en dat in zijn huis, deed de deur dicht. Mocht hij 
ooit hebben overwogen of Jezus toch een profeet was, 
dan maakte deze gebeurtenis duidelijk genoeg voor 
Simon dat dit absoluut niet het geval kon zijn.

Want Jezus had niet eens 
door, wat en wie deze vrouw 
was die Hem aanraakte. 
Terwijl dat voor ieder met enig 
moreel besef, en zeker voor 
een profeet, toch overduidelijk 
moest zijn. Merk hierbij op dat 
Simon in zijn slotconclusie 
niet afweek van de be-
schrijving van de evangelist 
Lucas. Deze zei ook dat de 
vrouw een zondares was (vs. 
37). En Simon kwam, hoewel 

niet hardop uitgesproken, tot dezelfde conclusie. Daar 
zat het probleem ook niet. We vinden in het vervolg van 
het verhaal evenmin dat Jezus dit feit ontkent. Maar het 
was niet de volledige waarheid! Simon had niet door dat 
hij hier te maken had met een zondares, die zich bewust 
was van haar zonden en in dat besef naar Jezus ging. 
En uit haar handelwijze had hij, in plaats van dit negatief 
te duiden tegenover Jezus, dit positief moeten 
beoordelen in de richting van de vrouw. Hij had een 
onvolledige en daardoor onjuiste kijk op de vrouw en 
haar handelwijze, maar die werd ten diepste veroorzaakt 
door een totaal verkeerde kijk op Jezus.

Dan neemt Jezus het 
initiatief door Simon de 
korte gelijkenis voor te 
houden van de beide 

schuldenaars (vs. 40-43).
Bewonderenswaardig is de manier waarop Hij dit 
doet. Hij spreekt over twee schuldenaars, en daarmee 
plaatste Jezus zowel Simon als de vrouw in de categorie 
van schuldenaars. Dit was uiteraard in strijd met Simons 
zienswijze! Toch zien we daarbij iets merkwaardigs. 
Jezus nam voor een deel zijn zienswijze over, en 
ging ervan uit dat Simon een kleinere schuld had dan 
de vrouw. We zouden ons kunnen afvragen of dit in 
absolute zin wel juist was. Maar ik denk dat de Heer in 
Zijn goedheid Simon op die manier tegemoet kwam en 
probeerde hem te winnen. Daarnaast was Hij in staat als 
de Zoon des mensen met goddelijke autoriteit de maat 
van de zonde te beoordelen. Daarmee confronteerde Hij 
Simon. Duidelijk was dat geen van beide schuldenaars 
kon betalen. 

Het is de vraag of Simon op dat moment de gelijkenis 
goed heeft begrepen. Gezien zijn opvattingen zowel over 
Jezus als over de vrouw zal hij daar wel tijd voor nodig 
hebben gehad. Maar het antwoord dat hij gaf op Jezus’ 
vraag, was natuurlijk niet moeilijk. Een ander antwoord 
was eigenlijk niet mogelijk. Daarom was Jezus’ reactie 
licht ironisch: U hebt juist geoordeeld. Daarna keerde 
Hij Zich om naar de vrouw, maar sprak haar niet direct 
aan. Hij richtte Zich tot Simon, terwijl Hij wees op de 
vrouw. Hij zei tegen Simon: ‘Ziet u deze vrouw’ (vs. 44)? 
In die vraag ligt eigenlijk het hele probleem van Simon 
besloten. Hij had kunnen antwoorden: ‘En of ik haar 
gezien heb, meer dan mij lief is! Vaak heb ik haar bezig 
gezien met haar kwalijke praktijken, en daarop is mijn 
mening over haar dan ook gebaseerd!’ Maar hij zei niets, 
en het vervolg van Jezus’ woorden toont dat hij wel had 
gekeken, maar niet op de juiste manier.

Ze ging huilend 
achter Hem 
staan

De twee 
schuldenaars



Uit Jezus’ woorden blijkt dan niet alleen dat de 
vrouw de dingen goed maakte waarin Simon 
tekort was geschoten. Dat is natuurlijk waar, 
maar ze deed veel meer dan dat. Het was bij 
haar niet alleen een beleefdheidsritueel, maar 
veel meer dan dat. Het was de rechtstreekse 
uiting van de liefde van haar hart, omdat zij in 
Jezus God Zelf in barmhartigheid en genade 
had ontmoet. Maar dit alles was voor Simon 

waarschijnlijk niet overtuigend genoeg. Want had 
hij zijn oorspronkelijke mening over de Meester al 

herzien? Het enige waarvoor hij zich zou kunnen schamen, 
was dat nu ook de overige gasten op de hoogte waren van zijn 
nalatigheid tegenover Jezus. 

Daarna zei Jezus tegen Simon: ‘Haar vele zonden zijn 
vergeven, want zij heeft veel liefgehad’ (vs. 47). Deze 
uitspraak zou hem in verwarring kunnen hebben gebracht. 
Was de Meester bevoegd om zonden te vergeven? Als hij dit 
geloofde, moest hij zijn standpunt grondig herzien. Want God 
alleen kan zonden vergeven. Als hij dit niet van plan was, 
moeten de woorden: ‘want zij heeft veel liefgehad’ nog steeds 
onbegrijpelijk in zijn oren hebben geklonken vanwege zijn 
zienswijze op de Heer. Vanuit die optiek was het voor hem niet 
mogelijk enig verband te leggen tussen het veel liefhebben van 
Jezus door de vrouw, zoals bleek uit haar eerbetoon voor Hem, 
en de vergeving van haar zonden. Let hierbij op de tijdsvorm 
die de Heer gebruikte. De vergeving van haar zonden was al 
een feit. En dat had blijvende gevolgen, alleen wist de vrouw 
dit nog niet. 

De woorden van de Heer die daarop volgden, moeten de 
hoorders diep hebben geraakt. Hij nu zei tot haar: ‘Uw 
zonden zijn vergeven’ (vs. 48). In Lucas 5:21 staat: ‘Wie kan 
zonden vergeven dan God alleen’? En het was terecht dat de 
schriftgeleerden en farizeeën dit opmerkten. Maar de Heer 
beklemtoonde dat Hij als de Zoon des mensen hier op aarde de 
macht had zonden te vergeven. Hij is zowel God als Mens, en 
in die hoedanigheid kon Hij in het huis van Simon de vergeving 
van de zonden als een voldongen feit proclameren. Het doek 
werd weggenomen. Hier stond Simon oog in oog met God Zelf 
in de Persoon van de Zoon des mensen. 

Degenen die mee aanlagen begonnen onder elkaar te zeggen: 
‘Wie is Deze dat Hij zelfs zonden vergeeft’ (vs. 49)? We lezen 
niet dat Simon dit zegt. Waarom niet? Was hij te verbouwereerd? 
We zouden ons dat heel goed kunnen voorstellen. De vraag 
is dan waar dit allemaal toe leidt? Wordt het een koppig 
afwijzen van de Heer in Zijn goddelijke hoedanigheid, zoals de 
schriftgeleerden en farizeeën dat eerder deden in hoofdstuk 5. 
Zij vonden dat Hij lasteringen sprak. Of gaat Simon zich nu, 
zoals ook de vrouw had gedaan, neerbuigen voor Hem die ook 
zijn zonden wilde vergeven. Al waren het er vanuit zijn eigen 
gezichtspunt niet zoveel, en al zou hij maar weinig liefhebben. 
Desondanks was ook hij schuldig! We weten het niet. Het is 
een verhaal met een open eind, zoals dat ook het geval is met 
de gelijkenis van de twee zonen in Lucas 15. Wat we wel 
weten, is dat de vrouw haar redding als een voldongen feit 
door het geloof in Jezus ontving en haar weg kon gaan in 
vrede (vs. 50).
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De tekst: ‘U blijft Dezelfde’ vinden we in 
Psalm 102:28 en Hebreeën 1:12. In het 
najaar worden we telkens weer bepaald bij 
de wisselvalligheid en de tijdelijkheid van 
ons bestaan. ‘De sterveling – zijn dagen 
zijn als het gras’. ‘Alle vlees is als gras en 
al zijn heerlijkheid als een bloem van het 
gras. Het gras verdort en de bloem valt af’ 
(zie Ps. 103:15-16; Jes. 40:6-8; Jak. 1:10-
11; 1 Petr. 1:24). Misschien heeft God deze 
les speciaal in de natuur gelegd om ons elk 
jaar weer op het hart te drukken: Niets is 
hier blijvend!

Er is gelukkig ook een andere zekerheid: 
God Zelf verandert niet! Zoals we zingen 
in een lied: ‘Alles wisselt op Zijn wenken, 
maar Hijzelf verandert niet!’ Hij is de 
Eeuwige, en de Getrouwe. Zijn Woord 
verandert evenmin. Gods Woord blijft tot in 
eeuwigheid, zegt de profeet Jesaja en de 
apostel Petrus citeert dit in zijn eerste brief. 
Met dit betrouwbare en blijvende Woord 
hebben wij te maken en we zijn erdoor 
opnieuw geboren, zo verzekert Petrus 
ons ook. Als redactie van Rechtstreeks 
proberen we telkens opnieuw te putten 
uit de rijkdommen van het blijvende en 
onvergankelijke Woord, en we hopen dat 
u ook door dit decembernummer weer een 
zegen zult ontvangen en wordt opgebouwd 
in uw geloof.

Er is nog een ander aspect. In Psalm 103 
is het tegenover de vergankelijkheid van 
de mens speciaal Gods goedheid, die 
blijvend van aard is en van eeuwigheid tot 
eeuwigheid rust op degenen die Hem vrezen 
(vs. 17-18). Dat hoort ook bij de dingen die 
blijven, want zonder Gods goedertierenheid 
is er voor ons geen bestaansgrond.

Soms lijkt het erop dat ook de macht van 
God Zelf veranderlijk en beperkt is, maar 
dan vergissen we ons en moeten we zoals 
Asaf het heiligdom binnengaan en Gods 
aangezicht zoeken met gebed en smeking 

(Ps. 73:17; 77:11). Dan zien wij Zijn 
wonderen en Zijn machtige daden in het 
verleden, het heden en de toekomst.

Ik wil er ook nog op wijzen dat Psalm 102 
een Messiaanse psalm is, die in het Nieuwe 
Testament wordt toegepast op Christus als 
de verheerlijkte Mens in de hemel. Tijdens 
Zijn dagen in het vlees heeft Hij tot God 
geroepen dat Hij niet op de helft van Zijn 
levensdagen zou worden weggenomen (vs. 
25a). De Messias is inderdaad verworpen. 
Zijn dagen waren als een langgerekte 
schaduw en Hij verdorde als gras (vs. 12). 

Gods antwoord volgde pas in de 
opstanding, zoals we ook bijv. zien in Psalm 
22. Het antwoord op de smeekbede van 
de Messias was: ‘U bent Dezelfde en Uw 
jaren zullen niet ophouden’ (Ps. 102:28; 
Hebr. 1:12). Hij is nu gekroond met eer 
en heerlijkheid en is gaan zitten aan de 
rechterhand van de Majesteit in de hoge. 
Dat is het grote thema van de brief aan 
de Hebreeën en de (overige) brieven van 
Paulus: Er is een Mens in de hemel, die als 
Voorloper voor ons het hemelse heiligdom 
is binnengegaan en Hogepriester geworden 
is tot in eeuwigheid! Wat een zekerheid is 
dat te midden van alles wat wankelbaar en 
veranderlijk is op aarde.

Met een hartelijke groet namens 
de redactie van Rechtstreeks,  
Hugo Bouter

Van de redactie
U blijft Dezelfde
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Bovenstaande Schriftplaat-
sen behandelen een 
heel belangrijk onder-
werp, dat een kenmerk 
betreft van ieder kind 

van God. Aanbidding is de 
werkzaamheid van de nieuwe natuur, die het deel is 
van allen die in de Heer Jezus Christus geloven. We 
hebben natuurlijk onze plichten tegenover de mensen 
die in de wereld leven, en tegenover de gelovigen in 
de gemeente waar wij wonen. Daar moeten wij in het 
bijzonder een heilzame invloed uitoefenen. Maar de 
hoogste, heiligste en mooiste taak van een kind van God 
houdt verband met zijn relatie met God Zelf. We mogen 
in Zijn tegenwoordigheid naderen met onze gebeden 
als zwakke mensen die leven in een vijandige wereld. 
Maar er is meer, want we mogen ook naderen met onze 
aanbidding. Het ligt binnen de mogelijkheden van iedere 
gelovige, God te offeren wat welgevallig is voor Hem 
en wat Hij Zelf van ons zoekt (Joh. 4). De Vader zoekt 
aanbidders die Hem aanbidden in geest en waarheid. 
Als dit zo is, dan moeten we geen foutieve gedachten 
hebben over wat ware aanbidding is.

We kunnen namelijk een verkeerde opvatting hebben 
van aanbidding. We kunnen onze gedachten erover 
geleerd hebben van onze omgeving, maar als we God 
willen behagen, als we Hem de eer willen brengen die Hij 
van ons wil ontvangen, dan moet die worden gebracht 
volgens Zijn eigen aanwijzingen. U kunt een gelovige, 
een godvrezend en toegewijd persoon bewonderen. 
U kunt hem in zijn wandel volgen, zoals hij Christus 
navolgt, maar u kunt hem niet imiteren in het brengen 
van aanbidding. U kunt natuurlijk nadoen wat een ander 
doet. U kunt bijv. de gemeenschappelijke formulieren die 
door de kerken zijn goedgekeurd, gebruiken als leidraad 
voor het brengen van aanbidding. Maar als God uw 
Vader is, dan moet Hij ontvangen wat Hem welgevallig 
is. En hoe kunnen we weten wat Hem behaagt? Dat 
kunnen we alleen leren uit de Schrift zelf. Eén van de 
mooiste passages in verband met dit onderwerp is het 
onderwijs van onze Heer over de aanbidding, zoals we 
dat vinden in Johannes 4.

Deze openbaring over 
de ware aanbidding is 
afkomstig onze Heer 
Jezus Zelf. Ze is gericht 
tot een Samaritaanse, 

die buiten het terrein leefde 
van het volk dat de ware God aanbad. Zij was geen 

Israëlitische en zij kon zich dus niet erop beroemen 
een nakomeling van Abraham te zijn. Toch wilde de 
Heer met haar spreken over de ware aanbidding. Wij 
laten dit begrip even voor wat het is en willen onze 
jonge broeders en zusters zelf de betekenis ervan laten 
ontdekken. Wat een genade dat onze Heer deze vrouw 
wilde onderwijzen in de belangrijkste aspecten van de 
aanbidding. Hij behandelde deze vraag niet daar, waar 
wij misschien zouden verwachten dat Hij dit zou doen. 
Want kort hiervoor kwam Nikodemus bij Hem, een man 
die was onderwezen in alle godsdienstige gebruiken en 
ceremoniën van de wet, een leraar van Israël (Joh. 3). 
Zeker was hij iemand die er behoefte aan had God op 
de juiste wijze te leren aanbidden. Maar met Nikodemus 
sprak de Heer niet over aanbidding. Hij moest leren zijn 
plaats in te nemen als iemand die opnieuw geboren 
moest worden, anders kon hij het koninkrijk van God niet 
binnengaan. Hieruit leren we dat aardse voorrechten, 
zoals geboorte, bijbelkennis e.d. op zichzelf geen 
aanbeveling zijn voor onze Heer Jezus Christus.

Het was de Samaritaanse vrouw, met wie de Heer wel 
over dit thema sprak in Johannes 4. Zijn indringende 
woorden deden haar geweten ontwaken. Ze zag dat 
zij te maken had met Iemand die de woorden van God 
sprak. “De vrouw zei tot Hem: Heer, ik zie dat U een 
profeet bent.” Want Zijn woord ging recht tot haar hart 
en het bracht haar in Gods licht. Zij voelde wie zij was, 
en maar vaag Wie Hij was. Toch was zij bij Hem op de 
juiste plek om meer te leren. En het schijnt dat toen haar 
hart was geraakt door Zijn Woord, en het levende Woord 
en de kracht van de Heilige Geest hun werk deden, dat 
zij een nieuwe natuur ontving die tot uitdrukking kwam in 
haar woorden en daden. Zij was uit God geboren, “niet 
uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van 
een man, maar uit God” (Joh. 1:13).

Nu keert de nieuwe natuur, die uit God is, zich ook tot 
God en vindt haar rustpunt in God. Ons hart en ons 
vlees roepen uit tot de levende God. En daarom wilde 
deze Samaritaanse van de Heer weten wat de waarheid 
was over de aanbidding. “Onze vaderen hebben op deze 
berg aangebeden” – tot op zekere hoogte had zij dus de 
traditie achter zich om haar positie als Samaritaanse te 
verdedigen – “en u zegt dat in Jeruzalem de plaats is 
waar men moet aanbidden”. Hoewel haar hart verlangde 
naar aanbidding, dacht zij aan een plaatselijk centrum 
voor de uitoefening van de eredienst. Zij wilde een plaats 
vinden waar ze kon aanbidden. Of het onkosten met zich 
meebracht, of arbeid of tijd eiste, dat gaf niet. Als ze de 
plaats maar wist, dan zou ze erheen gaan.

Aanbidding
Een welriekend lofoffer

Exodus 30:34-38; Johannes 4:19-24; Openbaring 4:10-11; 5:8-10

W.J. Hocking
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Voorafgaande aan dit 
onderhoud had de Heer 
Jezus de plaats op aarde 
bezocht, die door God was 
aangewezen als de plaats 

van aanbidding (Joh. 2:13-
16). Het was de tempel in de heilige stad Jeruzalem, een 
plaats vol herinneringen aan heilige godsgetuigen. De 
profeten hadden hier gesproken, de priesters verrichtten 
er hun dienst, en de offeranden werden er gebracht. God 
erkende deze plaats als de plaats van aanbidding. De 
Heer ging erheen, maar Hij die achter het voorhangsel 
kon kijken, trof daar niet de Sjechina aan, de wolk van 
Gods tegenwoordigheid. Er was architectuur, het werk 
van mensenhanden, maar wat betekende dat zonder de 
heerlijkheid van God? En als die ontbrak in het heilige 
der heiligen, wat was er dan te vinden in de voorhoven 
van het huis van Zijn Vader? Het was het blaten van 
schapen, het loeien van koeien, het gerammel van geld, 
het gepraat van mensen die vol waren van het verdienen 
van geld. Het ging om kopen en verkopen in het heilige 
huis van God. De mensen leefden voor de koophandel, 
niet voor de eer van de naam des Heren. Wat zal het 
voor de Zoon van God zijn geweest, om dit te zien in 
het huis van Zijn Vader? De plaats van aanbidding 
op aarde was ontwijd en Hij dreef de indringers naar 
buiten. Daarna was het een verlaten plaats. We weten 
dat de Heer de tempel nog eens heeft gereinigd tijdens 
Zijn leven op aarde. Toen Hij voor de laatste keer naar 
Jeruzalem ging, vond Hij weer dezelfde toestanden in 
de tempel. Daar waren de dieven, zij hadden de tempel 
tot hun rovershol gemaakt en Gods heiligheid werd met 
voeten getreden in Zijn eigen huis.

Verwonderen wij ons over wat de Heer tegen deze vrouw 
zei over aanbidding? Hij ging weg uit Judea en ging door 
Samaria, en moe geworden ging Hij zitten bij de bron 
van Jakob. Als er ergens op aarde heiligheid was, was 
het toch wel op de berg Sion? Maar daar was niets om 
Zijn hart te verkwikken. De arme Samaritaanse kwam 
naar de Jakobsbron in haar eenzaamheid en zonde, 
en daar sprak Hij met haar over het levende water dat 
Hij zou geven en dat in haar zou worden tot “een bron 
van water dat springt tot in het eeuwige leven”. Zijn 
hart wendde zich tot haar, gewond als het was door de 
oneer die de naam van Zijn Vader was aangedaan in het 
aardse centrum van de eredienst. Hij zei tegen haar dat 
de tijd voor een specifieke plek van aanbidding voorbij 
was. Men moest niet meer naar een bepaalde plaats op 
aarde gaan om God te aanbidden. Die tijd was voorbij. 
God wordt niet met mensenhanden gediend,1 en zij 
die God aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest 
en in waarheid. Wat moet men dan doen? Wat is onze 
hulpbron? De Heer zei: “Geloof Mij, vrouw, er komt een 
uur dat u noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader 
zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden 
wat wij weten, want de behoudenis is uit de Joden. Maar 
er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de 
Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; immers, 
de Vader zoekt zulke personen die Hem aanbidden”. 

1)  “De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is, Hij 
die Heer is van hemel en aarde, woont niet in met handen gemaakte 
tempels, en wordt ook niet door mensenhanden verzorgd alsof Hij nog 
iets nodig heeft, daar Hijzelf aan allen leven en adem en alles geeft” 
(Hand.17:25).

God zal niet teleurgesteld worden. Het was de wil en de 
wens van God om uit het hart van de hoogste schepselen 
op aarde hun beste en edelste gedachten te horen, hun 
hoogste dankbaarheid jegens Hem. Zo was het in het 
begin. God plaatste Adam en Eva in de hof van Eden. Ze 
waren daar als de kroon van Zijn heerlijke schepping, 
voorzover het deze aarde betrof. En Hij kwam in de 
koelte van de dag en trof een ontheiligde tempel aan, 
evenals onze Heer die vond in Jeruzalem. De mens was 
van God afgevallen en ontrouw geworden. Satan had 
bezit genomen van zijn hart en had hem beroofd van de 
gehoorzaamheid jegens God. De menselijke geest was 
verdorven. De waarheid was weg. Het Vaderschap van 
God was miskend. Het gezag van God in Eden en 
Adams trouw jegens zijn Maker waren ontluisterd door 
de kracht en de list van de vijand.

Het grote doel van Satan, 
de vijand van God en 
mensen, is de aanbidding 
en de lof van het menselijk 
hart aan God te ontnemen 

en op te eisen voor zichzelf. 
Dit heeft Satan zelfs geprobeerd te bereiken bij de Heer 
Jezus. Satan kwam naar Hem toe, terwijl hij Hem in één 
ogenblik alle koninkrijken van de wereld toonde en zei: 
“Al deze dingen zal ik U geven, als U neervalt en mij 
aanbidt” (Matt. 4:9).

Dit was een grote verzoeking voor Hem, die de geboren 
Koning van de Joden was en die recht had op de 
troon. Eeuwen en eeuwen zijn voorbijgegaan en de 
koninkrijken van deze wereld zijn nog steeds niet het 
koninkrijk geworden van onze Here en van Zijn Gezalfde 
(Ps. 2:2; Openb. 11:15). Toch kwam deze verzoeking 
toen reeds op de weg van onze Heer, bij het begin van 
Zijn dienst op aarde. Zou Hij de koninkrijken aannemen 
of zou Hij wachten op Gods tijd? Zou Hij buigen voor 
Satan? Zou Hij de aanbidding aan God de Vader geven, 
of aan de tegenstander? De Heer hield stand tegenover 
de vijand en Hij citeerde alleen maar de Schrift. De 
aanbidding van mensen is voor God alleen: “U zult de 
Here, uw God aanbidden en Hem alleen dienen”. Zijn 
geest was oprecht, en de waarheid overwon. Satan plan 
was verijdeld om God van Zijn aanbidding te beroven en 
de tweede Mens van Zijn gehoorzaamheid en trouw.

Maar deze verzoeking komt ook tot ons, als we Christus 
navolgen. We moeten de list van de vijand doorzien, 
want hij wil ook het beste van ons ontvangen, het beste 
uit ons hart en onze geest. Maar we weten dat onze 
hoogste offers alleen tot stand komen door bidden en 
vasten, en zelfverloochening. De mensen doen ook hun 
best en ze spannen zich in om de eer van deze wereld 
te ontvangen. Zij zullen alles op hun weg hiervoor 
opzij zetten. Ze gaan telkens verder en offeren alles, 
om alleen maar een tijdelijk succes te kunnen boeken. 
Maar God ziet uit naar het beste uit onze harten, dat 
is de aanbidding in geest en waarheid die wij mogen 
brengen. De lof voor God is een offerande. Het is niet 
goedkoop, iets dat geen waarde heeft en dat ik Hem 
zonder nadenken kan brengen. Het is iets dat gepaard 
gaat met zelfverloochening, vrees en eerbied. Als ik 
aanbid, aanbid ik God. God is een Geest en daarom 
moet ik Hem aanbidden in geest en waarheid.

Satan wil ook 
aanbidding

Wanorde in 
de tempel te 
Jeruzalem
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Verslag Chinareis

Door Ger en Willy de Koning (Deel 1 van 4)

Najaar 2016

We hebben ons na een 
voorspoedige reis in 
Wenzhou enkele dagen 
lichamelijk en geestelijk 
kunnen voorbereiden 

op ons verblijf in China. 
Maandag 26-9 kwam Thomas aan. Het was goed een 
bekend gezicht te zien tussen die talloze gezichten die 
voor ons nogal op elkaar lijken. We werden opgehaald en 
naar de ondergrondse b-school (verder: ogbs) gebracht. 

Naar aanleiding van de gebedsinfo werd de vraag 
gesteld wat b-school betekent. De ‘b’ staat voor een 
woord dat beter niet kan worden genoemd in een 
schrijven zoals dat van ons. Het staat voor het woord dat 
wij gewoonlijk gebruiken voor het Woord van God. Dat 
woord kan door een zoekmachine worden gezocht als 
zo’n typisch woord dat onze godsdienst kenmerkt. Ook 
‘onze godsdienst’ is een omschrijving voor een woord dat 
we willen vermijden. Een ander woord dat moet worden 
vermeden is de naam die de Heer bij Zijn geboorte 
kreeg (Mat. 1:21) evenals wat Hij door God is gemaakt 
na Zijn verheerlijking (Hand. 2:36, tweede naam). Nog 
een kenmerkend woord dat moet worden vermeden 
is het woord dat ‘goed nieuws’ betekent en waarvoor 
Paulus zich niet schaamde (Rom. 1:15-16). Deze 
omschrijvingen zullen voor de b-lezer geen problemen 
opleveren. Dat we woorden als God en Heer en Vader 
en andere uitdrukkingen uit het Woord wel gebruiken, is 
omdat die niet specifiek aan onze godsdienst verbonden 
zijn, maar algemeen gebruikte woorden. 

Dat we voorzichtig moeten zijn, is nog eens onderstreept 
door wat Thomas vertelde over onlangs aangescherpte 
overheidsmaatregelen voor niet door de overheid 
erkende huisgemeenten, de niet geregistreerde 
gemeenten. Als een dergelijke gemeente samenkomt, 
moet de nationale vlag uit het raam van de ruimte 
worden gehangen. Ook moeten er videocamera’s 
worden opgehangen zodat wordt vastgelegd wie die 
samenkomst bezoeken. Op andere plaatsen in China 
wisten ze niet van deze maatregel. 

Het lijkt erop dat 
deze maatregel in het 
bijzonder voor Wenzhou 
geldt, de stad die als 
eerste op ons programma 

stond. Wenzhou wordt 
wel het ‘Jeruzalem van China genoemd’, vanwege 
de vele gemeenten, zowel geregistreerd als niet 

geregistreerd. Het kan zijn dat de ontmoeting die we 
voor de zondag met enkele broeders zouden hebben, 
uit voorzichtigheidsoverwegingen niet kon doorgaan. 
Bij onze aankomst bij de ogbs vroegen we C., die ons 
hierheen had uitgenodigd, naar de maatregelen. Hij zei 
dat dit inderdaad het geval was. 

Bij aankomst werden we in een parkeergarage het 
gebouw binnengereden. Niemand kon ons zien 
uitstappen. Onze kamer was op de zevende etage, de 
bovenste verdieping. Het klinkt wel wat merkwaardig: 
ondergronds enerzijds en op de zevende verdieping van 
een gebouw waar samenkomsten en studies worden 
gehouden anderzijds. Maar ondergronds betekent niet 
meer dan niet erkend. Dat er gelovigen samenkomen, is 
ook bekend bij de overheid, maar wordt gedoogd zolang 
er geen overlast is en de overheid er geen bedreiging 
in ziet. Wel maken de genoemde maatregelen duidelijk 
dat de overheid de druk opvoert en door bepaalde 
maatregelen wil laten merken dat zij de baas zijn.

De gordijnen moesten 
tijdens ons verblijf 
stijf gesloten blijven. 
Niemand mocht ons zien 
en gedurende de dagen 

die we daar zijn geweest, 
mochten we het gebouw niet verlaten. Het gebouw is 
herkenbaar als kerk, er staat een groot kruis op. De 
overheid wil dat al die kruisen verdwijnen.  Wie het 
kerkelijk nieuws wat volgt, weet van de ‘kruistocht’ tegen 
de kruisen. Ook tegen C. is gezegd dat hij het moet 
verwijderen. Hij heeft geantwoord dat als ze willen dat het 
er afgaat, zij het zelf maar moeten doen. Het staat er nog 
steeds. Chinese gelovigen mogen daar samenkomen, 
maar buitenlanders – zoals wij – ontvangen en ook nog 
eens onderwijs laten geven, betekent het riskeren van 
een boete of zelfs gevangenisstraf.

Maandag was de introductie en een inleiding op de brief 
aan de Romeinen. Van het commentaar op de brief zijn 
10.000 exemplaren gemaakt en al grotendeels op diverse 
plaatsen in China aan gemeenten en ogbs uitgedeeld. 
Dat was een grote verrassing voor ons. Ook het maken 
van boeken is niet zonder gevaar. Er is vrijheid om te 
doen, maar wel alleen als er toestemming is van de 
overheid. Er moet een ISBN worden aangevraagd, wat 
betekent dat de inhoud wordt gecontroleerd. Een boek 
zonder ISBN publiceren, is strafbaar. Thomas vertelde 
dat iemand daarvoor onlangs twee jaar in de gevangenis 
heeft gezeten. 

Een bekend 
gezicht

Kruistocht tegen 
kruisen

Chinees Jeruzalem
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De jonge mensen met wie we deze week mochten 
samenzijn, kregen een exemplaar. Dat was wel handig, 
want daardoor konden ze zich wat voorbereiden op het 
gedeelte dat we de volgende dag zouden bespreken. 
Ook bij de bespreking van wat moeilijkere gedeelten 
konden ze daarin meelezen en verdere notities maken.

Van dinsdag tot en met donderdag hebben we hoofdstuk 
1:1-6:11 doorgenomen met drie studies ’s morgens en 
drie studies ’s middags van elk 50 min en 10 min pauze 
tussen elke studie. Het waren nog jonge gelovigen, maar 
met een leergierig hart. Over de Heilige Geest blijkt 
onduidelijkheid te zijn. Ze moeten niets van in tongen 
spreken en teken en wonderen hebben. Op de vraag 
wie wel eens tot de Heilige Geest bidt, antwoordden 
ze dat ze dat deden. Op de vraag waar ze dat in Gods 
Woord vinden, bleken ze geen antwoord te hebben. Ik 
zou ook geen tekst weten die daarover spreekt of er een 
voorbeeld van geeft. 

De Heilige Geest is gekomen om de Zoon van God te 
verheerlijken en om ons te leiden in het aanbidden van 
de Vader en de Zoon, niet om Zelf een voorwerp van 
aanbidding te zijn. Het werk van de Heilige Geest wordt 
overal gezien waar de Zoon van God wordt verheerlijkt 
in het leven van de gelovige in de praktijk van elke dag 
en niet in allerlei opzienbarende uitingen. Ze gaan er 
zeker over nadenken aan de hand van het Woord.

Vrijdagmorgen hebben we nog wat geëvalueerd. Ik was 
nieuwsgierig naar hun reden om naar de ogbs te gaan. 
Het bleken verschillende redenen te zijn: sommigen 
waren gestuurd door de gemeente die ze bezoeken, 

om daar beter te kunnen dienen. Anderen waren 
gekomen op aanraden van hun ouders. Weer anderen 
waren door persoonlijke overwegingen tot het besluit 
gekomen hierheen te gaan. Iemand was gegaan omdat 
een vriendin daar al was en haar gevraagd had ook te 
komen. Ze hebben het verlangen om de Heer te dienen. 

Een mooie vraag kwam van iemand die vroeg hoe 
hij de wil van de Heer kon leren kennen, want hij wist 
niet wat hij moest gaan doen als hij hier klaar was. We 
hebben er met allen over gesproken dat de Heer dienen 
gebeurt in het dagelijks leven in de maatschappij, in het 
gezin en in de gemeente. Het verblijf op een b-school is 
niet het ‘normale’ leven van de gelovige. Het kan voor 
iemand nuttig zijn, maar het gaat om trouw in dagelijks 
leven. Het gevaar is ook dat een afgeronde opleiding 
op een b-school iemand het gevoel geeft meer te zijn 
of te weten dan iemand die dat niet heeft gedaan. De 
volgende illustratie sprak hen aan: 

Een jonge, theologisch geschoolde prediker sprak over 
Psalm 23. Hij deed zijn uiterste best de psalm goed uit 
te leggen, maar zijn boodschap kwam niet over. Daarna 
sprak een oude man. Hij boog zijn hoofd, zijn handen 
beefden en zijn lichaam was getekend door vele jaren 
van hard werken. Hij begon op te zeggen: ‘De Heer is 
mijn Herder.’ Toen hij klaar was, was het doodstil, zijn 
gehoor was diep onder de indruk. Toen de jonge prediker 
aan de oude man vroeg waarom zijn woorden zo’n 
verschil hadden gemaakt, zei de oude man eenvoudig: 
‘Jij kent de psalm, ik ken de Herder.’ De waarheid is dat 
het dagelijkse leven heel het leven lang een school is 
waarin God ieder van de Zijnen vormt.

‘De overheid wil dat al 
die kruisen verdwijnen’.
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Mensen met een 
‘voltooid leven’ moeten 
wettelijk de mogelijkheid 
krijgen om hun leven met 

medicijnen te beëindigen, 
begeleid door een speciale stervenshulpverlener. Daarvoor 
pleiten de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van 
der Steur (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer 
namens het kabinet. 

In de visie van het kabinet mogen ‘oudere’ mensen met 
een consistente en weloverwogen doodswens – ook als 
ze niet ziek zijn – straks met hulp van een hulpverlener 
een dodelijk middel innemen. Er wordt benadrukt dat het 
niet om euthanasie gaat, waarbij sprake is van 
ondraaglijk en onbehandelbaar lijden en artsen actief 
een rol spelen. In de gevallen van ‘voltooid leven’ is 
sprake van ‘lijden aan het leven’. De ministers Schippers 
en Van der Steur schrijven aan de Kamer: ‘Het kabinet is 
van mening dat het niet alleen een taak van de arts is 
om barmhartig te handelen, maar ook van de overheid 
om barmhartigheid te tonen’.

Een ‘voltooid leven’, het 
klinkt als iets dat naar 
tevredenheid is afgerond. 
Veel ouderen zeggen dat 

ze ‘klaar’ zijn met hun leven. 
Er kunnen meerdere oorzaken zijn dat iemand tot zo’n 
uitspraak komt. Maar wat de oorzaak ook is, de vraag is: 
Mag een mens zelf bepalen of hij ‘klaar’ is met zijn leven, 
of wordt dit bepaald door de Schepper en Onderhouder 
van het leven? De geschiedenis van de oude Simeon 
werpt meer licht op deze vraag.

De Heer Jezus is onder 
de wet geboren. En zoals 
de wet voorschreef, 
waren Jozef en Maria naar 

Jeruzalem gekomen om 
Hem in de tempel voor te stellen aan de Heere. In vers 
25 wordt Simeon geïntroduceerd: ‘En zie, er was een 
man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die 
man was rechtvaardig en godvrezend’. Eerst wordt ons 
meegedeeld wat hij was: ‘rechtvaardig en godvrezend’. 
En vervolgens wat hij verwachtte: ‘de vertroosting van 
Israël’. Zacharias, Elizabet, Maria, Jozef, de herders, 
Simeon en Anna: zij allen behoorden tot het gezelschap 
van de rechtvaardigen die de vertroosting van Israël 
verwachtten. Dat wil zeggen, dat zij verlangend uitzagen 
naar de komst van de Messias. Hoe kostbaar dit voor het 
hart van God was, lezen we in het boek Maleachi. God 

heeft de namen van deze rechtvaardigen opgenomen in 
het gedenkboek dat voor Zijn aangezicht is geschreven 
(Mal. 3:16). 

Ik denk dat niemand kan ontkennen dat wij in de eindtijd 
leven. Het Woord van God wordt afgesloten met de 
drievoudige belofte dat de Heer Jezus spoedig komt 
(Openb. 22:7, 12 ,20). Er zijn veel parallellen te trekken 
met de dagen van het gelovig overblijfsel dat de eerste 
komst van de Messias verwachtte, en onze dagen. 
Leven wij nog in de verwachting van de wederkomst 
van de Heer Jezus? Simeon had door de Heilige Geest 
een goddelijke openbaring gekregen dat hij de dood 
niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou 
zien. Wij hebben geen goddelijke openbaring nodig om 
te verstaan dat de Heer Jezus spoedig komt. Alles wijst 
erop! Ik behoor inmiddels niet meer tot de jongsten. En 
hoewel ik geen goddelijke belofte heb ontvangen door 
de Heilige Geest, verwacht ik eerder in de ogen te kijken 
van mijn geliefde Heiland, dan in de ogen van de dood. 

Toen Simeon het Kind Jezus in zijn armen nam, zei 
hij: ‘Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, 
volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid 
gezien, die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, 
een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk 
Israël te verheerlijken’ (vs. 29-32). De belofte die God 
hem had gegeven, was in vervulling gegaan. Pas nu, en 
niet eerder, was er voor Simeon sprake van een ‘voltooid 
leven’. 

Een oudere gelovige kan het verlangen hebben om heen 
te gaan. Simeon is hiervan een voorbeeld (zie ook Fil. 
1:21-23). Het zal echter niet in zijn hoofd opkomen om 
zelf een einde te maken aan zijn leven. Of je nu jong of 
oud bent: Laat het aan God over om je te ‘laten gaan’. 
Hij, en niemand anders, bepaalt of het leven van een 
mens is voltooid en ‘het zilveren koord’ dat ons aan 
deze aarde bindt, wordt losgemaakt (Pred. 12:6). ‘Laat 
niemand u misleiden met ijdele woorden, want om deze 
dingen komt de toorn van God over de kinderen van de 
ongehoorzaamheid’ (Ef. 5:6).

Graag richt ik een woord tot al die ouderen die menen 
dat hun leven voltooid is, en die overwegen op een 
‘beschaafde’ wijze een einde te maken aan hun leven. 
God heeft de mens zo lief, dat Hij niet zal rusten voordat 
iemand Zijn zaligheid of heil heeft gezien. Kan Hij iemand 
in ‘vrede’ laten gaan die niet gelooft in Zijn Zoon, de 
Heere Jezus? Uw leven is pas voltooid als u, geestelijk 
gesproken, de Heere Jezus hebt gezien en Hem in uw 
armen hebt gesloten. 

Een voltooid 
leven

Simeon in de 
tempel

Een voltooid leven
‘Nu laat U, Heer, Uw slaaf in vrede heengaan naar Uw woord, want 

mijn ogen hebben Uw behoudenis gezien, die U bereid hebt voor het 
aangezicht van alle volken’ (Luc. 2:22-39).

Peter Cuijpers

Een verontrustend 
kabinetsvoorstel

Vervolg op pag. 12 
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In een aantal belangrijke, vroege handschriften komt 
Johannes 7:53 tot 8:11, het gedeelte over de overspelige 
vrouw, niet voor. Volgens sommigen is dat alleen al een 
reden om te twijfelen aan het geïnspireerde karakter 
van deze passage1. Een vaak genoemde reden waarom 
het niet van Johannes zou zijn, is dat hierin een reeks 
woorden voorkomen die elders in de geschriften van 
Johannes niet worden gebruikt, en in een enkel geval 
woorden die uniek zijn in het Nieuwe Testament. De 
grote vraag is of dergelijke lijsten echt doorslaggevend 
kunnen zijn bij het vaststellen van de echtheid van 
een gedeelte. Op voorhand stel ik, met vele andere 
uitleggers en filologen, dat een unieke passage als het 
gedeelte over de overspelige vrouw vraagt om unieke 
woorden. We gaan in deze WoordStudie een aantal van 
deze woorden bekijken.

elaia (7:53) = olijven

De Olijfberg (in het Grieks lett.  de ‘berg van de olijven’)  
komt bij Johannes niet voor, maar wel in de andere 
evangeliën. 

orthros (8:2) = vroege ochtend 

Dit woord, een aanduiding voor de ochtendschemering, 
komt bij Johannes niet voor, maar wel in Lucas 24:1 en 
Handelingen 5:21, en enkele keren in de Septuaginta, 
de Griekse vertaling van het Oude Testament. Elders 
gebruikt Johannes de aanduiding prooï (18:28; 20:1).

grammateus (8:3) = schriftgeleerde 

Dit is een zeer algemeen woord, dat veel voorkomt bij 
Matteüs, minder vaak bij Marcus, slechts enkele keren 
bij Lucas – en alleen hier bij Johannes.

moicheia (8:3) = overspel  

Dit woord vinden we verder alleen in Matteüs 15:19 en 
Marcus 7:22.

moicheuomai (8:4) = overspel bedrijven

Deze uitdrukking vinden we verder alleen enkele keren 
in de andere evangeliën en Romeinen, Jakobus en 
Openbaring.

1)  In het decembernummer van Focus op de Bijbel 2016 staat een 
artikel van mijn hand, getiteld: De Heer Jezus en de overspelige vrouw. 
Een studie over Johannes 8:1-11. Daar ga ik in op de tekstkritische 
problemen rondom dit gedeelte – waarvan de echtheid voor mij 
overigens niet ter discussie staat. Het woordgebruik in dit gedeelte 
wordt daar wel genoemd, maar niet besproken. De artikelen in Focus 
en Rechtstreeks vullen elkaar dus aan.

autoforos (8:4) 

Dit wordt gebruikt als onderdeel van de uitdrukking ep’ 
autoforooi, een in het klassieke Grieks en het Grieks 
van de papyri gebruikelijke vakterm voor ‘op heterdaad’. 
Verder nergens in het Nieuwe Testament.

kuptoo (8:6) = bukken 

Komt verder alleen voor in Marcus 1:7 (daar vertaald met 
‘neerbukken’). Dit is een heel normaal, vaak voorkomend 
woord – maar niet in het Nieuwe Testament.

katagrafoo (8:6) = lett. ‘neerschrijven’ 

Dit wordt alleen hier in het Nieuwe Testament gebruikt; 
elders een redelijk frequent woord, dat ‘opschrijven’ 
betekent.

epimenoo (8:7) = blijven 

Dit komt voor in de zin van ‘volharden’ – zo alleen in 
Handelingen 12:16 (Petrus bleef kloppen), en verder 
een aantal keren in de betekenis van ‘blijven bij’ of 
‘verblijven’.

anakuptoo (8:7, 10) = zich oprichten 

Dit betekent letterlijk ‘omhoog buigen’, en komt verder 
alleen voor in Lucas 13:11; 21:28.

anamartètos (8:7) = zonder zonde 

Dit betekent letterlijk ‘zondeloos’, en komt verder nergens 
voor in het Nieuwe Testament, wel in Deuteronomium 
29:19 LXX.

katakuptoo (8:8) = neerbukken

Dit komt verder nergens voor in het Nieuwe Testament, 
maar is een normaal, redelijk frequent Grieks woord.

presbuteros (8:9) = oudere, oudste 

In deze betekenis vinden we het woord ook in Lucas 
15:25; Handelingen 2:17; 1 Timoteüs 5:1-2 en 1 Petrus 
5:5.

kataleipoo (8:9) = lett. achterlaten

Dit is een normaal, ook in het Nieuwe Testament vaak 
voorkomend Grieks woord.

katakrinoo (8:10) = veroordelen

Eveneens een normaal, in het Nieuwe Testament 
vaak voorkomend Grieks woord.

elaia 

orthros 

grammateus
moicheia moicheuomai

autoforoskuptoo

katagrafoo

epimenoo
anakuptoo

anamartètos

katakuptoo
presbuteros

kataleipoo

katakrinoo

Unieke woorden
in het gedeelte over de overspelige vrouw 

Johannes 7:53 tot 8:11
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‘Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij: Sta op, Mijn 
vriendin, Mijn allermooiste, en kom! Want zie, de winter is 
voorbij. De regen[tijd] is over, [helemaal] voorbijgegaan. 
De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is 
aangebroken, het koeren van de tortelduif wordt in ons 
land gehoord’ (Hooglied 2:10-12).

Het gedeelte van de verzen 
10-13 begint en eindigt 
met dezelfde woorden die 
de bruidegom tegen de 

bruid spreekt. Hij wil haar 
ertoe bewegen op te staan in haar plek van isolement, 
een plaats van rust in de zin van gemakzucht, en naar 
hem toe te komen. De bruid is nog binnen, achter de 
muur, en de bruidegom staat nog buiten. Als hij begint 
te spreken, is zijn spreken een antwoord. Hij ‘antwoordt’ 
haar (vers 10). Toch lezen we niet dat zij een vraag heeft 
gesteld. Dat kan betekenen dat zijn antwoord gericht is 
tot de verflauwde gevoelens van haar hart, die hij kent. 
Hij spreekt haar heel persoonlijk aan. Ze weet het, hij 
heeft het ‘tegen mij’. Nu hoort ze niet alleen zijn stem, 
maar ook wat hij zegt. Er komt geen verwijt uit zijn mond 
omdat zij zich voor hem verbergt, en hij beveelt haar 
ook niet dat ze maar eens tevoorschijn moet komen. 
De manier waarop hij haar benadert, is vol teerheid en 
liefde. Hij vraagt haar op te staan. 

Daarbij noemt hij haar ‘mijn vriendin, mijn allermooiste’. 
Dit zijn namen waarin hij de waarde die zij voor hem 
heeft tot uitdrukking brengt. Hij wil met haar als zijn 
‘vriendin’ de gedachten van zijn hart delen. Dat hij haar 
de allermooiste noemt, geeft aan dat hij vol bewondering 
voor haar is en dat zijn hart vol van haar is. Met deze 
namen wil hij tot haar hart spreken, en haar ertoe 
overhalen naar hem toe te komen. Zo zal de Heer Jezus 
tegen het overblijfsel van Israël zeggen hoe mooi het 
voor Hem is. Hij noemt Sion ‘de volmaakte in schoonheid’ 
(Ps. 50:2; zie ook Klaagl. 2:15; Ezech. 16:14).

Op dezelfde manier is de Heer Jezus bezig met ieder 
van de Zijnen, die door omstandigheden het zicht op 
Hem is kwijtgeraakt. Hij zegt welke waarde hij of zij voor 
Hem heeft (Jes. 43:4-7). Hij kiest Zijn woorden met zorg 
uit om duidelijk te maken hoeveel Hij om de Zijnen geeft. 
Hij meent ten volle wat Hij zegt. Zijn woorden zijn niet 
hard, maar aangenaam, weldadig. Ze raken het hart en 
maken het zacht en gewillig om weer samen met Hem 
te leven. 

De bruid moet beginnen met opstaan. Dat is het begin 
van elke ware bekering, of dat nu de bekering van een 
ongelovige betreft of de bekering van een gelovige. 

Van de verloren zoon in Lucas 15 lezen we ook dat hij 
op zeker moment zegt dat hij zal opstaan en naar de 
vader zal gaan. Vervolgens lezen we dat hij opstaat en 
gaat (Luc. 15:18-20). Voor ons kan het ook wel eens zo 
zijn, dat we moeten opstaan uit onze omstandigheden, 
bijvoorbeeld uit ons zelfmedelijden of uit de excuses die 
we aandragen om ons leven niet helemaal aan de Heer 
Jezus over te geven. 

Profetisch gezien is de bruid een beeld van het gelovig 
overblijfsel van Israël. Dit overblijfsel zal door een tijd 
van grote beproeving heengaan. De Heer Jezus spreekt 
over ‘een grote verdrukking’ (Matt. 24:21). In die tijd zal 
God voor een schuilplaats voor dat overblijfsel zorgen 
(Jes. 26:20). Aan de periode van de Grote Verdrukking 
komt na drieënhalf jaar een einde, doordat de Messias 
de verdrukking doet ophouden. Dan komt Hij tot hen en 
zegt dat ‘de winter’ van de Grote Verdrukking voorbij is 
(vers 11). ‘De regentijd’ met zijn verwoestende 
stortregens is ook een beeld van de Grote Verdrukking 
(Ezech. 13:11, 13). Die tijd ‘is over, helemaal 
voorbijgegaan’.

De bruidegom verzekert 
de bruid ervan dat de 
tijd van kwellende angst 
en dreigend lijden echt 

helemaal voorbij is. Het 
is lente geworden. Daar wijst de bruidegom de bruid 
vervolgens op (vers 12). Profetisch ziet het erop dat 
de Grote Verdrukking met de kou van de winter en de 
stortvloed aan beproeving, voorbij is en plaatsmaakt 
voor de prachtige lente van het Vrederijk (Jes. 35:1-
2,10). De Heer Jezus is de Man die voor het overblijfsel 
een ‘schuilplaats tegen de vloed’ is geweest (Jes. 32:2). 
Hij zal nu voor hen duizend jaar lang in het Vrederijk de 
Koning zijn die ‘zal regeren in gerechtigheid’ (Jes. 32:1).

Wij kunnen ook wel een tijd in ons leven meemaken dat 
de problemen ons boven het hoofd groeien en we onder 
druk staan en het zicht op Hem verliezen. De Heer biedt 
ons dan aan weer in ons leven te komen. Als Hij in ons 
leven komt, kan Hij de winter in een lente veranderen 
en de stortvloed van regen in een milde regen. Wanneer 
de winter, de tijd van beproeving, voorbij is, is er ruimte 
voor een nieuwe bloemenpracht met een veelkleurige 
schoonheid. Er komen prachtige bloemen tevoorschijn. 
Na de dood van de winter verschijnt het nieuwe leven 
van de lente. 

Dat wijst op de opstanding van de gelovige, de overgang 
uit de dood in een nieuw leven. De bruidegom wijst 
de bruid hierop, want het schijnt dat zij nog geen oog 

De winter is 
voorbij

Sta op en kom!

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
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hiervoor heeft. Ze wordt herinnerd aan de vruchten van 
de opstanding. De bruidegom staat op de bodem van 
de opstanding. De dood is overwonnen. Zien wij wel 
de tekenen van herstel, als de Heer Jezus naar ons 
toe komt in onze omstandigheden? Waar Hij komt, is er 
herstel en zegen.

Een andere toepassing kunnen we maken op de situatie 
waarin ons leven zo oppervlakkig is geworden, dat er 
geur noch smaak aan zit. Niemand ziet er iets van dat 
we Christus kennen. We klagen steen en been. Als ons 
oog dan opnieuw op Christus wordt gericht, zal Hij weer 
zichtbaar worden; want Hij is ons nieuwe leven. Dan zal 
ons leven de schoonheid van bloemen laten zien. Zijn wij 
in onze omgeving de ‘bloemen’, stralen we schoonheid 
en aantrekkelijkheid uit? Bloemen geven geur, je kunt ze 
ruiken, je kunt ze zien en aanraken. Bloemen fleuren de 
omgeving op, en maken die mooier. 

Paulus dankt God ervoor dat Hij hem en zijn 
medewerkers ‘altijd in triomf omvoert in Christus en de 
reuk van Zijn kennis door ons openbaar maakt in elke 
plaats. Wij zijn voor God een welriekende geur van 
Christus’ (2 Kor. 2:14-15). Het is Gods bedoeling dat ons 
leven de reuk van Christus verspreidt. Hier werkt Hij 
aan. Daarom betekenen wij zoveel voor Hem. Ons leven 
is een nieuw land, een nieuwe schepping, waarin Hij 
deze bloemen kweekt en verzorgt. 

Het nieuwe leven heeft niet 
alleen een geur, het heeft 
ook een klank. We hebben 
een stem gekregen om 

mee te zingen. Kunnen we 

zingen? Of we kunnen alleen maar klagen? Jakobus 
zegt: ‘Is iemand welgemoed? Laat hij lofzingen’ (Jak. 
5:14a). Wanneer de Heer Jezus in ons leven is gekomen, 
hebben we alle reden om te zingen. We kunnen zelfs 
alles zingend doen als we het Woord van Christus rijkelijk 
in ons laten wonen: ‘Terwijl u in alle wijsheid elkaar leert 
en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke 
liederen [en] in <de> genade zingt in uw harten voor 
God’ (Kol. 3:16). Zingen we nog in onze harten voor 
God? Als we vol zijn van problemen, kritiek en bitterheid, 
verstomt het zingen. Als de Heer Jezus centraal staat in 
ons leven, zullen we Hem dagelijks prijzen.

Profetisch zal er voor het overblijfsel van Israël een 
moment komen dat de klaagtijd voorbij is, en de zangtijd 
is aangebroken. De lente is zo mooi en aangenaam, 
omdat ze volgt op een periode van donkerheid en kou. 
Door de tegenstelling met de winter wordt de lente 
hartelijk begroet. De bloemen op de grond en de vogels 
in de lucht geven er ook op hun eigen manier getuigenis 
van dat de hele schepping vernieuwd is. Ze brengen 
een hemelse boodschap van blijdschap, vrede en 
gerechtigheid tot uitdrukking. 

De tortelduif is een beeld van het gelovige overblijfsel 
(Ps. 74:19), dat de tijd van zijn terugkeer kent (zie Jer. 
8:7). Als het koeren van de tortelduif in ons land wordt 
gehoord, wil dit zeggen dat het overblijfsel van Gods 
volk terug is in het Beloofde Land. Wij als christenen 
moeten ook verstand hebben van het aanbreken of het 
aanwezig zijn van de welaangename tijd.De zangtijd is 

aangebroken

Vraag
Ik lees in het boek Handelingen dat Paulus na zijn derde 
zendingsreis door de Geest werd gezegd niet op te gaan 
naar Jeruzalem (Hand. 21:4). Verderop in dit hoofdstuk 
lezen we echter dat hij wel degelijk in Jeruzalem is 
aangekomen. Dit begrijp ik niet. Had hij niet naar de 
Heilige Geest moeten luisteren?

Antwoord
Het was een waarschuwing, zeg maar een profetie, 
die Paulus kreeg door de Geest. Als je Handelingen 
21 verder leest, zie je dat de gelovigen zich erbij 
neerleggen dat Paulus toch opgaat naar Jeruzalem (vs. 
12-14). De apostel wilde beslist de lijdensweg gaan, 

in navolging van de Heer Zelf, die Zijn aangezicht ook 
richtte naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. 
Deze laatste reis naar Jeruzalem, waar hem veel lijden 
en gevangenschap te wachten stonden, was uiteindelijk 
toch in Gods plan besloten. Op die manier moest Paulus 
als een uitverkoren vat de naam van Christus dragen 
voor stadhouders en koningen en ten slotte voor de 
keizer te Rome (vgl. Hand. 9:15-16). Ook voor ons geldt 
dat de leiding van Gods Geest niet dwangmatig is, maar 
dat Hij ons wel confronteert met de consequenties van de 
weg die we willen gaan in onze navolging van Christus. 
De Heilige Geest had het opgaan naar Jeruzalem ook 
kunnen verhinderen (vgl. Hand. 16:6-7), maar dat 
gebeurde niet.

Paulus gaat op naar Jeruzalem
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‘De God nu van de vrede, die uit de doden heeft 
teruggebracht de grote Herder van de schapen, onze 
Heere Jezus Christus, op grond van het bloed van het 

eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om 
Zijn wil te doen, en in u te werken wat in Zijn ogen 
welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de 

heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen’ (Hebr.13:20-21).

Er zijn vijf plaatsen in het 
Nieuwe Testament, die 
vermelden dat Christus 
groot is of groot zal zijn. Hij 

is de grote Koning, de grote 
Profeet, de grote Priester, de grote Herder en de grote 
Heiland. Dat zijn de grote dingen die ons als christenen 
houvast geeft. Zijn grote naam geeft ons moed en kracht, 
ja, alles wat wij nodig hebben voor ons geloofsleven. 

Jezus Christus is ook de grote Herder van de schapen. 
Dit is een belangrijk thema, zowel in het Oude als in het 
Nieuwe Testament. God Zelf is de Herder van Zijn volk. 
Hij zal naar Zijn verstrooide schapen vragen, en de tien 
en de twee stammen bijeenvergaderen en dan zal het 
herstelde Israël Zijn volk zijn in het Beloofde Land. Eén 
Herder zal er straks voor hen allen zijn (Ezech. 34 en 
37). Maar met de psalmdichter mogen wij het als 
gelovigen ook heel persoonlijk zeggen: De Heere is mijn 
Herder. In Christus is Hij immers als de goede Herder 
naar al de Zijnen toegekomen (Joh. 10).

Christus is onze grote 
Priester (vgl. Hebr. 4:14; 
10:21), maar eveneens 
onze grote Herder. Hij is de 

grote Herder van de schapen, 
die door God uit de doden is teruggebracht (Hebr. 13:20). 
Ongetwijfeld zinspeelt dit vers in het slothoofdstuk van 
deze brief, dat o.a. spreekt over de rol van voorgangers 
te midden van het volk van God, op het feit dat de Heere 
Jezus meerder is dan Mozes, de grote voorganger en 
leider van het volk Israël.

Want hoewel de brief aan de Hebreeën vooral de 
grootheid van Christus’ priesterschap benadrukt en dus 
uitvoerig ingaat op het contrast met Aäron, wordt de 
tegenstelling met Mozes toch niet vergeten. Christus 
is hoger dan Aäron, maar ook dan Mozes. We vinden 
dit thema direct al na de inleidende hoofdstukken  
1 en 2, die Christus tonen zowel in Zijn Godheid als in 
Zijn mensheid. 

Hij is de eeuwige Zoon van God (Hebr. 1), maar Hij is 
ook de Zoon des mensen die langs de weg van het lijden 
de heerlijkheid van de hemel is binnengegaan (Hebr. 2).

Dit tweeledige karakter van Christus vormt de grondslag 
van Zijn unieke hemelse priesterschap (de rol van Aäron), 
maar ook van Zijn apostelschap, Zijn taak als Gezant en 
Profeet van Godswege (de functie van Mozes). Daarom 
roept Hebreeën 3:1 ons ertoe op Hem te bezien als ‘de 
Apostel en Hogepriester van onze belijdenis’. Door het 
oog van het geloof zien wij Hem als de ware Mozes en 
de ware Aäron.

Christus is hoger dan Mozes, die als de grote 
dienstknecht van God hier op aarde het woord van God 
heeft gesproken (Hebr. 3:3-6). Christus is de Zoon Zelf, 
niet slechts een dienstknecht. Bovendien heeft Hij nu 
vanuit de hemel gesproken (Hebr. 12:25). Mozes gaf 
het volk van God aanwijzingen voor de dienst en voor 
de wandel door de woestijn; zo leidde hij de kudde van 
God (vgl. Ex. 3:1, 12; Ps. 77:21). Christus is de Herder 
van een hemels volk van God. Hij heeft ons verlost uit 
de macht van de overste van de wereld en ons in de 
tegenwoordigheid van God Zelf gebracht (zoals Mozes 
Israël verloste uit de hand van Farao en het leidde naar 
de berg van God).

Hij brengt Zijn Gemeente bijeen uit de Joden en uit de 
volken en Hij weidt haar als Zijn kudde in de grazige 
weiden van het Woord. Hij gaat ons voor, Hij wijst ons de 
weg door Zijn Woord en Geest. Hij leidt ons alle dagen 
van ons leven, opdat wij nu reeds Gods tegenwoordigheid 
en gemeenschap zullen genieten en ‘in het huis van de 
Heere verblijven tot in lengte van dagen’ (Ps. 23:6). En 
spoedig zal Hij ons de hemelse heerlijkheid 
binnenvoeren, die Hij voor ons heeft verworven op grond 
van Zijn lijden en sterven als de goede Herder van de 
schapen.

Vermoedelijk zinspeelt 
Hebreeën 13:20 op 
de doortocht door de 
Rode Zee, zodat het 
omhoogvoeren van Mozes 

uit de wateren kan worden 
opgevat als een illustratie van 

het terugbrengen van Christus, de grote Herder van de 
schapen, uit de doden (vgl. Jes. 63:11-13). Zoals Mozes 
triomfantelijk omhoog werd gevoerd vanuit de zee, 
zo is Christus door Gods kracht teruggebracht uit het 
‘doodswater’ waarin Hij was neergezonken om ons het 
leven te kunnen geven. Mozes kwam tevoorschijn uit de 

Inleiding

Christus is hoger 
dan Mozes

Hij leidt ons ook 
van ‘Egypte’ 
naar ‘Kanaän’

De grote Herder 
van de schapen

 Christus als onze Herder

Hugo Bouter
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zee en hij stond aan het hoofd van een lange stoet van 
Israëlieten die hem volgden. Zo is Christus de Leidsman 
van een hemels volk, dat met Hem is verbonden in Zijn 
opwekking uit de doden. Aan de overzijde van dood en 
graf mogen wij met de Opgestane het loflied van de 
verlossing aanheffen, de jubelzang van de bevrijding. 
Onder Zijn leiding zullen wij veilig het einddoel van de 
pelgrimsreis bereiken. Hij is de Leidsman en Voleinder 
van het geloof (Hebr. 12:2).

Christus is de grote Herder van de schapen, die Hij 
uit Egypte heeft uitgeleid, door de Rode Zee heeft 
heengeleid en nu voortleidt op de weg naar het 
hemelse Kanaän. Als de goede Herder heeft Hij Zijn 
leven afgelegd voor de schapen om hun het leven te 
kunnen geven (Joh. 10:10-11). En nu Hij uit de doden is 
teruggebracht, leidt Hij de Zijnen als de grote Herder van 
de schapen. In dit verband is het van belang te letten op 
de volgorde van Psalm 22 en 23. In Psalm 22 zien wij 
profetisch hoe Christus Zijn leven aflegt voor de Zijnen, 
en dan in de opstanding het antwoord van God ontvangt 
op Zijn bittere lijden. In Psalm 23 zien wij hoe Hij Zijn 
schapen aanvoert op de weg door de woestijn van dit 
leven.

In Hebreeën 13:20 ligt het accent niet op het feit dat 
Christus Zelf in eigen kracht is opgestaan uit de doden, 
maar daarop dat Hij is opgewekt door God de Vader. God 
wordt hier voorgesteld als de ‘God van de vrede’, een 
benaming die in het Nieuwe Testament wordt gebruikt in 
verbinding met levensheiliging en met het behalen van 
de overwinning over de macht van de boze (vgl. Rom. 
16:20; 2 Kor. 13:11; Fil. 4:8-9; 1 Tess. 5:23). Vrede en 
heiliging worden ook samen genoemd in Hebreeën 
12:14.

Door Christus’ opwekking uit de doden door de God 
van de vrede is er een toestand van vrede en harmonie 
ontstaan, een volkomen rust en heiligheid die niet meer 
kan worden verstoord door de macht van de zonde en 
de boze. Christus is eens voor altijd ten opzichte van 
de zonde gestorven, en het zondevraagstuk heeft Hij 
voorgoed tot een oplossing gebracht. Wat Hij nu leeft, 
dat leeft Hij voor God in de heiligheid van de hemel, in 
de tegenwoordigheid van de Vader. 

De heerlijkheid van de Vader heeft Hem opgewekt uit de 
doden (Rom. 6:4, 10). De heerlijkheid van de Vader – d.i. 
de innerlijke voortreffelijkheid van alles wat de Vader is 
– vereiste dat Christus, die was gestorven om Zijn God 
en Vader te verheerlijken en al Diens voortreffelijkhei  
aan het licht te brengen, uit de doden werd opgewekt 
en in de heerlijkheid van de hemel werd binnengeleid. 
Het handelen van God de Vader staat hier dus op de 
voorgrond. Het is de God van de vrede, die de grote 
Herder van de schapen heeft teruggebracht uit de 
doden.

God heeft dit kunnen doen krachtens het bloed van een 
‘eeuwig verbond’, dus krachtens de rijke waarde van het 
bloed van Christus, dat eens voor altijd heeft voldaan 
aan Zijn rechtvaardige eisen. De Herder is Zélf het Lam 
geworden. Hij is geslacht voor onze zonden en beveiligt 
ons voor het oordeel. De auteur zinspeelt hier opnieuw 
op Israëls verlossing uit Egypte, die alleen tot stand kon 
komen door het bloed van het Paaslam, dat de Israëlieten 
beveiligde voor de wraak van de verderfengel.

Zowel de dood van het Paaslam als de doortocht door 
de Rode Zee zijn beelden of typen van de dood van 
Christus. Het bloed van het lam beveiligde Israël voor 
het oordeel van God, de rechtvaardige Rechter, die de 
dood van de zondaar eiste. Bij de Rode Zee trad God 
echter op als de Redder van Zijn volk. Hij bracht Zijn heil 
aan het licht door Zijn volk te verlossen en de vijand te 
vernietigen. Zo vormde het bloed van het Paaslam de 
grondslag voor Israëls verlossing uit Egypte en voor het 
omhoogvoeren van het volk van God uit de wateren van 
de zee.

Evenzo beveiligt het bloed van Christus ons enerzijds 
voor het oordeel dat ons moest treffen, terwijl het 
anderzijds de grondslag heeft gelegd voor onze 
verlossing uit de tegenwoordige boze eeuw en de macht 
van de boze. Dit laatste aspect zien wij in de doortocht 
door de Rode Zee. Wij zijn met Christus uit de 
doodswateren omhoog gevoerd en ontrukt aan de macht 
van de tegenstander en het rijk waarvan hij de overste 
is. Wij wandelen nu in nieuwheid van leven en volgen 
Hem op de weg die Hij ons aanwijst als de grote Herder 
van de schapen.

Voor de gelovige Hebreeën 
was het niet zo eenvoudig 
om de voetsporen van 
Christus te drukken, 

omdat dit inhield dat zij zich 
praktisch van het jodendom moesten losmaken en zich 
ervan moesten afzonderen. Hun plaats was voortaan met 
Christus ‘buiten de legerplaats’ (Hebr. 13:13), dus buiten 
het gevestigde godsdienstige stelsel dat de Messias had 
verworpen. Met Hem moesten zij een plaats van smaad 
en verwerping innemen buiten de Joodse schaapskooi 
en zich toewijden aan de christelijke eredienst waarvan 
de Opgestane het Centrum vormt.

In Johannes 10 had Hij reeds aangekondigd dat Hij 
Zijn schapen naar buiten zou leiden uit de stal, uit de 
omtuining van het jodendom. Hij had ook nog ándere 
schapen waarvoor Hij het leven zou afleggen, nl. de 
gelovigen uit de volken. Deze schapen wilde Hij ook 
toebrengen, en zo zou het één kudde en één Herder 
worden (Joh. 10:3-4, 16). De Gemeente, die Christus 
bijeenbrengt uit de Joden en uit de volken, is één nieuwe 
kudde onder aanvoering van één Herder. De vroegere 
verschillen zijn weggevallen en er is een nieuwe 
gemeenschap gevormd, die Christus als Leidsman 
erkent. Hij geeft aan al Zijn schapen leven en overvloed, 
vrijheid, bescherming, grazige weiden en stille wateren. 
Zo leidt Hij ons voort naar het Beloofde Land.

Het is goed te weten dat deze grote Herder van de 
schapen ónze Herder is. Ja, wij mogen het heel 
persoonlijk weten: ‘De Heere is mijn Herder’ (Ps. 23:1). 
Tevens kennen wij Hem als de éne Herder, de goede 
Herder, de grote Herder, en ook als de overste Herder 
van de kudde van God (1 Petr. 5:1-4). Hij schakelt 
anderen in die de schapen weiden, maar deze herders 
staan onder Zijn gezag. Christus is de Opperherder en 
bij Zijn verschijning zal Hij allen die zich hier op aarde 
hebben ingezet voor het welzijn van Zijn schapen, 
belonen met de onverwelkbare krans van de 
heerlijkheid!

Er is één kudde, 
één Herder



U wordt nu in onze maatschappij een beschaafde 
en humane dood voorgespiegeld. U zult in ‘vrede’ 
inslapen, maar als u uw ogen aan de ‘andere 
zijde’ opendoet, is het geen nachtmerrie waarin u 
terecht bent gekomen. Nee, het is realiteit! En die 
realiteit is onomkeerbaar, er is voor u geen weg 
terug! Lees Lucas 16:19-31, en luister naar wat 
de Heere Jezus hierover te zeggen heeft.

Zeg niet te snel dat uw leven voltooid is. God 
heeft geduld met ons. Hij wil niet dat iemand 

verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen  
(2 Petr. 3:9). Als u de Heere Jezus op uw oude dag nog 

niet als uw Heer en Heiland hebt aangenomen, zie het dan als 
een grote genade dat God uw leven nog niet als voltooid ziet. 
Simeon betekent in het Hebreeuws ‘gehoord heeft de Heere’. 
Nadat Simeon het heil van de Heere had gezien, was zijn leven 
voltooid en verlangde hij te mogen sterven: ‘Nu laat U, Heere, 
Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord’. Ik twijfel er 
geen moment aan dat de Heere zijn gebed heeft verhoord, en 
dat Simeon niet lang hierna in vrede is ingeslapen. 

Kent u de Heere Jezus als uw 
Heiland, en bent u van mening dat 
uw leven is voltooid? Wie zijn wij 
om u te verbieden om de Heere 

te bidden dat Hij u in vrede laat 
gaan! Maar tegen al die ouderen, die de Heere Jezus nog niet 
kennen: Denk er nog eens goed over na, voordat u overweegt 
een einde te maken aan uw leven. Zolang u de Heere Jezus 
niet hebt aangenomen, is uw leven in Gods oog nog niet 
voltooid. Nog steeds is het de dag van de genade, maar veel 
tijd rest u niet meer om uw leven te voltooien!

Is uw leven al 
voltooid?
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4388 RC Oost-Souburg Nederland
Telefoon: (0118) 467462
E-mail: info@oudesporen.nl
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Jaargang 13, Nr. 2

1 Van de redactie; Teleurgesteld en ontmoedigd; ; J.P. Spoor
2 Van de werkvloer; Deel 2: Verslag Chinareis; ; M.G. de Koning
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6 Heb je Mij lief?; Petrus’ herstel en zijn dienstwerk; Johannes 21:15-19; H. Bouter
7 In Memoriam; Henk Wassink; ; J.P. Spoor
8 Het Hooglied; Deel 15: De hoogste taal van de liefde; Hooglied 1:15; M.G. de Koning
9 WoordStudie; De aard van het nieuwtestamentische Grieks; ; G.H. Kramer

10 Anna, de bejaarde evangeliste; ; Lucas 2:36-38; J. MacArthur
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1 Van de redactie; De heldendaden van Simson; ; H. Bouter
2 Van de werkvloer; Deel 1: Verslag Indiareis; ; M.G. de Koning
4 Oude Sporen; Deel 2: Elia bij de berg Horeb; 1 Koningen 19; C.H. Mackintosh
6 Simson als nazireeër; ; Richteren 13:5; H. Bouter
8 Het Hooglied; Deel 16: De hoogste taal van de liefde; Hooglied 1:16; M.G. de Koning
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10 Leven in de eindtijd; Over een oud boekje en de migratiecrisis; ; T. de Jager
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7 Gedicht; Wees toch stil; ; A. de Jager
8 Het Hooglied; Deel 17: De hoogste taal van de liefde; Hooglied 1:17; M.G. de Koning
9 WoordStudie; Wat de Bijbel over zichzelf zegt; ; G.H. Kramer

10 Kon Christus zondigen?; Deel 1; ; R. de Jong
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2 Oude Sporen; De profeet Jona - Een verhaal over barmhartigheid; Jona; W.G. Turner
4 Reply; Lo-Ruchama en Lo-Ammi; Hosea 1 en 2; H. Bouter
6 De vijf principes van de nieuwe bedeling; Barmhartigheid wil Ik en geen offer; Marcus 4; H. Bouter
8 Het Hooglied; Deel 18: De hoogste taal van de liefde; Hooglied 2:1-2; M.G. de Koning
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4 Fragment; Een lam zonder enig gebrek; Exodus 12:5 HSV; R. de Jong
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6 Christus als de ware Profeet, Priester en Koning; ; Deut. 17:15; 18:17-18; H. Bouter
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2 Oude Sporen; Slot: Mozes - In de leerschool van God; Exodus 2 - 7; J.B. Stoney
4 Bestudeert de Schriften; ; ; H. Bouter
7 Vier onuitsprekelijke dingen; ; 2 Korintiërs 12:2-4; H. Bouter
8 Het Hooglied; Deel 21: De hoogste taal van de liefde; Hooglied 2:5-6; M.G. de Koning
9 WoordStudie; Prikkels, angels en doorsteken; ; G.H. Kramer

10 Ga door met doorgaan; ; Hebreeën 12:1-3; A. Hawke
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10 Oordelen of niet oordelen; ; Matteüs 7:1-6; P.M. Cuijpers
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1 Van de redactie; Alles zeggen; ; J.P. Spoor
2 Oude Sporen; Vertel mijn vader…; Genesis 45:13; P. Fuzier
4 De Springbron; ; Numeri 21:16-18; H. Bouter
6 Van de werkvloer; Geloofsgehoorzaamheid; Matteüs 28:19; J. Bax
7 WoordStudie; Het begrip vrijmoedigheid; ; G.H. Kramer
8 Het Hooglied; Deel 23: De hoogste taal van de liefde; Hooglied 2:8-9; M.G. de Koning

10 De gelijkenis van de twee schuldenaars; ; Lucas 7:40-43; N. van Tilburg
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2 Oude Sporen; Aanbidding een welriekend lofoffer; Ex. 30:34-38; Joh. 4:19-24…; W.J. Hocking
4 Van de werkvloer; Deel 1: Verslag Chinareis; ; M.G. de Koning
6 Een voltooid leven; ; Lucas 2:22-39; P.M. Cuijpers
7 WoordStudie; Unieke woorden in het gedeelte over de overspelige vrouw; Johannes 7:53 tot 8:11; G.H. Kramer
8 Het Hooglied; Deel 24: De hoogste taal van de liefde; Hooglied 2:10-12; M.G. de Koning
9 Reply; Paulus gaat op naar Jeruzalem; Handelingen 21:4; H. Bouter

10 De grote Herder van de schapen; Christus als onze Herder; Hebreeën 13:20-21; H. Bouter
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