Kopen zonder geld en zonder prijs
door: M. Tapernoux
O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt koopt en eet;
ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.
Jesaja 55:1
In de Bijbel staan zeven zegeningen die uitnodigen
om te kopen maar die in tegenstelling aan menselijk
gebruik niet verkocht worden, maar gratis zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wijn,
melk,
olie,
goud,
witte kleren,
ogenzalf,
de waarheid.

Het woord kopen drukt een grote behoefte uit. Een
drang om naar de Heer te gaan om in Hem het
antwoord te vinden op deze nood. En Hij geeft!

Wijn
“O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen
geld hebt, komt koopt en eet; ja komt, koopt zonder
geld en zonder prijs wijn en melk” (Jes.55:1). De wijn
verheugt God en de mensen )Richt. 9:13). De wijn is
dus een symbool van de vreugde. Op de eerste plaats
van de vreugde die God had willen vinden in Zijn volk
Israël, dat zo dikwijls vergeleken wordt met een
wijngaard (Jes. 5:1-7; Ps. 80:15-16; Mat. 21:33-41).
Deze wijnstok is echter verloren gegaan door de
ontrouw van het volk en dit ondanks de geduldige en
toegewijde zorgen die God in de loop van de eeuwen
aan het volk besteedde. Deze wijngaard werd tot een
woestenij gemaakt. Maar in de toekomst zal de genade
triomferen en zal ze vruchten voortbrengen, die de wet
nooit heeft kunnen verkrijgen van de mens in het vlees.
“Te dien dage zal er een wijngaard zijn, die bruisende
wijn voortbrengt; zingt van hem in beurtzang. Ik, de
Here, zijn behoeder, zal hem aldoor drenken; opdat
niets hem beschadige, zal Ik hem nacht en dag
behoeden”(Jes. 27:2,3).
Maar de wijn is ook een beeld van de vreugde die God
wil bewerken in het hart van iedereen die tot Hem
nadert. En men kan nu naderen tot God als men de
Heer Jezus aanneemt als zijn persoonlijke Heiland. De
uitnodiging om tot Hem komen en om wijn te kopen
zonder geld en zonder prijs, wordt gericht tot hun die
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dorst hebben. Dat wil zeggen, die de diepen behoefte
voelen om ware vreugde te bezitten, die aardse dingen
hem niet kunnen geven. Die vreugde geeft God gratis.
Je kunt deze krijgen zonder geld en zonder prijs. Maar
ze moet wel gekocht worden, want ze wordt alleen
gegeven aan hen die een intense behoefte hebben om
deze te bezitten.
Diegenen die de oproep van God beantwoorden
naderen tot Hem in het bewustzijn van hun armoede en
ellende en grijpen de vreugde die Hij hun aanbiedt.
Deze vreugde komt voort uit de zekerheid dat hun
zonden zijn vergeven. Dat zij aangenaam zijn voor
God. Dat zij toegang hebben tot Zijn genade en dat de
gerechtigheid van Christus hun wordt toegerekend.

Melk
Maar de genade die aan alle mensen verschenen is
brengt hen, behalve vrede en vreugde ook het voedsel
waaraan zij behoefte hebben. “De redelijke,
onvervalste melk” van het Woord “opdat u daardoor
opgroeit tot behoudenis” (1 Petr. 2:2). Wij worden
door deze tekst uitgenodigd te verlangen naar deze
redelijke onvervalste melk als pasgeboren kinderen, net
zoals Jesaja 55 zich richt tot iedereen die dorst heeft.
Wanneer deze behoefte al in het begin bij baby’s in het
geloof aanwezig is, dan is het Woord een blijvende,
noodzakelijke en onmisbare bron van geestelijke groei
van de gelovige gedurende zijn hele leven.
Door het Woord groeien we op tot behoudenis. Dat wil
zeggen in de kennis van wat heil aanbrengt voor ieder
kind van God. Daarvoor is geestelijke kracht en
volharding nodig. Maar men moet ook geproefd
hebben dat de Heer goedertieren is (1 Petr. 2:3).
Hierdoor wordt het hart niet meer zo gauw
aangetrokken door de dingen die de wereld aanbiedt.
De redelijke onvervalste melk is bestemd voor het
vernieuwde verstand. Het is het goddelijke Woord dat
door de Heilige Geest wordt toegepast op hart en
geweten. En het oefent een machtige werking uit op de
inwendige mens. Het versterkt en bevestigd. Het geeft
groei en brengt het er toe om de vrucht van de
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gerechtigheid voort te brengen die door Jezus Christus
is, tot heerlijkheid en lof van God (Fil. 1:11). “Alle
Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te
weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de
gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, tot
alle goed werk ten volle toegerust” (2 Tim. 3:16,17).
Maar als we willen dat het Woord van God zijn werk in
ons volbrengt, dan moeten wij het kennen (Kol. 3:16).
Wij moeten er ons mee voeden (Jer. 15:16) en het
gehoorzamen (Jak. 1:22). We moeten deze zuivere
redelijke melk drinken. De geliefde uit het Hooglied
nadat ze gezegd heeft: “ik dronk mijn wijn en mijn
melk”, nodigt daarna haar vrienden uit hetzelfde te
doen: “Eet, vrienden, drinkt, en wordt dronken,
genoten”(drink overvloedig; Hoogl. 5:1).

verlosten in het licht en de blijdschap van hen die in de
buitenste duisternis zullen zijn. Daar is alleen wening
en knarsen van tanden. “Waakt dan, want u kent de
dag of het uur niet”(Mat. 25:13).

Goud, witte kleren en ogenzalf
De Heer vermaant in Openbaringen 3:18 de Gemeente
te Laodicea om bij Hem drie dingen te kopen:
4.
5.
6.

goud,
witte kleren,
ogenzalf,

Laodicea stelt de toestand voor van de christenheid in
de eindtijd. Diegenen in Laodicea:

Olie
In de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden vinden
we de vermaning om “olie te kopen”. Want op het
ogenblik dat de middernachtelijke roep weerklinkt:
“Zie, de bruidegom! Gaat uit, hem tegemoet!” merken
de dwaze maagden dat ze geen oliemeer hebben. Ze
zeggen tegen de wijze maagden: “Geeft ons van uw
olie, want onze lampen gaan uit”. Maar de wijze
maagden antwoordden: “Nee, opdat er niet misschien
voor ons en voor u helemaal niet genoeg is; gaat liever
naar de verkopers en koopt voor uzelf. Toen zij echter
weggingen om te kopen, kwam de bruidegom; en zij die
gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de
bruiloft, en de deur werd gesloten”(Mat. 25:8-10).
Olie is het beeld van de Heilige Geest, de kracht van
het goddelijk leven. Zij die het evangelie aangenomen
ontvangen dat, zodat ze getuigen worden van de Heer
in Zijn afwezigheid. De dwaze maagden hadden alleen
maar een lamp maar geen olie. Zij stellen diegenen
voor die belijden christen te zijn maar die geen
goddelijke leven bezitten. Het antwoord dat de wijze
maagden geven lijkt weinig liefdevol op het eerste
gezicht. Maar het antwoord drukt een belangrijke
waarheid uit: “Niemand kan ooit een broeder loskopen,
noch Gode zijn losprijs betalen, te hoog immers is de
prijs voor hun leven, en voor altoos ontoereikend”
(Ps.49:8-10). Iedereen moet een persoonlijke relatie
met God hebben. Hij moet gegaan zijn naar Hem die de
olie verkoopt om de vergeving van de zonden te
verkrijgen, eeuwig leven, zaligheid en vrede. Die olie
verkoopt Hij zonder geld en zonder prijs.
Deze gelijkenis laat nog een andere waarheid zien. Een
ernstige waarheid. Nu is het nog genadetijd. Nu! “Zie,
nu is het de welaangename tijd, zie, nu is het de dag
van de behoudenis”(2 Kor. 6:2). “Heden, als u zijn
stem hoort, verhardt uw harten niet” (Hebr. 4:7).
“Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept
Hem aan, terwijl Hij nabij is”(Jes. 55:6).
De dwaze maagden hadden de gunstige tijd laten
voorbij gaan en bevonden zich aan het einde voor de
gesloten deur. Deze deur scheidt voor altijd de
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zijn geestelijk lauw en hebben gebrek aan liefde
tot Christus “Ik weet uw werken, dat u niet koud
bent en niet heet… … omdat u lauw bent en niet
heet of koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen”.
zijn voldaan over zichzelf en geestelijk trots.
“… Omdat u zegt: Ik ben rijk en verrijkt en heb
aan niets gebrek… ”.
zijn ook onwetend over hun werkelijke toestand
en hebben geen idee hoe het er met hun werkelijk
voorstaat. “… en u weet niet dat u de ellendige,
jammerlijke, arme, blinde en naakte bent” (Op.
3:15-17).
Maar in Zijn genade biedt de heer het geneesmiddel
voor deze ellendige toestand. “Ik raad u aan goud van
Mij te kopen, gelouterd door vuur, opdat u rijk wordt;
en witte kleren, opdat u bekleed wordt en de schande
van uw naaktheid niet openbaar wordt; en ogenzalf om
uw ogen te zalven, opdat u kunt kijken” (vs. 18).
Terwijl de Laodicenzen menen dat ze rijk waren,
waren ze arm en naakt en blind.
Arm: ze hadden in het vuur gelouterd goud nodig. Dat
is een beeld van de goddelijke gerechtigheid in
Christus. Deze gerechtigheid stelt onze eigen
gerechtigheid helemaal terzijde.
Naakt: het ontbrak hun aan “witte kleren”een beeld
van praktische gerechtigheid, van heiligheid in de
wandel. Een heiligheid die alleen Christus kan geven.
Blind: zij moesten ogenzalf kopen die hen in staat zou
stellen een heldere blik te krijgen op hun werkelijke
toestand voor God. Zodat ze zouden inzien wat de
eisen zijn van Zijn heiligheid. Alleen de Heilige Geest
geeft dat inzicht in de goddelijke dingen.
Iemand schreef: “van Christus krijgt men deze dingen.
In Hem bezit men ze en kan men er van genieten. Dat
maakt Hem zo kostbaar voor het hart”(A.L.). Maar net
zoals de goederen waarover wij gesproken hebben
worden deze genadegaven gegeven zonder geld en
zonder prijs aan iedereen die ze oprecht zoekt. “Want
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ieder die bidt, ontvangt; en die zoekt, vindt; en die
klopt, zal worden opengedaan”(Mat. 7:8).
De prijs die men er voor moet betalen –maar kan men
daarvan wel de waarde bepalen? – zal op het hoogst
bestaan in het afstand doen van de valse rijkdommen,
waarop men zich beroemde. Ondanks dat de
christenheid zich in een vervallen toestand is, blijft de
Heer getrouw. Hij moedigt het persoonlijk geloof aan
als Hij het ontdekt. “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop;
als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik ook
bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden
en hij met Mij” (vs. 20). Dat wij allemaal deze liefde
van de Heer, Zijn gemeenschap, vertrouwelijkheid en
blijdschap vurig wensen te smaken.

Waarheid
“Koop waarheid en verkoop ze niet, wijsheid en
vermaning en verstand” (Spr. 23:23). De waarheid is
de gedachte van God over alle dingen. Die goddelijke
openbaring bezitten wij in Christus. “De genade en de
waarheid is door Jezus Christus geworden” (Joh.
1:17). Hij is zelf de waarheid (Joh. 14:6).
Hoe kunnen wij de waarheid kopen? Wel, net zoals de
vorige zegeningen wordt de waarheid ook zonder geld
en zonder prijs gekocht. God deelt deze gratis uit door
Zijn Heilige Geest aan een ieder die haar aangrijpt door
het geloof, als hij Jezus in zijn hart aanneemt als
Heiland en Heer. Er is geen ander middel om ze te
krijgen. Net zoals alle andere genade die verbonden is
met de persoon en werk van Christus zoals:
de vergeving van de zonden,
het eeuwig leven,
onze eenheid met een gestorven Christus, die ook
opgestaan en verheerlijkt is,
de gave van de Heilige Geest
de aanneming
de rechtvaardiging,
de hoop op de heerlijkheid.
Elk van deze dingen vormt een integrerend deel van de
waarheid. Wij worden vermaand deze te kopen en niet
te verkopen. Als wij maar een klein beetje geproefd
hebben van de oneindige waarde van “de kennis van de
waarheid die naar de godsvrucht is” (Tit. 1:1) zullen
wij die nooit inruilen voor wat dan ook, wat de wereld
zou kunnen aanbieden. Integendeel wij zullen ons tot
taak stellen om, dat wat we van het begin af gehoord
hebben, in ons zal blijven. Want als in ons blijft, wat
wij van het begin af gehoord hebben, dan zullen wij
ook in de Zoon en in de Vader blijven (1 Joh. 2:24).
“Wie in de leer blijft, die heeft zowel de Vader als de
Zoon” (2 Joh. :9). De wens van de apostel Petrus was:
hoewel ze het wisten dat ze bevestigd zouden worden
in de waarheid (2 Petr.1:12).

wandelen” (3 Joh. :4). Inderdaad, iemand die de
waarheid bezit en er in wandelt bezit ook de praktisch
genade die er uit voorkomt. Namelijk: de wijsheid,
vermaning, onderwijs, verstand en het inzicht.
Allemaal dingen die het ons mogelijk maken te
wandelen naar Gods gedachte en verschillende
omstandigheden die wij geroepen worden mee te
maken.
Paulus zei in zijn gebed voor de heiligen: “Daarom
houden ook wij, van de dag af dat wij ervan gehoord
hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat u
vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle
wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te
wandelen tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed
werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van
God” (Kol. 1:9,10). En voor de heiligen in Filippi bad
hij: “dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien
in kennis en alle inzicht, om te beproeven wat het beste
is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag
van Christus, vervuld met de vrucht van de
gerechtigheid die door Jezus Christus is, tot
heerlijkheid en lof van God”(Fil. 1:9-11). Deze teksten
tonen aan dat de kennis van de waarheid, zowel als de
wijsheid en het geestelijk inzicht voortkomen uit deze
kennis. Het is noodzakelijk om te onderscheiden van
“wat het beste is”, zowel voor een de Heer waardige
wandel en een leven vol vrucht voor God.
Hoe belangrijk is het, dat wij de waarheid kopen. Dat
wij haar zoeken in Christus, die geopenbaard wordt
door het Woord. Dat wij deze waarheid zorgvuldig
bewaren en haar niet verkopen.

***
Al deze teksten laten ons de wonderbaarlijke mildheid
van God zien. Hij geeft en Hij geeft graag. Hij geeft
aan iedereen die naar Hem toekomt en om Zijn genade
smeekt. Hij geeft aan de hongerige en dorstige. Maar
Hij geeft niets aan de rijke Laodicenzen die menen
niets nodig te hebben. Hij geeft aan armen die zich
bewust zijn van hun nood. Hij geeft niet aan
eigengerechtigen, maar aan zondaars die verpletterd
worden onder het gewicht van hun schuld. Hij geeft
gratis zonder geld en zonder prijs.
Alles is genade van Zijn kant. Alles is een gratis gave.
Wij kunnen dan ook met David zeggen en uitroepen:
“Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk
in goedertierenheid voor allen die U aanroepen… want
Gij zijt groot en doet wonderen, Gij, o God, alleen”
(Ps. 86:5,10). Alles wat God geeft bezitten wij in
Christus. Daarom voegen wij er aan toe: “God zij dank
voor zijn onuitsprekelijke gave”(2 Kor. 9:15).

Oorsprong: Le Messager Evangélique 1967-29
Titel: Acheter sans argent et sans prix

Hetzelfde verklaarde Johannes aan het einde van zijn
lange loopbaan. “Ik heb geen grotere blijdschap dan
deze, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid
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