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Inleiding 

 

Elke oplettende lezer van de Schrift zal hebben opgemerkt hoe veelvuldig het 
woord “Veertig” voorkomt in verhouding tot dagen of jaren. Alle getallen in het 
Woord van God hebben een betekenis en ik denk dat er niet heel veel twijfel is 
betreffende het onderwijs dat verbonden is met het nummer veertig. Het lijkt mij 
toe dat het gewoonlijk verbonden is met het beproeven of testen van de mens 
aan de ene kant of, in het bestuur van God, met de straf en het oordeel over zijn 
zonde aan de andere kant.  

We hebben twee maal “veertig” dagen in de geschiedenis van Noach, Mozes en 
de Heer Jezus en eenmaal ieder in verbinding tot Jozef, Jozua, Goliath, Elia, 
Ezechiël en Jona. In totaal twaalf maal. Ze beginnen op een moment toen God de 
zonde van de mens in zijn eigen persoon oordeelde en de zondaar in 
verpletterend oordeel wegvaagde.  

Zij eindigen in de dagen van de Here Jezus, toen Hij, nadat met de zonde was 
afgerekend en zij door Zijn verzoenende dood werd weggedaan, de vruchten en 
de gevolgen van Zijn overwinning voor de heiligen zowel als voor de zondaars 
proclameerde.  

Nu zal, denk ik, iedereen dadelijk de betekenis van de uitdrukking zien. Onderzoek 
of beproeving in verbinding met de geschiedenis van de eerste mens eindigt 
alleen in falen, dood en oordeel. Ik behoef niet te zeggen dat het in het geval van 
onze Heer Jezus Christus juist het tegengestelde was. Toen Hij de eerste keer door 
satan in de woestijn op de proef werd gesteld toonde dit slechts de volledige en 
volmaakte triomf van Christus over de vijandschap van de mens. En als u komt tot 
zijn tweede “veertig” dagen, bij de opstanding, dan krijgt u de mooiste 
ontvouwing van wat de Tweede Mens verwerft en wat de vrucht van zijn 
overwinning over satan, zonde en dood is. Door de opstanding opent onze Heer 
Jezus Christus, gedurende veertig dagen, een nieuw tijdperk van zegen en 
heerlijkheid, gebaseerd op de verlossing. 
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Hoofdstuk 1 - De veertig dagen van Noach 

Oordeel en redding; of, de zondvloed en haar betekenis 

(Gen. 6- 8) 

 

Vanavond richt ik mijzelf op de “veertig” dagen die verbonden zijn met Noach en 
de zondvloed. Ik ben mij er heel goed van bewust dat er veel twijfel bestaat m.b.t. 
deze geschiedenis, maar ik twijfel er niet aan. Ik neem geen deel aan het ongeloof 
van dit moment. Ik geloof het Woord van God. God is te goed - te wijs - om toe te 
staan dat er iets in zijn Woord verschijnt waar niet absoluut op vertrouwd kan 
worden. Verder, ik denk dat als u moeilijkheden hebt gehad betreffende Gods 
verhaal van de zondvloed dat u toont dat u zelf een praktisch (verstandig) 
persoon bent en werkelijk wijs bent door uw moeilijkheden te laten vallen en naar 
God te luisteren.  

Ik hoop, met Gods hulp, u vanuit Zijn Woord aan te tonen, dat hetzij dat de 
getuigen aartsvaders, profeten, evangelisten of apostelen zijn en beter dan allen, 
de Zoon van God Zelf, dat op het getuigenis betreffende de waarheid van wat het 
boek Genesis zegt in verbinding met de zondvloed absoluut vertrouwd moet 
worden. Misschien zou ik, voordat ik in details ga, moeten proberen dat punt 
duidelijk te maken.  

We zullen, in de eerste plaats, horen wat een patriarch heeft te zeggen. Ik zou 
willen weten hoe, in het boek Job een diepzinnige vermelding (bewering) als de 
volgende kwam: “Zij brengen hun dagen door in voorspoed, en in vrede dalen zij 
in het dodenrijk neer. Maar tot God zeiden ze: “Wijk verre van ons, want aan de 
kennis uwer wegen hebben wij geen lust” (Job 21:13, 14) 

Nu, Job was een heiden, geen Jood, maar iemand die door God verlicht was en die 
zeker ca. 1800 jaren na de zondvloed leefde. Hoe kon hij op deze manier schrijven 
als God hem geen licht had gegeven? Nog eens, let er op hoe hij het lot en de taal 
beschrijft van de boze mensen uit de dagen van Noach.  

“Wilt gij u houden aan de overoude weg, die de boosdoeners hebben betreden?” 
(Job 22:15a). Nu, mijn vrienden, als u nooit van te voren deze weg hebt 
opgemerkt, dan bid ik u ernstig vanavond haar op te merken. Het is niet nodig 
hier bij de christen op aan te dringen. Het is niet nodig dat ik druk uitoefen op 
hem die de Heer Jezus lief heeft om dit aan de dag te leggen, maar op de 
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zorgeloze, achteloze mens van de wereld die leeft in genot en zonde, ik denk dat 
hier de vraag van Elifaz heel belangrijk is.  

“Wilt gij u houden aan de overoude weg die de boosdoeners hebben betreden, 
welke weggerukt zijn vóór hun tijd wier grondslag werd weggespoeld als een 
rivier? Die tot God zeiden: Wijk van ons! En: Wat kan de Almachtige ons maken?” 
(Job 22:15-17). 

Zij hebben God niet nodig. Zij hielden niet van God en zelfs hoewel zij over God 
hoorden wilden zij Zijn waarschuwingen, uitgesproken door de lippen van Henoch 
en van Noach, niet horen.  

In Genesis wordt niet verteld dat zij zo brutaal en zondig spraken. Nee, maar dat 
wordt ons door Job verteld. U krijgt zelden de enige uiteenzetting van de 
waarheid of van de gehele geschiedenis van een mens of van de mensen en hun 
wegen in één boek van de Schrift. Haar eenheid wordt aan de dag gelegd door de 
veelheid van haar schrijvers, allen door God aangedreven. Ons worden alle 
motieven die de mensen van de wereld bewegen door Job verteld, n.l. een afkeer 
hebben van God, terwijl Paulus ons vertelt dat Noach eerbiedig (met vrees en 
beven) was (Hebr. 11:7). Job geeft Gods handelen met mensen aan met de 
woorden, “En toch was Hij het, die hun huizen met overvloed vulde. De raadslag 
der goddelozen is echter verre van mij” (Job 22:18). Welnu, daar is het getuigenis 
van een patriarch.  

Laten we nu gaan horen wat een profeet heeft te zeggen. Wenden we ons naar 
het boek Jesaja en merk op de magnifieke manier waarop de profeet van Israël 
spreekt. Hij ontvouwt de zekere en glorieuze toekomst van Israël - de verworpen 
natie van God op dit moment vanwege hun afwijzing van hun Messias, wiens 
moord een nationale zonde is - en hij beschrijft op de meest prachtige wijze als 
een gevolg van de Godverheerlijkende weg van Christus, geschetst in Jes. 35, dat 
zij straks tot wonderlijke zegening zullen worden gebracht. “In een uitstorting van 
toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige 
goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de HERE. Dit is Mij als in 
de dagen van Noach: zoals Ik gezworen heb, dat de wateren van Noach niet meer 
over de aarde zouden komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u 
zal zijn, noch u zal dreigen. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, 
maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet 
wankelen, zegt uw Ontfermer, de HERE” (Jes. 54:8-10). D.w.z., Hij geeft door de 
pen van deze profeet getuigenis dat zoals “de wateren van Noach” zeer zeker 
“over de wereld van de goddelozen” zouden zijn gegaan, zij er op zouden mogen 
vertrouwen dat wat Hij Israël beloofde toch zeer zeker plaats zou vinden.  
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Ga nu naar de evangelisten en u zult horen wat onze Heer Jezus Christus zegt 
m.b.t. de zondvloed. Hij kon geen fouten maken. Onze geleerde vrienden, de 
geologen van de 20ste eeuw doen hun uiterste best om te bewijzen dat de 
geschiedenis van de zondvloed een vergissing was en niet geloofd zou moeten 
worden. De vraag is, moet ik het Woord van God geloven, of de gevolgtrekkingen 
van de mens? U doet er beter aan om op God te letten, dan om uw geloof vast te 
prikken op een mens die geen zekere kennis heeft van wat hij zegt, omdat zijn 
beweringen en theorieën slechts afleidingen zijn van bepaalde gegeven feiten die 
hij per slot van rekening even waarschijnlijk verkeerd uitlegt als zijn voorgangers. 
Wij weten allen hoe de ene geologische theorie na de andere is verrezen, haar 
onbetwistbare geloofwaardigheid luid werd geproclameerd en binnen een eeuw 
werd gedegradeerd tot oude vrouwenfabels. U zou het er van kunnen laten 
afhangen dat als God heeft gesproken alles waarheid is.  

Hoor nu onze Heer Jezus Christus en let er wel op dat als u let op het ongeloof, 
betreffende het uur van de zondvloed, dan hebt u, naar deze ongeloof theorieën, 
de Heer Jezus prijsgegeven aan een vals getuigenis betreffende iets dat niet 
gebeurd is. Hij beschrijft wat zijn komst weer zal zijn, met het oog op de Joden - 
hoe Hij, hun Messias, zal komen en zijn volk zal herstellen. Hij zegt: “Want zoals 
de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij 
waren in die dagen vóór de zondvloed, etend en drinkend, trouwend en 
uithuwelijkend, tot op de dag dat Noach in de ark ging, en zij het niet merkten, 
totdat de zondvloed kwam en hen allen weg nam; zó zal <ook> de komst van de 
Zoon des mensen zijn” (Matt. 24; 37-39). Hij beschrijft wat het gevolg was van de 
prediking van Noach. Ik denk dat het nevenaspect dat de Schrift op dit toneel 
werpt wonderlijk is. “Zij merkten het niet”. Hadden zij niet genoeg voldoende 
getuigenis gehad? Overvloedig. Gedurende 120 jaren had Noach “de prediker der 
gerechtigheid” gewezen op de komende zeer zware storm die ook Henoch had 
voorspeld Zij hadden voldoende getuigenis maar namen het niet ter harte. Hoe 
traag waren hun oren! “Zij merkten het niet totdat de zondvloed kwam en hen 
allen wegnam” is de bevestiging van de Heer betreffende de ongelovigen van die 
dag. Dan voegt Hij er aan toe: “zó zal <ook> de komst van de Zoon des mensen 
zijn”. En wat is dat? Mensen werden in de dagen van Noach ongemerkt 
(plotseling) weggenomen en dat zal zo zijn wanneer Hijzelf terugkomt om op 
aarde te oordelen als de Zoon des mensen.  

Gaan we nu naar Hebr. 11, waar we de geliefde apostel Paulus vinden die ons 
door de Geest van God zijn commentaar op de zondvloed geeft. Hebr. 11 is een 
treffende ontvouwing van de geschiedenis van het geloof. Het laat eerder zien 
wat het geloof doet dan wat het is. Abel laat ons zien hoe we tot God moeten 
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naderen, Henoch hoe we hebben te wandelen, moeten wandelen en Noach hoe 
we moeten worden gezuiverd (vrijgesproken) van het komende oordeel. “Door 
het geloof heeft Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing ontvangen had over de 
dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot 
behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam 
werd van de gerechtigheid die naar [het] geloof is” (Hebr. 11:7). Noach was een 
wijs man. God waarschuwde hem betreffende de dingen die nog niet gezien 
werden' en hij nam de waarschuwingen ter harte. De wereld deed dat niet.  

Mogelijk kunt u zeggen - dit kan ik niet begrijpen. Er zijn veel dingen die u niet 
begrijpt en toch gelooft u ze - ik bedoel de dingen in het dagelijkse leven. Noach 
geloofde wat hij eerst niet begreep en handelde door zijn geloof. Spoedig kreeg 
hij begrip. Geloof begrijpt omdat het geloof God gelooft. Daar waar het ongeloof 
moeilijkheden ziet, ziet het geloof die niet. Noach geloofde, handelde en begreep 
toen. De beide dingen die Noach bewogen waren geloof en vrees.  

Als geloof en vrees uw ziel niet bewegen dan zult u Christus niet als een Heiland 
ontmoeten en er zal nooit over u geschreven worden dat God u redde. De reden, 
mijn vriend, dat u nooit gered bent is dat u nooit dat geloof in het getuigenis van 
God had dat in uw ziel dit besef tevoorschijn bracht - Ik zou de plaats der 
veiligheid beter hebben bereikt.  

Wat is geloof? Het is de aanneming van het getuigenis van God door de ziel, het 
doet er niet toe welke vorm dat getuigenis aanneemt. In het geval van Noach was 
het waarschuwing van God. En u zult uw waarschuwing krijgen. Als zondaar is er 
voor u niets dan oordeel, even werkelijk en diep en veel verschrikkelijker dan de 
geschiedenis die vanavond aan ons voorbij zal gaan Maar u kunt een veilige plaats 
vinden. U zegt, waar is die? U hoeft geen ark gereed te maken omdat God er één 
gereed gemaakt heeft. God is de plaats van veiligheid nu. Hij droeg het gehele 
oordeel en de toorn, stond op (verrees) uit de dood en is nu aan Gods 
rechterhand. Wat is de ark voor u en voor mij vandaag? Het is de kennis van een 
opgestane Christus. Het is dat onze zielen, bewogen (opgewekt) door geloof en 
vrees de zegen van de veiligheid in Hem verkrijgen. Evenals Noach “erfgenaam 
van de gerechtigheid werd die op grond van geloof is” (Rom. 10:6) zo wordt 
vandaag de mens die God gelooft rechtvaardig gerekend. “Abraham geloofde God 
en het werd hem tot gerechtigheid gerekend“ (Rom. 4:3). 

Maar nu nog een getuige. We zullen horen wat de apostel Petrus te zeggen heeft. 
Ga even naar het eerste hoofdstuk waar we lezen: “Want ook Christus heeft 
eenmaal voor [de] zonden geleden, [de] Rechtvaardige voor [de] 
onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Hij die wel gedood is in 
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[het] vlees, maar levend gemaakt in [de] Geest” (1 Petr. 3:18 ). Nu, wat zou meer 
gezegend kunnen zijn dan dit? Als ik zou komen en u alleen zou vertellen van “een 
komend oordeel”, zou dat een arme zaak zijn als ik u ook niet van een Heiland zou 
kunnen vertellen. Nu is er voor u een levende Heiland, een liefhebbende Heiland, 
Eén die is gestorven en weer is opgestaan.  

Merk (Let) op hoe Petrus het verhaal van de zondvloed er in vlecht in verbinding 
met de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. “Want ook Christus heeft 
eenmaal voor [de] zonden geleden”( 1 Petr. 3:18). Voor de zonden van wie? Zijn 
eigen? God verhoede het, Hij had geen zonde. Wel, voor die van iedereen zult u 
zeggen. Ik zeg u wat het geloof zegt, voor die van mij. Geloof is altijd individueel. 
Iedere ziel moet de waarheid zichzelf toe eigenen. “Als u met uw mond Jezus als 
Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God Hem uit [de] doden heeft 
opgewekt, zult u behouden worden” (Rom. 10:9). Maar hier is de grote en 
heerlijke waarheid dat “Christus eenmaal voor [de] zonden geleden heeft, de 
Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen”. Met welk doel? “Opdat Hij ons tot God 
zou brengen”. - daar heb ik het wezen van het - “Hij Die wel gedood is in [het] 
vlees, maar levend gemaakt in [de] Geest. “ 

Vanavond vertel ik u niet over een dode Christus. Ik weet dat de mensen 
gewoonlijk een dode Christus hebben geschilderd, of opnieuw, Christus aan het 
kruis. Dat is niet de Christus van God, zulk een Christus is er niet. Het is niet nu 
Christus aan het kruis, noch Christus in het graf. Het is Christus op de troon. 
Christus Die leeft, Christus Die triomfeert, Christus zegevierend. De gezegende 
met eer gekroonde Mens, die eens in de dood was, de zonden droeg, Die 
verzoening voor hen heeft gedaan, Die de dood teniet gedaan heeft en satan 
heeft verslagen, Die opstond vanuit de dood en daar, aan Gods rechterhand, ziet 
het geloof Hem, een levend Mens en een liefhebbende Heiland. Kunt u door het 
geloof zeggen, “Jezus is mijn Redder, mijn Heiland?” 

Maar verder, de apostel zegt dat Christus “levend gemaakt is in [de] Geest, in 
welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft tot de geesten in gevangenschap, 
die destijds ongehoorzaam waren toen de lankmoedigheid van God bleef 
afwachten in [de] dagen van Noach, terwijl [de] ark gereed gemaakt werd waarin 
weinigen, dat is acht zielen, gered werden door water” (1 Petr. 3:19,20). Ik weet 
dat er een gedachte is dat Christus, gestorven (dood), afdaalde en predikte tot de 
geesten in de gevangenschap. Een zodanige gedachte is naar mijn oordeel onjuist. 
Het was de Geest van Christus, in Noach, die voordat de zondvloed kwam, 
predikte tot hen, die nu in gevangenschap zijn. En deze gedachte wordt bevestigd 
door een andere Schriftplaats, “Want daartoe is ook aan de doden een blijde 
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boodschap verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar [de] mens, in [het] 
vlees, maar leefden in overeenstemming met God, in [de] Geest. “1 

Wat wachtte in de dagen van Noach? Lankmoedigheid. Hoe predikte Noach? Door 
de Geest van Christus. Wat bracht Christus uit de hemel? Liefde. Wat verlangde 
Hij? Uw redding. Dezelfde Christus die nu spreekt in liefde door het evangelie tot 
de mensen, sprak in de dagen van Noach en hoewel oordeel zeker was, zond Hij 
door de lippen van Zijn rechtvaardige dienstknecht een getuigenis dat precies 
paste bij het moment. Wat was het eind er van? Niemand geloofde. Kreeg Noach 
een bekeerling? Neen, hij niet; toch ging hij door met zijn ark en zijn prediking. 
Wat betreffende de mensen die hem hoorden?  

10 (luisterden?) Denkt u dat het voor hen tot enige troost in de eeuwigheid zal 
zijn dat zij gered hadden kunnen zijn, maar het niet zijn? U weet wel beter. 
Waarom misten zij de behoudenis? Omdat zij “destijds ongehoorzaam waren”2 
Straks zullen zij niet ongehoorzaam zijn omdat iedereen, vroeg of laat, moet 
buigen voor Christus.  

Hoe werden die acht gered die aan de zondvloed ontkwamen? Door die ark. U 
zult zeggen: het waren maar enkelen. Dat geef ik toe; maar is niet het feit van het 
geringe aantal een ernstig getuigenis van de macht van de wereld en het ongeloof 
van het menselijke hart betreffende het oordeel? Iemand kwam tot Jezus in zijn 
dagen en zei: “Heer, zijn het weinigen die behouden worden?”3 Laat mij u dit 
vragen, bevindt u zich onder de weinigen? Wel u zegt, dat bent u? Ja, door de 
genade van God ben ik dat, of ik kon hier niet staan en u van de gezegende Heer 
Jezus Christus en van de onderhavige behoudenis vertellen. Weet u wat de Heer 
tegen die man zei? “Strijdt om in te gaan door de nauwe deur; want velen, zeg Ik 
u, zullen trachten in te gaan en het niet kunnen. “4 U moet persoonlijk 
binnengaan Dat is het punt en ik zeg u, zorg er voor dat u persoonlijk Christus 
krijgt.  

Maar het feit dat sommigen voor de zondvloed werden gered is niet alleen het 
getuigenis dat Petrus geeft. Als ik kom bij het volgende hoofdstuk dan vind ik dit: 
“Zij zullen rekenschap geven aan Hem die gereed staat levenden en doden te 
oordelen. “5 Het ogenblik komt dat u de Heer Jezus Christus moet ontmoeten en 

1 1Petr. 4:6.  
2 1Petr. 3:20. .  
3 Luc. 13:23.  
4 Luc. 13:23,24.  
5 1Petr. 4:5.  
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Hem rekenschap moet geven. “Want daartoe is ook aan doden een blijde 
boodschap verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar [de] mens in [het] 
vlees, maar leefden in overeenstemming met God, in [de] Geest”. Wie waren zij? 
De anti-diluvianen6. Zij hoorden een passend evangelie in hun dagen.  

Het oordeel zou komen en er was een veilige plaats. Helaas! Zij verachtten het 
getuigenis! Wat is het getuigenis vandaag? Het oordeel staat te komen, zwaarder 
dan het oordeel van die dag; maar redding wordt gepredikt en er is een plaats van 
veiligheid. Het is om in Christus te zijn Veel mensen hebben gedacht dat zij goed 
zaten omdat zij zich, wat zij noemen, hebben “aangesloten bij de kerk”. Maar als 
u niet wedergeboren bent, als u er niet toe gebracht bent te weten dat uw 
zonden vergeven zijn, als u niet Jezus als uw Heiland hebt vertrouwd, zorg er dan 
voor opdat u niet de geschiedenis van de tijd van de zondvloed herhaalt. Wat was 
het doel van God met de mensen in de dagen van Noach? Dat zij zouden mogen 
“leven in overeenstemming met God, in de Geest” (1 Petr. 4:6). De mensen wezen 
Zijn aangeboden genade af en kwamen om. Volg hen niet na.  

Maar ga iets verder. In de tweede Petrus-brief vind ik, als hij over God en diens 
wegen spreekt, dat hij zegt “Want als God engelen die gezondigd hadden niet 
gespaard, maar hen in de afgrond geworpen en overgeleverd heeft aan ketenen 
van donkerheid om tot [het] oordeel bewaard te worden; en als Hij [de] oude 
wereld niet gespaard, maar Noach, een prediker van [de] gerechtigheid, één van 
de acht, behoed heeft toen Hij [de] zondvloed over [de] wereld van [de] 
goddelozen bracht” (2Petr. 2:4,5). God zal de zonde altijd oordelen Toen Christus 
aan het kruis van Golgota hing, toen Hij “de zonden van velen” droeg, wat deed 
God toen? Hij verliet Hem; Hij gaf Hem op. Hij moet de zonde oordelen. Insgelijks 
“Hij heeft [de] oude wereld niet gespaard, maar redde Noach, een prediker van 
[de] gerechtigheid, één van de acht”. Heeft Hij u ook gered? Verder, de Heer 
sprak over hem bij monde van Ezechiël, als over een rechtvaardig mens: “En 
zouden daar drie mannen zijn: Noach, Daniël en Job, dan zouden dezen door hun 
gerechtigheid slechts zichzelf redden, luidt het woord van de Here HERE” (Ezech. 
14:14). Zou ik Noach kunnen ontmoeten en zou ik kunnen informeren, Noach wat 
gebeurde er met u? “God redde mij, want Hij bracht 'de zondvloed over de wereld 
van de goddelozen” zou zijn antwoord zijn. Waarover kwam de zondvloed? Over 
een goddeloze wereld. En wat staat straks te komen? Oordeel over een goddeloze 
wereld.  

6 voor de zondvloed 
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U zult verder een leerzaam getuigenis betreffende de zondvloed vinden in het 
derde hoofdstuk: “Geliefden, dit is al [de] tweede brief die ik u schrijf. In beide 
wek ik door herinnering uw oprechte gezindheid op, opdat u terugdenkt aan de 
woorden die tevoren door de heilige profeten gesproken zijn en aan het gebod 
van de Heer en Heiland, door uw apostelen [verkondigd]. Weet dit eerst, dat er in 
[het] laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen 
begeerten wandelen en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de 
vaderen zijn ontslapen, blijft alles zó [als] van [het] begin van [de] schepping”. 7  

Is deze laatste uiteenzetting waar? Helemaal niet; luister naar de volgende 
woorden van de apostel: “Want moedwillig is hun dit onbekend”. Iemand kan 
onwetend zijn en vergeving hebben ontvangen, maar de ernstige zonde van het 
huidige moment is dit, dat de spotter “bewust onbekend”. is. Wat is er? “Want 
moedwillig is hun dit onbekend, dat door het woord van God [de] hemelen van 
oudsher waren en een aarde bestaande uit water en door water, waardoor de 
toenmalige wereld, door water overstroomd, vergaan is”. 8 Wat ik vanavond 
gelezen heb in Gen. 7 is dit, dat de wateren de wereld die toen bestond 
overstroomden. “Maar de tegenwoordige hemel en aarde zijn door hetzelfde 
woord opgespaard voor [het] vuur en worden bewaard tot [de] dag van [het] 
oordeel en van [de] ondergang van de goddeloze mensen”. 9 Er komt een ander 
oordeel, geen water, maar vuur.  

Evenals de zondvloed in de dagen van Noach de aarde teisterde, zo zal het 
gloeiende oordeel van God opnieuw deze aarde zuiveren. Wat vindt in de 
tussentijd plaats? Een lankmoedig getuigenis met het oog op de redding van de 
mens. “Maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, dat één dag bij [de] Heer 
is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. [De] Heer vertraagt de belofte niet 
zoals sommigen het voor traagheid houden, maar Hij is lankmoedig over u, daar 
Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen”; “en 
houdt de lankmoedigheid van onze Heer voor behoudenis” 10 Nu dan, waarom is 
de Heer niet terug gekomen? De reden is duidelijk, Petrus geeft ze u in verbinding 
met de geschiedenis van de zondvloed. De wonderlijke taal van de tegenwoordige 
lankmoedigheid van de Heer is de invloedrijke reden van Zijn vertraging. Die 
lankmoedigheid is redding voor allen die het willen hebben. Vriend, u zult nooit 

7 2Petr. 3:1-4.  
8 2Petr. 3:5-6.  
9 2Petr. 3:7 
10 In het origineel: “want de lankmoedigheid van onze Heer is behoudenis (redding) 2 Petr. 
3:8, 9, 15.  
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een andere gelegenheid krijgen. Laat mij u dit vertellen, u kunt gered worden 
daar waar u zich nu bevindt. U kunt zeggen, ik geloof niet in het plotseling 
bekeerd worden. U bent eerder geneigd om met de spotters mee te gaan. Maar 
als ik erken dat God eens het oordeel zond, dan kan ik niet aan de overtuiging 
ontkomen dat het absoluut zeker is dat Hij het opnieuw zal doen Als u vandaag 
bekeerd wordt en ik hoop door de genade van God dat u het zult worden, 
herinner u dan de geschiedenis van Noach en de ark.  

Laten we nu terugkeren naar de Schrift waarmee we begonnen. Ik heb 
betreffende dit niet veel te zeggen behalve dit, dat we het zekere getuigenis van 
God hebben betreffende wat heeft plaats gevonden en wat er toe leidde. Wel nu, 
wat was de oorzaak van de zondvloed? Genesis 6:5 geeft u de reden. Het was dit: 
“Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat 
de overleggingen van zijn hart voort brachten te allen tijd slechts boos was”. Wat 
kwam bij God ter sprake? Zonde. Wat is zonde? De mens die zijn eigen wil doet. 
Dat is zonde. Wel zult u zeggen: zijn de dingen nu niet veranderd? Zijn onze dagen 
niet beter? Denkt u dat de mensen van de 20ste eeuw één zier beter zijn dan de 
mensen van de dagen van Noach? Geen zier. Zij mogen meer licht hebben, maar 
zij hebben een grotere verantwoordelijkheid.  

“Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de 
mens” (Spr. 27:19). 

Wat was de toestand van het hart van de mens in de dagen van Noach? “Al wat 
de overleggingen van zijn hart voortbrachten was te allen tijde slechts boos” is 
Gods bewering (aanvoering). Was het toen waar? Is het vandaag waar? Wat ziet 
God in de mensen van vandaag? Wat is het verschil tussen de mensen van toen 
en die van vandaag? Dat is er niet. De mens is mens. U kunt hem niet veranderen. 
“Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken?” (Jer. 13:23). 
Neen, noch ook kunt u een mens als mens niet veranderen. Neem een dronkaard, 
een niet gered mens. Verbeter hem en poets hem op. Hij is nog een niet-gered 
mens. Maak hem moreel en fatsoenlijk. Oké, daar is hij, maar hij is nog dezelfde 
mens, niet gered en niet vergeven als hij niet uit God geboren is. Er moet een 
werk van God in zijn ziel zijn. Let op de kracht van de Schrift. De mens is verkeerd 
van harte. “Want uit het hart komen voort boze overleggingen...” (Matt. 15:19). 
De mensen kunnen lezen wat aan de buitenkant is, maar God leest het hart. En 
wat is Zijn getuigenis? “Al de overleggingen van zijn hart waren te allen tijde 
slechts boos”. Wel, zegt u, dat is een vreselijk karakter. Ik stem dat toe. Maar het 
meest ernstige punt is dat het de waarheid is betreffende ieder mens toen en nu. 
De Heer Jezus zei ook: “Want van binnen uit het hart van de mensen gaan naar 
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buiten de kwade overleggingen...” (Mac. 7:21). Waar komen zij uit voort? Uit het 
hart.  

Maar er was meer dan dat en daarom lezen we “Het berouwde de HERE, dat Hij 
de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart”. De volgende 
bevestigde zaak is de uiterlijke vrucht van de toestand van de mens: “De aarde nu 
was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij.” Zonde in 
het hart had geleid tot uiterlijke boze wegen en daden voor God, dat maakte het 
ten slotte onmogelijk voor Hem nog langer te verdragen en Hij was gedwongen 
oordeel in te voeren. En merk opnieuw op waarom Hij dit deed. Hij bracht de 
zondvloed over de wereld van de goddelozen. Let op, het is een zeer ernstige zaak 
om een ongoddelijk mens te zijn. Wie is dat? Iedere persoon die niet gewassen is 
in het kostbare bloed van de Zoon van God behoort tot die categorie.  

Het contrast van de wegen van God met de mensen van vandaag is heel 
opmerkelijk. Nu is het “Maar hem die niet werkt, maar gelooft in Hem die de 
goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid” (Rom. 
4:5). Wat deed God in de dagen van Noach? Hij oordeelde de ongoddelijken. 
Vandaag kan Hij de ongoddelijken rechtvaardigen op grond van de dood van 
Jezus. In die dag echter “Mijn geest zal niet altoos in de mens blijven (strijden 
tegen)11was de eerste kennisgeving (wenk) van God dat oordeel nabij was. Dan, in 
lankmoedige goedheid voegt Hij er aan toe “zijn dagen zullen honderd twintig jaar 
zijn. “12 Was daarin geen lankmoedigheid? Was de gelegenheid voor berouw niet 
overvloedig? Kan ik u nu honderd en twintig jaar van genade beloven? Zulk een 
belofte hebt u niet. “Want de komst van de Heer is nabij”. 13 

God gaf de mens toen ruimte gedurende honderd en twintig jaar om berouw te 
tonen en in dezelfde tijd bouwde Noach de ark. Het punt was dit, het oordeel 
stond te komen maar er werd tijd gegeven waarin die ark zou worden gebouwd. 
En Noach bouwde haar. En merk nu op wat in al die tijd gebeurde. De Geest van 
God worstelde met de mensen die zorgeloos leefden terwijl Noach terzelfder tijd 
predikte en de ark bouwde. Hij was een prediker van [de] gerechtigheid. 14. Hij 
was in de waarheid die hij predikte. Hij was een heilige en hij trad op (hield stand) 
als een getuige voor God. “Door [het] geloof heeft Noach, toen hij een Goddelijke 

11 Gen. 4:3.  
12 Gen. 6:3b.  
13 Jac. 5:8.  
14 2Petr. 2:5.  
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aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig 
een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis” (Hebr. 11:7).  

Noach gehoorzaamde God en predikte tot de mensen. De mensen van de wereld 
letten niet op en waren ongehoorzaam. De Geest van God begon rustig (niet 
opzichtig) te worstelen (te strijden). Nu doet Hij hetzelfde. Niemand zag het toen. 
Niemand ziet het nu. Zorg er voor opdat u die Geest niet eens te vaak weerstaat. 
Wel, Noach begon de gerechtigheid te prediken. Wat zeiden de mensen? “Wij 
geloven daar niet in”. Maar wat volgde daarop? Hij begon de ark te bouwen. En 
hier is het waar de kracht, de wijsheid en de overwinning van het geloof er bij 
kwamen Honderden mijlen weg van een meer of van de zee begon deze man zijn 
ark te bouwen. Wat heb je hiermee vóór (Wat bedoel je hiermee) Noach? Er komt 
oordeel - is zijn antwoord. Waarvoor is dit? Een ark ter behoudenis. Ik 
veronderstel niet dat de mensen van de wereld dachten dat ze gebouwd werd 
volgens goede regels. God had hem de regels gegeven voor het bouwen, dus 
bekommerde hij zich er niet om hoe zij zijn ark ook bekritiseerden.  

Telkens als zijn hamer een slag deed en een spijker er in sloeg weet u dan wat die 
slag zei? Het oordeel komt er aan. En zo ging hij door. Hoe lang? Totdat de 
mensen zeiden: Wat een idioot om een schip te bouwen daar waar binnen 
honderden mijlen geen mogelijkheid is om het schip te water te laten. Maar hij 
ging door met bouwen en met prediken. En spoedig daarop wordt het immense 
voertuig gebouwd. Ongetwijfeld, nieuwsgierigheid bracht veel mensen er toe om 
het te bekijken. Misschien zagen de knaap van tien jaar, de vader van vijftig jaar 
en de grootvader van honderd en meer jaren het tezamen . “Wat is dat?” zegt de 
kleine jongen. “Dat is de ark van Noach”, zegt de grootvader, “waar hij zo 
ongeveer honderd en twintig jaar over gebouwd heeft. Toen ik jong was, was hij 
er al mee bezig en hij heeft altijd gesproken over een komend oordeel. Honderd 
en twintig jaren zijn nu voorbij en er is niets gebeurd. Is er ooit zo'n dwaas 
geweest?” 

Noach predikte al deze jaren en kreeg nooit een bekeerling voor zover ik weet. Ik 
heb vaak medelijden met Noach gehad. Predikers verlangen naar zielen. Dank zij 
God dat zij sommige krijgen. Wij wensen u voor Jezus, mijn vriend. Denk er aan, 
het ogenblik komt wanneer het laatste woord gehoord zal zijn. Zo was het in de 
dagen van Noach. Ten slotte waren de honderd en twintig jaren voorbij gegaan en 
toen gaf God aan een schuldige wereld zeven extra dagen van genade. “Want 
over nog zeven dagen”, zegt de HERE, “zal Ik het op de aarde veertig dagen en 
veertig nachten doen regenen, en Ik zal alles wat bestaat, hetgeen Ik gemaakt 
heb, van de aardbodem verdelgen” (Gen. 7:4). Hij beloofde die zeven dagen niet, 
maar Hij gaf ze. Wat een Heer. Als u gered wilt worden dan komt u vandaag tot 
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Jezus. Daar is geen belofte van zeven dagen van genade voor u, niet-geredde 
zondaar. Wees wijs, ga nu in de ark. Het is heel eenvoudig. Kom direct tot Jezus en 
u zult gered worden  

De Heer zei tot Noach: “Ga in de ark, gij en geheel uw huis. “, en met blijdschap 
gehoorzaamde hij (Gen. 7:1). En vandaag zegt die gezegende Heiland tot u, 
“zondaar, kom !” “Ga in de ark, gij en geheel uw huis in de ark”, was Gods oproep, 
“En Noach ging met zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen zijner zonen met 
hem, in de ark vanwege de wateren van de vloed.” En weet u wat toen plaats 
vond? Ik denk dat er een leerrede van zeven dagen was. Van oost, west, noord en 
zuid verzamelde de hand van God de sprakeloze schepselen. Het volk moest 
gedacht hebben dat het eigenaardig was toen de dieren naar binnen gingen. Zij 
waren wijzer dan de mensen. Zij gehoorzaamden de oproep van God. De mensen 
wilden toen niet, ook willen de mensen nu niet, daarom zegt God: “een rund kent 
zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft geen begrip, 
mijn volk geen inzicht”(Jes. 1:3). Deze beesten kenden de roep van de Schepper 
en zij gingen veilig naar binnen, maar de mensen namen het niet ter harte. O 
zondaar, wat een toestand is de uwe. Stel je de schepselen voor die een 
getuigenis tegen je zijn. Zij gehoorzaamden aan de roep van God. Zij kwamen 
allen naar een plaats van veiligheid. Hebt u dat gedaan?  

En nu kwam de laatste dag. Het was op de zevende dag toen Noach naar binnen 
ging en toen God de deur achter hem sloot. Toen zag de wereld wat ze van te 
voren nooit had gezien. “Op die dag braken alle kolken der grote waterdiepten 
open en werden de sluizen des hemels geopend”. En dan, welk een ontsteltenis! 
Voor mij is het een heel treffend iets dat God een sluier over wat toen gebeurde 
heeft getrokken. Alles wat Christus er over zegt is dit: “Zij merkten het niet, totdat 
de zondvloed kwam en hen allen weg nam” (Matt. 24:39). En dan, welk een 
ontsteltenis! Voor mij is het een zeer treffende zaak dat God een sluier over wat 
toen plaats vond heeft getrokken. Alles wat Christus zegt is dit: “Zij merkten het 
niet totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam”. Zij waren achteloos, 
onverschillig, zorgeloos in hun zielen totdat het moment (ogenblik) kwam toen 
het oordeel hen overstelpte (verpletterde) Het is een ernstig (plechtig) beeld van 
het vreselijke oordeel dat over een wereld zonder Christus zal komen. De wateren 
stegen.  

Veel mensen dachten dat ze een weg ter ontsnapping hadden. Zij waren misleid, 
bedrogen. Mijn vriend u kunt aan het oordeel niet ontkomen tenzij u tot Christus 
komt. Er is slechts één weg en u zult de weg van God moeten nemen. Er is geen 
weg dan via Jezus. U kunt beter tot Jezus komen en waarom niet nu tot Hem te 
komen? Waar u op dit moment bent, vertrouw op Hem en op Hem alleen en u 
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zult vinden dat de redding er voor u is, evenals Noach en zijn familie in de ark 
gingen en gered werden.  

En we lezen: “En de vloed was veertig dagen over de aarde en de wateren wiesen 
en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. “15 De ark werd opgeheven. 
En dat wat oordeel voor de wereld was, was redding (veiligheid) voor Noach. 
Toen de wateren zeer toenamen, wat werd opgeheven? Deze ark. Een gelukkig en 
gezegend iets voor hen die zich in de ark bevonden. En nu, wie is vanavond veilig 
in dit ons gezelschap? Zij die geloofd hebben in Christus; zij die in Hem vertrouwd 
hebben in alle eenvoud van het geloof. Ik zie die acht in de ark gaan en straks zie 
ik ze eruit komen op opstandingsgrond.  

Maar eerst gaan de veertig dagen voorbij. Alles gaat voorbij. Het oordeel is 
universeel. (algemeen, allesomvattend) Dan nemen de wateren af en de ark rust 
op de bergen van Ararat. 16 Dan komt een tweede veertig dagen periode. “Na 
verloop van veertig dagen opende Noach het venster, dat hij in de ark gemaakt 
had. “17 Veertig dagen lang was hij op vaste rots geweest Dat is goddelijke 
zekerheid. Ik heb de tweede “veertig dagen”. aangedaan (aangeroerd) U ook? Ik 
ben niet alleen in de plaats der veiligheid, maar ik heb het gevoel (het besef) van 
zekerheid. Hoe absoluut en volmaakt is de redding die God geeft. En aan het 
einde van die veertig dagen zijn de dingen rustig, bedaard en zij gaan uit de ark. 
“En Noach bouwde een altaar voor de HERE, en hij nam van al het reine vee en 
van al het reine gevogelte en bracht brandoffers op het altaar. “18 Hij aanbad. En 
op grondslag van dat brandoffer, beeld van de dood en opstanding van Christus, 
voerde God dat gezegende en kostbare verbond dat u vaak gezien hebt in. U hebt 
nooit veel over de regenboog nagedacht. Als u het de volgende keer ziet vraag 
dan uzelf, ben ik in de ark? Er is een komend oordeel en een veel dieper oordeel 
dan te dien dage. Bent u er veilig voor? Wel, dank zij God, ik ben het en ik wens 
dat u het ook zou zijn. Als u tot nog toe nooit werkelijk de Heer Jezus Christus 
hebt gevonden als uw eigen Redder kom tot een besluit en vertrouw Hem daar 
waar u bent.  

  

15 Gen. 7:17.  
16 Gen. 8:4.  
17 Gen. 8:6  
18 Gen. 8:20.  
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Hoofdstuk 2 - De veertig dagen van Jozef 

Het gevolg van de dood; of het geweten en haar werkingen.  

(Gen. 49: 33; 50: 1-21) 

De veertig dagen van Jozef zijn zeer interessant omdat zij de toestand van de 
zielen van zijn broeders duidelijk maken. De uitwerking van deze veertig dagen op 
zijn broeders reikte heel ver, daarvan ben ik overtuigd. U ziet, de broeders van 
Jozef die ernstig tegen hem hadden gezondigd, evenals u en ik tegen God hebben 
gezondigd, en hoewel er een zekere erkenning mag zijn van dat we zondaars zijn, 
is er in ieders geschiedenis nooit gevestigde duurzame vrede met God totdat de 
zonde en het kwaad werkelijk eerlijk wordt opgebiecht  

De reden waarom zo veel mensen vandaag - terwijl ze de waarheid van de Schrift 
erkennen en het evangelie geloven - niet kunnen genieten van het gezegende 
bezit van vergeving, redding en gelukkige vrijmoedigheid in Christus, bestaat 
hierin dat zij nooit hun schuldige geschiedenis werkelijk met God tot klaarheid 
hebben gebracht (uitgevochten). Het laatste hoofdstuk van Genesis laat dit zeer 
duidelijk zien. Een herinnering aan alles en belijdenis van alles vond toen plaats in 
de zielen van de broeders van Jozef. Ik twijfel er niet aan, dat het veertig dagen 
lang aanschouwen van het dode lichaam van hun oude vader was, die dat tot 
stand bracht. De dood is een indrukwekkende realiteit. Mensen houden niet van 
de dood. Ze kunnen mij vertellen dat ze de dood niet vrezen en de Schrift zegt het 
werkelijk als ze over de goddelozen spreekt, “Want daar zijn geen banden tot hun 
dood toe”. of “Want moeiten hebben ze niet. Gaaf en welgedaan is hun 
lichaam”.19 Maar uiteindelijk is de dood een vreselijke ramp voor de mens in het 
algemeen. Ik heb mensen onverschillig en geheel onbezorgd zien sterven want 
satan had hen in zijn greep gekregen, maar de mensen die er rondom heen 
stonden konden er niet van genieten. Wat een huivering die door de ziel van een 
mens gaat wanneer hij voor het eerst de dood ziet! En dat is heel terecht. De 
vrees voor de dood, waarover de Schrift spreekt, is een terechte vrees in het hart 
en de geschiedenis van een zondaar. Als u veertig dagen - zoals de broers van 
Jozef - van aangezicht tot aangezicht tegenover de dood komt te staan en God zal 
u de tijd geven om uw geschiedenis te overzien zoals zij de hunne, en als u een 
wijs persoon bent, dan zult u het doen. Maar nu wil ik u laten zien wat hierop 
aanstuurde (wat hiertoe leidde).  

19 Ps. 73: 4 resp. Darby vert. resp. NBG  
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Jozef is een heel treffend type van de Heer Jezus Christus; maar van de Heer Jezus 
Christus als dood en opgestaan. Ik spreek u niet over een levende Christus op 
aarde, noch over een dode Christus in het graf, maar ik moet u vanavond 
vertellen van een opgestane triomfantelijke, overwinnende Mens, die (door) God 
gemaakt (is) heeft tot Heer van allen. Let er op dat Jozef een type is van de Heer 
Jezus in dit karakter. Hoe hij deze positie bereikte zullen we zien en met dit doel 
ga ik u vragen de bladzijden van uw Bijbel om te slaan. We zullen daarom direct 
terug gaan naar het begin-hoofdstuk van de geschiedenis van Jozef, die u vindt in 
Genesis 37.  

Jozef wordt ons in vs. 2 voorgesteld als een jongen van 17 jaar. Ik vraag aandacht 
voor de leeftijd omdat wat aan het eind naar voren kwam dit was, dat zijn 
broeders zeventien jaar lang deelgenoten waren geweest van de gave van zijn 
handen, maar die zijn hart niet kenden.  

Er zijn veel personen die een gevoel hebben van de mildheid van Christus, maar 
die zijn hart niet kennen. Wel, wij vinden dat Jozef geliefd was door zijn vader. 
“De Vader heeft de Zoon lief, en heeft alles in zijn hand gegeven” (Joh. 3:35). Jozef 
heeft een paar dromen. In de eerste plaats is er die droom waarin hij ziet dat de 
schoven in het veld zich buigen voor zijn schoof. En dan krijgt hij een andere 
droom waarin de zon en de maan en de elf sterren zich diep voor hem buigen. 
Toen hij zijn dromen vertelde berispte zijn vader hem en zijn broers gingen hem 
benijden.  

Dit is precies de geschiedenis van Christus. Hij kwam in deze wereld die Hij 
gemaakt had, evenals alles daarin, maar wat vond plaats? Hij werd gehaat. Hij 
(was) werd niet gewenst. Zo haatten Jozefs broers hem. Zijn broers zagen op een 
dag dat hij er aan kwam en zij zeiden “Zie, daar komt die aartsdromer. Nu dan, 
komt ,laten wij hem doden”. Net zoals, de Vader van onze Heer Jezus Christus zijn 
Zoon zond om de Heiland van de wereld te zijn, en toen Hij in de wereld kwam 
zeiden de mensen van de wereld: “Deze is de erfgenaam ; komt, laten wij hem 
doden en de erfenis zal van ons zijn” (Marc. 12:7). De broeders van Jozef zeiden: 
“Nu dan, komt, laten wij hem doden en in één van de putten werpen, en laten wij 
dan zeggen: een wild dier heeft hem verslonden. Dan zullen wij zien, wat er van 
zijn dromen terecht komt” (37:20). D.w.z. , zij stellen voor om hem te vermoorden 
en dan hun moord kracht bij te zetten door bedrog en leugens. Dat was het 
voorstel, maar het werd niet uitgevoerd omdat Ruben tussenbeide kwam en Jozef 
werd in de kuil geworpen. Maar de moord vond plaats met de Heer Jezus 
Christus. De mensen doodden Hem.  
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Vervolgens vinden we dat Jozef uit de put werd gehaald, voor twintig 
zilverstukken werd verkocht en slaaf werd.  

Onze Heer Jezus Christus werd voor dertig zilverstukken verkocht “een heerlijke 
prijs” zegt de profeet (Zach. 11:13), Judas verkocht zijn Meester en zijn eigen ziel 
op hetzelfde moment. Veel mensen in deze wereld denken alleen aan geld. Maar 
stop, denk aan de eeuwigheid, als alle geld weg is en wanneer de dood zijn koude 
greep op u heeft verkregen, wat dan? O mijn vriend denk er nu over na.  

Jozef wordt verkocht aan de Ismaëlieten en die slepen hem mee naar Egypte. Zijn 
veelkleurige rok wordt hem afgenomen en in het bloed van een geitenbok 
gedoopt en daarmee bedriegen zijn broeders zijn vader. Zij zeggen tegen hem: 
“Dit hebben we gevonden; zie toch, of dit het kleed van uw zoon is of niet (37:32). 
Zij bedrogen hun vader. U zegt, slechte mensen. Hebt u uw vader nooit 
bedrogen? U bent van plan daarvoor eens meer tijd te krijgen?. Maar dit is een 
heel in het oog springend geval. Ik ontken het niet, maar zonde is zonde mijn 
vriend en afhankelijk er van komt de dag dat u het onder ogen moet zien. U mag 
proberen uw zonden te vergeten, maar wacht even, God heeft een groot 
geheugen en een lang uitzicht. Zeer vele jaren gaan voorbij, feitelijk laten ze 
ongeveer veertig jaren voorbij gaan voordat alles aan de dag kwam. Maar let op, 
het moet aan de dag komen. “Gij zult gewaar worden, dat uw zonden u vinden, is 
een door God gegeven woord. Nu, mijn vriend, ik weet niet wat uw zonde is 
geweest, maar ze zal u vinden. Hun zonde spoorde hen op, hoewel de oude man, 
Jacob, werd bedrogen. We zullen nu overgaan naar de volgende twee 
hoofdstukken waar we aan de ene kant hebben de oppervlakkigheid van de mens 
in de geschiedenis van Juda en aan de andere kant de wonderlijke weg waarin een 
Godvrezende jonge man wordt bewaard. Dat is Jozef.  

25. Dan komen we bij de geschiedenis van de gevangenis, waar Jozef wordt 
vertrouwd door zijn heer (meester) en door de bewaarder. Alles gaat goed in zijn 
hand en u krijgt de geschiedenis van de bakker en de schenker en dit is hoe Jozef 
tot de troon wordt gebracht. De schenker en de bakker hadden dromen en hij is 
in staat hen hun dromen te vertellen want God was met hem. Hij zegt tegen de 
schenker: “Binnen drie dagen zal Farao uw hoofd verhogen en u in uw rang 
herstellen, en gij zult Farao de beker in de hand geven, zoals gij tevoren placht te 
doen, toen gij zijn schenker waart. Maar blijf aan mij denken, wanneer het u goed 
zal gaan; toon mij toch uw dankbaarheid door van mij gewag te maken bij Farao, 
en breng mij uit dit huis” (Gen. 40:13, 14). D.w.z. Als het goed met u gaat, denk 
dan aan mij. Dat lijkt op een heel roerend woord van de Heer. Juist voordat in Hij 
de dood ging zei Hij: “Doet dit tot mijn gedachtenis” (Luc. 22:19). Christus is door 
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de wereld uitgeworpen en Hij verwacht dat zijn vrienden aan Hem zullen denken. 
Ik wil graag van mijn beste Vriend gewag maken.  

Die schenker was heel veel aan Jozef verschuldigd. Maar we lezen, “Doch de 
overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem” (vs 23). In het 
volgende hoofdstuk 41 wordt hij echter aan Farao voorgesteld. We lezen dat 
Farao een droom had. Hij zag eerst zeven vette koeien en daarna zeven magere 
koeien en de magere aten de vette op. En daarna zag hij zeven dikke en mooie 
aren en daarna zeven dunne door de oostenwind verzengde aren en de dunne 
verslonden de zeven dikke en volle aren en Farao kon niet begrijpen wat dit 
betekende. Op dit kritieke ogenblik herinnerde de schenker zich Jozef en wordt 
Jozef uit de gevangenis gebracht. In beeld was hij tot in de dood gegaan. Maar 
waar Jozef niet in werkelijkheid inging, gebeurde met Jezus inderdaad wel. De 
Schrift zegt dat Hij in de dood ging opdat Hij door zijn sterven en opstanding voor 
u en mij redding zou brengen. De uitleg van de droom van Farao is heel 
eenvoudig. Zeven jaren van grote overvloed en zeven jaren van hongersnood 
zouden er komen, die zo groot zouden zijn dat alles wat in de zeven goede jaren 
zou worden voortgebracht in de zeven jaren van hongersnood zou worden 
opgegeten.  

Jozef geeft dan een prachtige raad aan Farao en zijn raad is: “Nu dan, Farao zie 
om naar een verstandig en wijs man, en hij stelle hem aan over het land Egypte. 
Farao doe ook dit: Hij stelle opzichters over het land aan, en heffe van het land 
Egypte een vijfde, in de zeven jaren van de overvloed. Zij moeten al het voedsel 
van deze goede jaren die komen zullen verzamelen en koren opslaan ter 
beschikking van Farao, als voedsel in de steden en dit bewaren. Zo zal dat voedsel 
het land tot voorraad dienen voor de zeven jaren van hongersnood, die in het 
land Egypte zullen zijn, opdat het land door de honger niet te gronde worde 
gericht” (41:33-36). Het punt was dit, voor de toekomst moest worden voorzien. 
Nu daarin ligt een groot principe. Wat u, wat betreft dit leven niet heeft, verzeker 
u daarvan voor de eeuwigheid. Kijk vooruit. De toekomst is er. Wel, als Farao deze 
wijze raad hoort dan zegt hij tegen Jozef: “Aangezien God u dit alles bekend 
gemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis 
zijn, en op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden; alleen door de troon zal ik 
boven u staan” (vs. 39, 40).  

Aldus vinden we Jozef bevrijd uit de groeve en het gevangenhuis. Farao verhoogt 
Jozef. Wat een eenvoudig beeld van de Heer Jezus Christus. Waar is Hij nu? 
Verhoogd aan de rechterhand van God.  
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De Mens die zichzelf vernederde, tot in de dood ging voor de heerlijkheid van God 
en de redding van de mensen, omdat er voor hen geen weg was om te ontkomen 
behalve dan door Zijn dood en opstanding, Hem heeft God gesteld aan Zijn eigen 
rechterhand.  

“Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, 
totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten” (Ps. 110:1). 

En opnieuw lezen we: “En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf 
vernederd, gehoorzaam wordend tot [de] dood, ja, [tot de] kruisdood. Daarom 
heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken die boven 
alle naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de 
hemel (de engelen) en die op de aarde (mensen) en die onder de aarde zijn. (de 
veroordeelden)” (Fil. 2:8-10). Zonder uitzondering moeten allen voor Hem buigen. 
U zegt: wanneer? Dat is niet het punt. Dank zij God, ik heb mij nu gebogen. . Hebt 
u dat ook? Wel, u zegt, ik heb nooit gevonden dat de duivel zich voor Hem 
neerboog. Maar dat is een werk dat de duivel nu nog moet gaan doen. Voor mij is 
het prachtig heerlijk werk, ik houd ervan Hem te erkennen. Ik ben geweest in 
gezelschap van de stervende boosdoener. En wat is dat? “Jezus denk aan mij. 
“20Hij erkent Hem als Heer. Dat is het moment van zegen dat u altijd zult vinden in 
de geschiedenis van de ziel.  

Farao zegt: “Alleen door de troon zal ik boven u staan. “21 Nu, de Heer Jezus is in 
zijn eigen persoon God. In Fil. 2 is het buitengewoon mooi om te zien dat wat aan 
God verschuldigd is aan een Mens (verschuldigd is) gegeven moet worden. We 
lezen in het O. T. “Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond 
uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich 
zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren. “22  

Maar u zegt, dat zegt God en Hij heeft een goddelijk recht deze onderwerping te 
claimen. Helemaal waar en Hij zal het hebben. Maar merk op, het zal alles worden 
teruggegeven aan een Mens en die mens is de man van smarten, de nederige 
Nazarener. Waar Hij als God zijnde aanspraak op kan maken, dat is Hij als Mens 
waardig en God maakt dat elk geschapen schepsel (denkend wezen) in het heelal 
van God zich voor Hem buigt en Hem als Heer erkent. Nu mijn vriend, verzuim 
niet het tegenwoordige moment om Hem te erkennen.  

20 Luc. 23:43.  
21 Gen. 41:40.  
22 Jes. 46:23. Oh, 
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Vervolgens zegt Farao tot Jozef: “Zie, ik stel u aan over het gehele land ``Egypte. 
“23 Wat een verandering, van de gevangenis naar het paleis en naast de koning en 
hij regeert over het gehele land. Weet u wat de Here Jezus zei toen Hij deze aarde 
verliet? “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. “24 Ik geloof het. Mijn 
Heer (Meester) en mijn gezegende Heiland, alle macht is aan Hem gegeven. Ik ben 
er trots op om in zijn dienst te zijn. Ik draag roem in zijn dienst. Ik ga er prat op 
dat ik Hem toebehoor. En als u van te voren Christus nooit toebehoorde, kom 
vanavond tot een besluit voor Hem.  

Wat lezen we nu? “Daarop trok Farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem 
aan Jozefs hand; hij bekleedde hem met linnen klederen, en hing een gouden 
keten om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had, en men 
riep voor hem uit: Eerbied! Aldus stelde hij hem aan over het gehele land Egypte. 
“25 Ik twijfel er niet aan dat zij - toen de roep uitging “Buig uw knieën” - zeiden 
'voor wie?' Voor Jozef? Die slaaf, die man die gevangen zat? Nooit! Mij dunkt ik 
hoor menig trotse Egyptische prins zeggen, nooit zal ik mij buigen. Misschien hebt 
u gezegd, ik zal mij nooit buigen voor Christus. Maar, wacht een ogenblikje. Trots 
heeft nooit uw maag gevuld. Ze moge uw hart hebben gevuld. Wat zal u 
vernederen? Een dag van hongersnood.  

Merk op wat in ons hoofdstuk volgt. Jozef was nu dertig jaar oud. Dertien jaren 
waren gepasseerd sinds hij door zijn broeders was verkocht. En nu komen er de 
zeven jaren van overvloed. Daarna beginnen de zeven jaren van hongersnood. 
“Toen het gehele land Egypte honger leed, riep het volk tot Farao om brood”. (vs. 
55) Nu wachtte hen een hongersnood, maar de broeders van Jozef konden het 
nog twee jaren uithouden. En misschien, mijn beste vrienden, hebt u het 
uitgehouden tegen hongersnood. Weet u wat de verloren zoon tot zijn vader 
bracht in Luc. 15? Er was een hongersnood. Weet u wat mij 43 jaar geleden tot 
Christus bracht? Honger in mijn hart. O, u hebt het evangelie tijden lang gehoord. 
U zegt, Ik zal Christus uitgerekend nu niet gaan aannemen. Maar u bent er reeds 
mee begonnen om te vinden dat de wereld u geen voldoening geeft. Ja, u hebt 
een leeg hart.  

Let a. u. b. op Farao's uitdrukkelijk bevel toen het volk om brood smeekte, toen 
zei Farao tot alle Egyptenaren: “Gaat tot Jozef; doet wat hij u zegt. “26 Gods 

23 Zie :Gen. 41:41.  
24 Matt. 28:18.  
25 Gen. 41:42, 43.  
26 Gen 41:55.  
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uitdrukkelijk bevel is hetzelfde. Is uw ziel nu gered? Nee, dan moet u tot Jezus 
gaan. U wilde van tevoren niet buigen, maar nu bent u hongerig, bent u beangst 
(bekommerd) om gered te worden. O, u zegt, ik zal direct tot God gaan. De 
mensen willen deze gezegende Mens niet, zij willen Jezus niet hebben. Maar stop, 
als u redding wilt hebben, dan moet u het krijgen door die Heer, of u krijgt het 
nooit. Begrijpt u het? Ga tot Jezus. Zullen mijn werken mij niet helpen? Nee en 
noch iets anders. U moet Jezus hebben en Jezus alleen of in uw zonden sterven.  

Er is alleen koren daar waar Jozef is. Redding (verlossing), zinnebeeldig, was bij 
Jozef en nergens anders en tot hem moesten allen gaan, of de dood sterven. Dit 
was niet alleen waar voor de broers van Jozef, maar gold voor de hele wereld.  

Komen we nu tot de broeders van Jozef om te zien hoe zij handelden en door 
welke gewetensoefeningen zij heengingen voordat aan hun behoefte werd 
voldaan. Farao zei: “Gaat tot Jozef; doet wat hij u zegt. “27 Jozef opent de 
voorraadschuren. Als u tot Christus komt zult u een geopende voorraadschuur 
vinden. Jezus is een openhartige (hartelijke) Heiland die u ter plaatse wil redden. 
U moet tot Hem komen. Waar is Hij vanavond? Aan de rechterhand van God. 
Denk niet aan werken van uw kant, maar kom tot Jezus en u zult alles vinden wat 
u nodig hebt.  

Hoofdstuk 13 laat ons de broeders van Jozef voor een tweede maal zien. Nadat 
Jozef onderkoning over het land was en toen de hongersnood kwam waar zij 
leefden (woonden) hoorde Jacob ten slotte dat er koren in Egypte was. Hij zei, ik 
hoor dat er redding te krijgen is in Egypte, jullie kunnen beter daar heengaan en 
het ons bezorgen. Wel, zij gaan op weg. En nu komen zij om koren te kopen. Maar 
u zult vinden dat de broers van Jozef het niet verkregen door het te kopen. Het 
geld was teruggekeerd in hun zakken. We lezen: “Jozef nu was de. machthebber 
over het land; hij was het, die aan al het volk van het land koren verkocht. Toen 
nu de broeders van Jozef aangekomen waren, bogen zij zich voor hem neer met 
het aangezicht ter aarde. “28 Zij die hem zo vele jaren tevoren hadden 
tegengestaan, wat is het eerste dat zij doen? Zij buigen zich neer. Het ogenblik 
van werkelijke zegening in uw ziel is als u zich voor de eerste keer voor Christus 
buigt. Ik bedoel dit niet uiterlijk, maar als er in uw ziel een buigen is voor de 
gezegende Heer. Maar let op wat Jozef doet. “Zodra Jozef zijn broeders zag, 
herkende hij hen, maar hij deed alsof hij voor hen een vreemde was; hij sprak hen 

27 Gen. 41:55 
28 Gen. 42: 6.  
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bits aan. “29 Jozef kende zijn broeders. Stop, God weet alles over uw geschiedenis, 
jonge man. En ik zeg u wat het is, de wegen van God met onze zielen zijn er altijd 
op gericht om ons werkelijk te kunnen zegenen. . Maar wij moeten het op de 
manier van God krijgen. Kregen zij het graan onmiddellijk? Nee, hij sprak hen een 
beetje ruw (hard) aan. Hij kende hen. U herinnert zich dat Farao de naam van 
Jozef had genoemd Safenat-Paneach, wat een dubbele betekenis had. Het 
betekende “Een openbaarder van geheimen” in het Koptisch, en door vergelijking 
met de Egyptische taal wordt verondersteld dat het betekent “Redder van de 
eeuw”.  

Nu onze gezegende Heer Jezus Christus is de ware Safenat-Paneach. Hij is de 
openbaarmaker van geheimen en de Redder van de wereld. Wilt u zich wenden 
tot het Joh. evangelie hfst. 4, waar een arme vrouw, die in openlijke zonde leeft, 
de gezegende Heer bij de bron ontmoet. Hij zegt tot haar: “Ga heen, roep uw man 
en kom hier. De vrouw antwoordde en zei <tot Hem>: Ik heb geen man. Jezus zei 
tot haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man; want vijf mannen hebt u gehad, 
en die u nu hebt is uw man niet; dit hebt u naar waarheid gezegd”. 30 Wat zei zij? 
“Heer, ik zie dat U een profeet bent”. Hij was de Onthuller van geheimen. Maar 
wat volgt hierop? Zij loopt niet weg. Zij zegt; “Ik weet dat [de] Messias komt, die 
Christus wordt genoemd; wanneer Die is gekomen, zal Hij ons alles verkondigen”. 
Jezus zei tot haar: Ik ben het, Die tot u spreekt. “31 Hij openbaart Zichzelf. Let op, 
omdat u altijd zult vinden dat een Redder zich openbaart aan/tot een overtuigde 
zondaar. Zo was het ook toen. En zij ging heen en zei tegen haar buren: “Komt, 
ziet een mens die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. Is Deze niet de 
Christus?” (vs. 29a)  

De Samaritanen kwamen tot Jezus en zeiden daarna tot de vrouw: “Zij zeiden 
daarna tot de vrouw: “Wijzelf hebben [Hem] gehoord en weten dat Deze waarlijk 
de Heiland van de wereld is. “32 

Jozef kende de geheimen van hun harten. Hij kende hen, maar zij kenden hem 
niet. En dan wordt gezegd: “Toen herinnerde Jozef zich de dromen die hij van hen 
gedroomd had. En hij zeide tot hen: Gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te 
zien, waar het land open ligt”. 33 Wat zeiden zij? “Neen, mijn Heer, maar uw 
knechten zijn gekomen om voedsel te kopen. Wij zijn allen zonen van één man; 

29 Gen. 42: 7.  
30 Joh. 5:16-19  
31 Joh. 4: 25,26.  
32 Joh. 4:42.  
33 Gen. 42: 9.  
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wij zijn eerlijke lieden; uw knechten zijn geen verspieders. “34 Luister. “Wij zijn 
eerlijke lieden. U zegt, als dat geen leugen is. Ja. O mijn vriend, u kunt voor mij of 
voor uw buurman een gezicht aannemen (iets voorwenden) zoals u maar wilt, 
maar u kunt geen gezicht voorwenden bij God. Hij kent u. Eerlijke mensen, 
voorwaar! Dat is hun uitspraak over henzelf. Wat denkt u van hun haat en 
hypocrisie (huichelarij). Trouwe mensen waren zij niet en dat moesten zij leren. 
Ook u zult moeten leren uw zonde onder ogen te zien voor God, mijn vriend.  

Wat is het volgende? “Daarop zeiden zij: Uw knechten waren twaalf in getal, wij 
zijn broeders, zonen van één man in het land Kanaän, en zie, de jongste is thans 
bij onze vader, en één is niet meer”. 35 Misdaad komt altijd aan het licht. “En één 
is niet meer” Dat is hun wijze van spreken om van hun broer af te komen. Zij 
stonden in zijn tegenwoordigheid, maar ze wisten het niet. En nu lezen we: “En hij 
zette hen gezamenlijk drie dagen in hechtenis. “36 Zij kregen drie dagen hechtenis, 
hadden tijd om na te denken en kwamen tot deze juiste conclusie: “Voorwaar, nu 
boeten wij voor wat wij onze broeder aangedaan hebben: wij zagen zijn 
zielsbenauwdheid, toen hij ons om erbarming smeekte, maar wij hoorden niet, 
daarom is deze benauwdheid over ons gekomen37“. Op de derde dag zei Jozef “Ga 
naar huis en breng uw jongste broer tot mij”.  

Terwijl zij teruggaan om deze jongste broer te halen opent één van hen zijn zak en 
vindt zijn geld boven in zijn zak. En we lezen: “Toen ontzonk hun de moed, en zij 
wendden zich bevende tot elkander”. 38 Een slecht geweten is een 
schrikwekkende metgezel. Maar het is de hoofdzaak, als u een slecht geweten 
hebt, om het te verbergen. Hoe brengt het iemand tot bezinning. En zij begonnen 
over hun zonden na te denken. Zij zeiden: “Wat heeft God ons nu aangedaan?” 
God weet alles over u, mijn vriend. Het is als een vrouw die enkele mijlen wandelt 
om een bedienaar te zien op zekere maandagmorgen. De avond van te voren had 
hij, enige mijlen verderop, gepredikt over die tekst “Gij zult gewaar worden, dat 
uw zonde u vinden zal. “39 en bij haar binnen gaan van zijn studeerkamer vroeg hij 
wat hij voor haar kon doen. “Oh, het gaat allemaal over dat vroegere boek, 
mijnheer” antwoordde zij. “Ik heb nooit over een boek gesproken”, zei hij. “O ja, 
het gaat over dat vroegere boek, mijnheer”. Maar Ik heb nooit een boek 

34 Gen. 42: 10,11.  
35 Gen. 42: 13.  
36 Gen. 42: 17 
37 Gen. 42: 21 
38 Num. 32: 23b.  
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vermeld”. Toen kwam het voor de dag. Twintig jaar geleden had zij uit het huis 
van een vriend een boek gestolen dat zij had gezien en graag wilde en nu had de 
tekst (het onderwerp) haar wakker gemaakt. “Gij zult gewaar worden, dat uw 
zonde u vinden zal”. Het schudde haar wakker. God zij gedankt als u wakker 
geschud wordt  

De broeders van Jozef werden wakker gemaakt; toen zij zeiden “Wat heeft God 
ons nu aangedaan!” God legde zijn vinger op hun gewetens Toen zij terug gingen 
naar hun vader zeiden zij: “Die man, de Heer van dat land, heeft ons bits 
aangesproken en bejegende ons als verspieders van dat land. “40 Mijn vriend, als u 
de wegen van God zou kunnen uitleggen dan zou u vinden dat het alle wegen van 
liefde zijn. U denkt dat Hij ruw (streng) is? Neen, neen, Hij heeft u met heel Zijn 
hart lief, en Hij heeft Zijn Zoon gegeven voor zondaars zoals u en ik.  

Maar hun korenzakken worden spoedig geleegd en de hongersnood was zeer 
zwaar. En hun vader zei: “Gaat ons weer een weinig voedsel kopen. Toen zei Juda 
tot hem: Die man heeft ons uitdrukkelijk verzekerd: Gij zult mijn aangezicht niet 
zien, tenzij uw broeder bij u is. Wilt gij onze broeder met ons laten gaan, dan 
zullen wij heentrekken en voedsel voor u kopen. Doch indien gij hem niet wilt 
laten gaan, dan zullen wij niet heentrekken, want die man heeft tot ons gezegd: 
gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij uw broeder bij u is. Toen zeide Israël: 
Waarom hebt gij mij kwaad aangedaan door die man mee te delen, dat gij nog 
een broeder hebt? Daarop zeiden zij: Die man heeft ons nauwkeurig ondervraagd 
over onszelf en onze maagschap: leeft uw vader nog? Hebt gij nog een broeder? 
En wij hebben het hem naar waarheid meegedeeld. “41 Mijn vriend, God wil dat u 
alles zult hebben, spoedig of later Als u het uitstelt (afwijst) dan zal het iets 
schrikwekkends zijn de zaak tot klaarheid te brengen met de Heer Jezus voor de 
rechterstoel. Veroordeling kan dan de enige uitkomst zijn  

De broers van Jozef werden afgescheept (lieten zich weerhouden) terwijl het 
slechter werd; maar honger is een wrede werkmeester, dus willig of niet, zij 
voelden dat ze moesten gaan. “Toen zeide hun vader Israël tot hen: Indien het zo 
gesteld is, doet dan dit: neemt van het fijnste des lands in uw zakken en brengt 
die man een geschenk: een weinig balsem en een weinig honig, gom en hars, 
terpentijnnoten en amandelen”. 42 O, hoe veel mensen denken dat zij God een 
geschenk moeten brengen. U zegt dat dit heel dwaas is. Ja, maar u denkt dat u 

40 Gen. 42: 30.  
41 Gen. 43: 1- 7.  
42 Gen. 43: 11.  
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God kunt verzoenen door wat u brengt - en een uitweg uit de moeilijkheid wordt 
gesuggereerd. Breng Hem een geschenk. U bent te laat. Aan al Zijn eisen is 
voldaan in de dood van Zijn Zoon en Zijn hart is vrij om voor de dag te komen met 
de meest volledige zegen.  

Wel, dan gaan zij er opnieuw heen. “Toen Jozef Benjamin bij hen zag, zeide hij tot 
zijn huisbestuurder: “Breng deze mannen in huis” Zie, wat wenst God ? Hij wil dat 
u thuisgebracht wordt. “Breng deze mannen in huis en slacht slachtvee en bereid 
het, want hedenmiddag zullen deze mannen met mij eten. “43 En nu lezen we: 
“De mannen werden bevreesd. “44 Het is wonderlijk hoe vrees begint te werken 
op het geweten wanneer een zondaar voelt dat hij niet recht tegenover God 
staat. Zij waren bevreesd vanwege het geld dat teruggekeerd was. Maar dan zegt 
de huisbestuurder van Jozef: “Wees gerust, vreest niet. etc. “45 Als u in werkelijke 
zielsoefening verkeert, dan zult u vroeger of later iemand vinden met een goed 
evangeliewoord voor u.  

Op dit moment lezen we dat Jozef binnen kwam en nog eens buigen zij zich neer 
en dan eten zij. En zie nu hoe hun harten waren (en hoe onze harten zijn)”. Zo 
dronken zij en werden dronken met hem”. Stel het u voor. Hij stelt hen heel erg 
op hun gemak zegt u. Ja, maar hun zonde was niet voor de dag gekomen. Zij 
wisten op dit moment niet wie hij was. Jonge man, hoe kunt u eten en gelukkig 
zijn als u weet dat uw ziel niet gered is en als u in uw zonden sterft dat u naar het 
eeuwige verderf gaat? Maar zo is het hart van de mens.  

Maar het volgende hoofdstuk brengt ons een stap verder. “Zo kwamen Juda en 
zijn broeders in het huis van Jozef, waar hij nog was, en wierpen zich voor hem ter 
aarde46“. Zij waren weggegaan en waren op weg naar huis, maar de zilveren 
beker was in de zak van één van hen, dus moesten zij terug komen. En Jozef 
wachtte daar nog op hen. Hij wachtte op hen, en Juda had er een soort 
voorgevoel van dat zij waren ontdekt. Jozef zegt: “Wat is dat voor daad, die gij 
bedreven hebt”; en Juda zegt: “Wat zullen wij tot mijnheer zeggen, wat zullen wij 
spreken, en waarmee zullen wij ons rechtvaardigen?”47 Vriend bent u angstig om 
uzelf te rechtvaardigen? Luister naar mij. Belijdt uw zonden, dat is noodzakelijk. 
Tot dat punt werden de broeders van Jozef gebracht toen zij zeiden: “God heeft 
de schuld uwer knechten aan het licht gebracht. Zie, wij zijn slaven voor mijnheer, 

43 Gen. 43 :16.  
44 Gen. 43 :18 
45 Gen. 43: 23 
46 Gen. 44: 14 
47 Gen. 44: 15 
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wij evenals degene, bij wie de beker gevonden is” (vs. 16). Zeg mij, wat voor 
kwaad was er in relatie tot de beker? Geen kwaad; maar het diende om het 
geweten wakker te schudden. Het bracht de 20 zilverstukken naar boven en de 
boosheid van hun geschiedenis in voorbij gegane dagen. Terecht zegt de dichter: 
“Het geweten maakt lafaards van allen”. En ellendig was hun toestand toen zij tot 
Jozef zeiden: “Uw toorn ontbrande niet tegen uw knecht, want gij zijt als Farao” 
(vs. 18b). Maar de waarheid moet voor de dag komen. En de hoofdzaak is dat het 
geweten zo door God bereikt wordt.  

Ik ga verder naar hfst. 45 en daar tref ik ze aan in het huis van Jozef en Jozef is 
weer bij hen. Ik twijfel er niet aan dat hij voelde dat het werk in hun geweten was 
gedaan. U zult daar in hun zielen een diep gevoel vinden over hoe verschrikkelijk 
hun schuld was. Het is evenals in Rom. 3: 19, “Opdat elke mond wordt gestopt en 
de hele wereld strafschuldig wordt voor God”. Ik kan mijzelf niet rechtvaardigen 
en ik wil dat ook niet. Want als mijn mond wordt gestopt met het gevoel van mijn 
schuld dan is dat het moment dat Gods mond in genade wordt geopend en 
wanneer ik mijzelf niet kan rechtvaardigen is dat het moment wanneer God mij in 
genade wil rechtvaardigen door de verlossing die in Christus Jezus is.  

Op dit ogenblik zegt Jozef: “Laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij 
hem, toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En Jozef zeide tot zijn 
broeders: Ik ben Jozef”. Wat een openbaring! En zijn broeders konden hem niet 
antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem terug. “Toen zeide Jozef tot 
zijn broeders: Komt toch naderbij” (vs. 1-4). Mijn vriend, laat dit ons niet het hart 
van Christus zien? U weet wat de Heer tot Saulus van Tarsus zei die Hem bitterlijk 
had tegengestaan. Saulus zei: “Wie bent U Heer? En de Heer zei: Ik ben Jezus die 
jij vervolgt” (Hand. 9:5). Wat hoorden deze mensen? “Ik ben Jozef”. Wat hoorde 
die van dwaling overtuigde man? “Ik ben Jezus”. Kom nader tot Hem. Vriend als je 
bang voor Hem geweest bent, wees niet langer bevreesd. Laat al die vrees en 
schrik van voorbij gegane dagen iets zijn van het verleden en waar u nu juist zegt: 
“Gezegende Heer, precies zoals ik ben kom ik. “ 

“Daarop naderden zij. En hij zeide: Ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte 
verkocht hebt. Maar weest nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit omdat 
gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij 
voor u uitgezonden” (vs. 4b, 5). U ziet het is hetzelfde als we hebben in de Hand. 
der apostelen, waar de apostel Petrus het schuldig bevonden volk in hfst. 2 vertelt 
dat hun daad - het ter dood brengen van Christus - in werkelijkheid de uitvoering 
was geweest van de van te voren verordineerde bedoeling van God. Het was 
niettemin natuurlijk de schuld van de mensen. “God heeft mij voor u uitgezonden 
om u in het leven te behouden”. Jezus zegt, Ik weet dat u tegen mij gezondigd 
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heeft en u hebt Mij niet lief gehad, maar zie waartoe God Mij heeft gezonden 
voor u om te doen. Om uw leven te redden door een grote redding. Gezegende 
Heiland! Hij is gekomen en heeft Zichzelf gegeven voor onze zonden en nu nodigt 
Hij het vertrouwen van elk hart uit dat hier is. Zeg mij, zult (wilt) u Hem niet 
vertrouwen? Is Jezus het vertrouwen van uw hart niet waard? Zo wat Jozef 
betreft en ik vind dat zij tot een zekere mate hem vertrouwden, maar niet 
volledig, zoals het vervolg ons laat zien.  

Laten we nu verder gaan naar Exodus 1. Zeventien jaren zijn voorbij gegaan. Jacob 
was 130 jaar oud toen hij naar Egypte ging en hij stierf op 147 jarige leeftijd. De 
broeders van Jozef woonden in Gosen en hij had met kwistige hand hen zijn liefde 
geschonken, maar zij kenden per slot van rekening zijn hart niet. Dat lijkt heel erg 
op wat men tegenwoordig vaak ziet. De mensen hebben het evangelie op een 
bepaalde wijze geloofd, maar zij hebben het tussen God en zichzelf niet geheel 
opgeruimd en daarom kennen zij Zijn hart niet. Hetzelfde vond plaats in het geval 
van Jozefs broeders. Er was van hun kant geen werkelijke belijdenis geweest. 
Geen wonder dat zij niet volkomen op hun gemak waren. Zij dachten dat het in 
orde was zolang hun vader leefde, maar toen hij stierf moest de zaak worden 
geregeld. Tenslotte moest Jozef zijn vader te ruste leggen en de Schrift gaf ons dit 
eenvoudige maar treffende verhaal van wat plaats vond. Dat was deze rouw van 
40 dagen.  

Gaan we in de rouwkamer. Het zal u geen kwaad doen. Het was niet voor één 
dag, maar voor “veertig dagen”. Ieder van die 10 mensen zei toen tot zichzelf, de 
oude man is (gestorven) heengegaan en wat zal nu gebeuren? Opnieuw 
ontwaakte het geweten. Terwijl zij keken naar het lijk van hun vader werkte hun 
geweten. U ziet de dood veertig dagen lang onder de ogen en ik vertel u wat u 
zult doen. U zult tegen uzelf zeggen, ik zou het in orde willen brengen met God; ik 
zou m. o. o. de dood het weer in orde willen brengen. Dus duidelijk, maakte de 
dood op deze mensen geweldige indruk. Zie naar de uitwerking er van op hen. De 
rouw was voorbij. “Toen Jozefs broeders zagen, dat hun vader gestorven was, 
zeiden zij: Als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken en ons ten volle al het 
kwaad vergeldt, dat wij hem hebben aangedaan” (Gen. 50: 15) Zo spreekt soms 
een niet-bevrijde ziel over de Heer. Haat Christus u? Mijn vriend, Hij heeft u zeer 
diep, teder en werkelijk lief. O, er is geen liefde als de liefde van Jezus.  

Merk het volgende op wat de broers van Jozef doen. Zij sturen een boodschapper. 
Zij zouden veel gelukkiger zijn geweest als zij zelf individueel waren gegaan. 
“Daarom zonden zij Jozef deze boodschap: Uw vader heeft vóór zijn sterven 
geboden: zo moet gij tot Jozef zeggen: och, vergeef toch de overtreding uwer 
broeders en hun zonde, want zij hebben u kwaad aangedaan”. Ik twijfel er erg aan 
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of de oude man dit heeft gezegd, maar zij wisten dat de tijd nu gekomen was dat 
zij geheel met Jozef in het reine moesten komen en dit kon alleen worden bereikt 
door een eerlijke erkenning van het verleden. Zo ook met u en God, mijn vriend. 
Als u niet oprecht (echt) belijdt zult u nooit vrede krijgen. Hoor de verklaring van 
David wat dit betreft:  

“Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg Onder mijn gejammer de 
ganse dag; want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn merg 

verdroogde als in zomerse hitte”. (Ps. 32: 3, 4) 

Dit was zijn ellende terwijl hij op zijn zonde zag. (zich in zijn zonde verhulde) Let 
nu op het contrast en hoe hij de verklaring van het N. T. illustreert (toelicht) “Als 
wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1: 9). Hij biechtte al 
zijn zonde ten opzichte van Bathseba eerlijk op zoals in Ps. 51 wordt gedetailleerd. 
Let op het resultaat.  

“Mijn zonde maakte ik U bekend, En mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik 
zeide: Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden en Gij vergaaft de schuld mijner 

zonden” (Ps. 32:5). 

Zo spreken de broers van Jozef: “Och, vergeef toch de overtreding uwer broeders 
en hun zonde, want zij hebben u kwaad aangedaan. Nu dan, vergeef toch de 
overtreding der dienaren van de God uws vaders. En Jozef weende, toen men zo 
tot hem sprak” (Gen. 50:17). Wat is de betekenis hiervan? Hun wantrouwen 
pijnigde hem. Beste vriend, als u het hart van Christus wilt ontmoedigen en pijn 
doen, wantrouw zijn liefde. Niets raakt (beroert) onze harten zo als te worden 
gewantrouwd.  

“Ook kwamen zijn broeders zelf, wierpen zich voor hem neer” toen zij ontdekten 
wat in zijn hart was - tederheid, niets dan liefde. Zij zijn aan zijn voeten het meest 
waar en het meest werkelijk en het meest waar in hun bekentenis. “En zij zeiden: 
Zie, wij zijn u tot slaven”. Maar Jozef zeide tot hen: “Vreest niet, wat ben ik in 
Gods plaats? Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten 
goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het 
leven te behouden”. Hij vergoelijkt hun schuld niet, maar vergeeft het in genade.  

Het gordijn valt over deze leerrijke geschiedenis met woorden die zeker hun 
harten hoogst gelukkig maken. En als u aan de goedheid van God getwijfeld zou 
hebben omhels die twijfel niet meer. “Vreest dus niet, ik zal u onderhouden en 
ook uw kinderen”. Hij zorgt voor hen. Ja, “Zo troostte hij hen en sprak tot hun 
hart”. Het is de bediening der liefde. Vriend, vertrouw op de Heer Jezus. Als u tot 
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nu toe nooit in staat geweest bent te zeggen, ik kan werkelijk mijn Redder 
geloven, wilt (zult) u het dan vandaag niet zeggen? Heer Jezus, ik buig en ik kom 
tot U. Ik erken mijn Heiland Ik bracht de zaak met Hem tot klaarheid. En wat zult u 
vinden? “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de 
zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”. Als dit het geval 
zou zijn dan denk ik dat u dankbaar zult zijn voor de veertig dagen van Jozef. Waar 
u nu ook bent wendt u tot Hem met “Heer ik geloof”, u zult ontdekken dat Hij uw 
ziel zal vullen met vrede, en vreugde en blijdschap precies waar u bent. Nu, 
vriend, wees eenvoudig en vertrouw Hem nu.  
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Hoofdstuk 3 - De eerste veertig dagen van Mozes.  

De wet en de vloek, of de verantwoordelijkheid van de mens en zijn mislukking 

(Exodus 33: 1-28; Deut. 9: 8-17. ) 

We lezen in het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes “Want de wet is 
door Mozes gegeven; de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. 
48 Nu daar is het grootste verschil mogelijk tussen wet en genade. U weet, 
vandaag bevinden u en ik ons in de dag der genade. Het is wat in Lucas genoemd 
wordt “[het] aangename jaar van [de Heer]”. De dag van zijn oordeel komt nog. 
Wij bevinden ons niet in de dag van de wet. Niet, let wel, dat ik de wet terzijde 
zet, maar het is de dag der genade. Mozes bracht de wet. De Zoon van God bracht 
genade. Een dienstknecht zou komen en de mens vertellen wat de eisen van God 
op de mens waren, maar alleen de Zoon van God kon het hart en de natuur (het 
wezen) van God ontvouwen. Alleen Jezus, alleen die Gezegende die de Zoon van 
God is, kon God openbaren.  

Werkelijke genade en waarheid kwam door Jezus Christus. Hij heeft inderdaad  

“Een Naam, die alle namen moet vervangen, (verdringen) bij mij, een verlorene, 
gered door genade”. 

Of die Naam een plaats in uw hart heeft verkregen, dat weet ik niet. Als u nog niet 
heeft geleerd dat u verloren bent, dat u de wet niet hebt gehouden en dat je haar 
niet kunt houden en als u niet geleerd hebt dat u onder de vloek bent, dan 
betwijfel ik zeer of u zich tot Jezus gewend hebt, want het is noodzakelijk dat de 
zondaar zich tot Christus wendt. Totdat ik leerde dat ik verloren was, totdat ik 
leerde dat ik absoluut verloren was, wendde (keerde) ik mij niet tot de Heer Jezus 
Christus. Wanneer de vraag van rechtvaardigheid wordt gesteld, dan is het dat de 
ziel haar eigen zwakheid moet leren en dat ze niet kan beantwoorden aan de 
eisen van God.  

Wat is de waarde van de wet? De Schrift zegt: “De wet is daarbij gekomen, opdat 
de overtreding zou toenemen. “49 Zij kwam om duidelijk te maken wat de mens 
was. God wist wat in het hart van de mens was, maar hijzelf wist het niet zoals ik 
binnen één of twee minuten zal aantonen, en de veertig dagen van Mozes zijn 
absoluut voldoende om de totale zwakheid van de mens tot uitdrukking te 
brengen en in duidelijke taal, de verloren toestand van de mens. Veertig dagen 

48 Joh. 1: 17 
49 Rom. 5 20 
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waren helemaal genoeg. Nu, er zijn tweemaal “veertig dagen” in de geschiedenis 
van Mozes, zoals er twee keer “veertig dagen” zijn i. v. m. de Heer Jezus Christus. 
U hebt de eerste “veertig dagen” van de Heer Jezus als Hij in de woestijn door 
satan wordt verzocht en als Hij er dan uitkomt en de mensen worden gezegend 
door Zijn liefdedienst. En toen kwamen de tweede “veertig dagen” na de 
opstanding waarover ik een andere keer, zo God het wil, zal spreken.  

Ik zal vanavond niet te veel in de geschiedenis gaan omdat dit teveel tijd in beslag 
zou nemen. Maar ik wil u aantonen wat voor de dag kwam toen deze 
opmerkelijke man, Mozes, bij God op de berg was.  

De Heer had Israël verlost uit Egypte. Hij had de kracht van de vijand gebroken. Hij 
had ze door de Rode Zee gevoerd, ze uitgevoerd tot in de woestijn en nu waren zij 
bij de Horeb. Het manna kwam dag na dag bij hen en rein water kwam uit de 
rots”. Want zij dronken uit een geestelijke steenrots die volgde; de steenrots nu 
was Christus. “50 Boven hun hoofden was de wolkkolom, die als een grote paraplu 
hen bij dag tegen de hitte overschaduwde en 's nachts hadden zij licht. De Heer 
was hun licht en hun alles, mag ik zeggen. Vergeet niet dat daar een groep van 
miljoenen personen was en tot hen kon Mozes zeggen: “Het kleed dat gij draagt is 
niet versleten en uw voet is niet gezwollen in deze veertig jaar. “51 Zo was de zorg 
van God voor hen.  

Mogelijk zegt u, gelooft u het? Wel de Schrift zegt het en God vertelt nooit 
leugens. Ik ben bereid om God te geloven. U laat God er buiten en ik zie uw 
moeilijkheden. Maar er zijn geen moeilijkheden met het oog op God; daarom 
vinden we dat Mozes 40 dagen bij God blijft op de berg. En dit was het geval met 
Israël. God had hen in absolute genade uit Egypte gebracht. De genade van God 
bracht hen eruit en het was genade die hen verder voerde, rechtstreeks naar het 
moment toen de wet werd gegeven. U zult hun hele geschiedenis, uitvoerig 
verhaald, in de psalmen vinden. In de eerste plaats hebt u hun geschiedenis van 
genade, niets dan goedheid en genade en het gaat alles over de Heer en wat Hij 
deed. 52 Als u Ps. 106 leest is het dat wat zij deden. Hoe zij mopperden 
murmureerden en hoe zij God niet geloofden en wat gebeurde toen? Genade. 
Maar ondertussen - hun geschiedenis toen God hen voor de 45 dag haalde, en 
met hen in pure genade handelde en het verhaal van genade, toen alles werd 
verloren door de zonde en afgoderij van Israël - kwam het drievoudige geven van 

50 1 Kor. 10: 4.  
51 Deut. 8: 4 
52 Zie Ps. 105.  
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de wet opdat God de mens zou laten leren wat in zijn hart was. Want lange tijd 
wist ik niet wat er in mijn hart was, noch wat er in het hart van God was. De 
grootste verrassing die een mens in deze wereld krijgt en die ik kreeg was dit - dat 
wanneer ik gezondigd had en ver van God weg was - dat God mij niet slechts kon 
redden, maar mij wilde redden en Hij heeft mij gered. Dat was wat er in Zijn hart 
was. Het is een wonderlijk iets wanneer iemand dat leert.  

Gaan we nu naar Exod. 19. Dat geeft ons het verhaal van de eerste keer dat de 
wet gegeven wordt; en we zullen zien hoe ze verschijnt (bekend werd). Nu, u 
weet dat God in zijn natuur zowel liefde is als licht. De liefde van God handelt zelfs 
hoewel de mens heeft gezondigd. Dat is de weg van genade. Wat is genade? 
Genade is actieve liefde voor de mens die heeft gezondigd. God is liefde en God 
was liefde, ga zover mogelijk terug in de eeuwigheid als je kunt. Liefde is de 
natuur (het wezen) van God. Vanaf het vertrek van Israël uit Egypte tot de Horeb 
was er niets dan zuivere soevereine genade van de kant van God al door over de 
hele linie. Nu komt er iets anders. De wet wordt ingevoerd. De apostel Paulus zegt 
duidelijk: “Weet dat [de]wet niet bestemd is voor een rechtvaardige. “53 Waarom 
niet? Omdat een rechtvaardige haar niet nodig heeft. Hij wandelt rechtvaardig 
(goed) Voor wie is de wet gemaakt? Ik ga u de Schrift aanhalen opdat u mij niet 
verkeerd zult verstaan. “Weet dit dat de wet niet bestemd is voor een 
rechtvaardige”. Waarom? Omdat een rechtvaardige haar niet nodig heeft. Hij 
wandelt juist. Voor wie is de wet gemaakt? Ik ga nu de Schrift aanhalen opdat u 
mij niet verkeerd zult verstaan. “Maar wij weten dat de wet goed is als iemand 
haar wettig gebruikt, doordat hij dit weet dat [de] wet niet bestemd is voor een 
rechtvaardige, maar voor wettelozen en weerspannigen, voor goddelozen en 
zondaars, voor onheiligen en ongoddelijken, voor vadermoorders en 
moedermoorders, voor doodslagers, hoereerders, hen die bij mannen liggen, 
mensenrovers, leugenaars, meinedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde 
leer”. 54  

De wet kwam er bij, om wat te doen? Om duidelijk te maken wat de mens was. 
De mens kende zichzelf niet. Maar het verbeterde hem niet. De mensen 
verkeerden in totaal verval door de natuur en afval van God vóór het moment dat 
de wet kwam (regel werd), maar “zonde wordt niet toegerekend als er geen wet 
is” 55 Daarentegen bewerkt de wet toorn, want er is geschreven: “Want de wet 

53 1Tim. 1: 9 
54 1Tim. 1: 9-10.  
55 Rom. 5: 13.  
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bewerkt toorn, maar waar geen wet is, is ook geen overtreding. “56 God gaf haar 
niet met het oog op rechtvaardiging. Hij zegt duidelijk: “Op grond van werken van 
[de] wet zal geen enkel vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. “57Het doel van 
de wet toen was niet om te oordelen. Het was om duidelijk te maken waar de 
mens was en wat hij was, opdat hij zijn eigen hulpeloos verval zou mogen leren en 
om dan zich tot God te wenden om te leren wie Hij is. Ik geloof dat het geven van 
de wet duidelijk, wat ik zou willen noemen, een teruggekeerde (achterwaartse) 
werking van de kant van God was. In de dagen van Abraham, Izaäk en Jacob vind 
ik dat God neer daalt en met deze mensen op de meest mogelijk eenvoudige 
manier spreekt. Maar wanneer Hij met de mensen de vraag der gerechtigheid 
opwerpt, moet Hij Zich in dikke duisternis terugtrekken. Merk op, de belofte van 
God, die pure genade is, is één zaak en de wet is een geheel andere. De apostel 
Paulus werkt dat in de Galaten uit.  

Nu, wat is belofte? Dat is genade zonder voorwaarde, hoewel het gemeten kan 
worden door de omvang (uitgebreidheid) van de belofte. God had tegen Abraham 
gezegd: “Ik zal u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de 
sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de 
poort zijner vijanden in bezit nemen. “58 Mozes had zich die belofte herinnerd en 
aangegrepen, want als God zegt, na de zonde van Israël bij het gouden kalf: “Nu 
dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen ontbrande en Ik hen vernietige, 
maar u zal Ik tot een groot volk maken. “59 antwoordt hij, om zo te zeggen, “HEER, 
U zult in dat geval moeten herroepen wat U tot Abraham gezegd hebt”. Let op zijn 
verzoek - “Denk aan Abraham, Isaäk en Israël, uw dienaren, aan wie Gij gezworen 
hebt bij Uzelf en tot wie Gij gesproken hebt: Ik zal uw nakomelingschap 
vermenigvuldigen als de sterren des hemels en dit gehele land, waarover Ik 
gesproken heb, zal Ik aan uw nakomelingschap geven, om het voor altoos te 
bezitten. “60 Was Mozes niet volslagen zichzelf vergetend en toegewijd aan de 
belangen van God geweest, en aan de zegening van Israël als Zijn volk, hij zou 
hebben gezegd, 'Dit is een mooie kans voor mij. ' Maar zie naar die man. Hij 
bedankt voor zijn eigen bevordering en herinnert God aan zijn belofte die Hij 
gedaan had aan Abraham, Izaäk en Jacob. Dit is heel mooi.  

56 Rom. 4: 15.  
57 Rom. 3: 20 
58 Gen. 22: 17  
59 Exod. 32:10.  
60 Exod. 32:13.  
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Maar opnieuw vraag ik - Waarom komt de wet er bij? Om de vraag van de 
gerechtigheid op te werpen en die man op de proef te stellen op grond van 
verantwoordelijkheid, wat het gedrag insluit, hij heeft alles verloren en kan niets 
eisen. Ik zal het illustreren. Ik ga naar het huis van een vriend en ik ontmoet een 
kind, kleine Mary, die ik goed ken. Ik zeg: “Mary, ik kom de volgende week terug 
en ik zal voor jou enkele sinaasappelen brengen”. Wel, als ik terugkom, is zij bij de 
poort om mij te ontmoeten en zij krijgt de sinaasappelen, omdat ik die beloofde 
en zij geniet er van. Veronderstel van de andere kant dat ik haar had gezegd: “Ik 
kom de volgende week terug en ik zal jou een zak sinaasappelen brengen als ik 
van moeder hoor dat het een week van volmaakt goed gedrag is geweest”. Zij 
gedraagt zich nu bijzonder goed. Heel goed, ik kom de volgende week terug en ik 
open de tuindeur, maar ik zie Mary niet. “Waar is Mary?” “Oh”, zegt de moeder, 
“het spijt mij om te zeggen -”. “Ah, ik begrijp het”. Ik heb de zak met 
sinaasappelen al, maar door haar gedrag heeft zij ze nu verloren. Door (t. g. v. ) 
ons gedrag is alles bij God verloren. Maar u kunt alles hebben (krijgen) Er is niets 
(geen ding) waar het hart van God u niet van kan voorzien, dat u niet kunt krijgen 
door genade. Vrede, vergeving en redding, niets. Daar komt (gaat) de waarde van 
de wet binnen. (meedoen) Zij onderwijst mij dat ik machteloos ben, schuldig en 
verloren.  

Nu zullen we teruggaan naar Exodus 19: “In de derde maand na de uittocht der 
Israëlieten uit het land Egypte, op dezelfde dag, kwamen zij in de woestijn Sinaï - 
Toen klom Mozes op tot God, en de HERE riep tot hem van de berg, en zeide: Zo 
zult gij zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten: Gij hebt 
gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugels 
gedragen en tot Mij gebracht heb”. Dat was de uitdrukking van Zijn eigen 
goedheid. Dat was goedheid zonder voorwaarde. “Nu dan, indien gij aandachtig 
naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten 
eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. “61 Er wordt een voorwaarde - 
gehoorzaamheid - ingebracht. (gesteld). En merk nu op - zonder zelfs te wachten 
om te horen wat de eisen van de wet waren, zoals gegeven in hfst. 20 - kijk naar 
de blindheid die Israël er toe leidt om overhaast en brutaal (stoutmoedig) te 
zeggen: “Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen”. 62 En wat was dit? 
Zij zouden Zijn stem moeten gehoorzamen. Het was geheel terecht dat God eisen 
zou stellen en er is niemand in deze zaal wiens geweten hem niet vertelt dat de 
eisen van de wet goed zijn. En wat vertelt de wet mij? Zij vertelt mij wat ik als 

61 Exod. 19: 1, 3 - 5.  
62 Exod. 19: 8 
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verantwoordelijk schepsel van God behoor te zijn. Zij vertelt mij mijn 
verantwoordelijkheid t. o. v. God en mijn naaste, en verzekert mij van een vloek 
als ik hierin faal. “En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de HERE 
gesproken heeft, zullen wij doen”. Ziet u nu niet hun blinde dwaasheid? Zij 
wachtten zelfs niet om het karakter van de eis die God aan het maken was te 
leren, noch om de verantwoordelijkheid die zij bezig waren te accepteren. Ah, het 
was nu “Daarna zeide de HERE tot Mozes: Zie, Ik kom tot u in een donkere wolk, 
opdat het volk kan horen, wanneer Ik met u spreek, en zij ook voor altoos in u 
geloven. “63 Het was nu geen werk tegenover elkaar. Het was niet zoals toen de 
HEER tot Abraham afdaalde en tot hem sprak als in voorbij gegane dagen. Nee. Ik 
trek Mij terug, zegt God. Voor zover het de ontvouwing is van wat God is in zijn 
natuur (aard, karakter), behalve wat Zijn heiligheid en gerechtigheid betreft, was 
de invoering van (de) wet een achteruitgang van de kant van God. De mens kon 
slechts falen en dan zou God alleen kunnen oordelen.  

En zie nu hoe de wet wordt ontvouwd in wat Mozes elders noemt “de dag van de 
samenkomst. “64 “En de HERE zeide tot Mozes: Ga tot het volk; heilig hen heden 
en morgen, en laten zij hun klederen wassen. En tegen de derde dag zullen zij 
gereed zijn, want op de derde dag zal de HERE nederdalen voor de ogen van het 
gehele volk op de berg Sinaï. Daarom zult gij het volk buiten een bepaalde kring 
houden en zeggen: Wacht u er u voor de berg te bestijgen, of maar de voet er van 
aan te raken. Ieder die de berg aanraakt, zal zeker ter dood gebracht worden. “65 
Kijk hier naar. “Nader tot Mij”, zegt God, “en u sterft”. 66 En 50 dat is het waarom 
de apostel zegt dat het “de bediening van de dood”67 was.  

“En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen 
en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk 
bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was beefde. Toen leidde 
Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich op onder aan 
de berg. En de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat de HERE daarop neerdaalde 
in vuur; de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg 
beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, 
en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de HERE neder op de berg 
Sinaï, op de bergtop, en de HERE riep Mozes naar de bergtop, en Mozes klom naar 

63 Exod. 19: 9 
64 Zie Deut. 9: 10; 10: 4; 18: 16.  
65 Exod. 19:10 - 12.  
66 Ik kan deze tekst niet vinden! 
67 Zie 2 Kor. 3:7 
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boven. Daarna zeide de HERE tot Mozes: Daal af, waarschuw het volk. dat zij niet 
doordringen tot de HERE om iets te zien; dan zouden velen van hen vallen. “--(vs. 
22)--”Toen zeide Mozes tot de HERE: Het volk kan de berg Sinaï niet bestijgen, 
want Gij hebt ons gewaarschuwd: zet de berg af en heilig hem. “68 Deze 
verschrikkelijke tentoonspreiding van heerlijkheid deed het volk beven en Mozes 
zelf vrezen en zeer beven. 69 Daarna worden de wetsartikelen -de tien woorden 
voluit gegeven70, waarvan het gevolg (de uitwerking) onmiddellijk verschijnt.  

Het volk wendde zich en zei tot Mozes: “Spreek gij met ons, dan zullen wij horen; 
maar God spreke niet met ons, opdat wij niet sterven71 Zij zagen uit naar een 
middelaar. “En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de 
bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk het 
zag, beefde het en bleef van verre staan. “. 72 

De wet moet je van God afdrijven, zij drijft je niet naar God Zij is de volle 
openbaring van de aanspraak (het recht) van God op mij als zijn schepsel, 
aanspraken die ik, als ik mijzelf ken daar ben ik zeker van, niet kan vervullen. “En 
zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, dan zullen wij horen, maar God spreke 
niet met ons, opdat wij niet sterven. “73 Zij konden God niet onder ogen zien. Op 
die grondslag - de vervulling van de verantwoordelijkheid van het schepsel - kan 
niemand God tegemoet treden.  

U krijgt in hfst. 20 de tien geboden voor u ontvouwd. De eerste tafel van de wet 
geeft u de verantwoordelijkheid van de mens en zijn verplichting naar (t. o. v. ) 
God. . Dan krijgt u de verantwoordelijkheid van de mens t. o. v. zijn naaste. U 
herinnert zich de wetgeleerde die tijdens Zijn leven tot de Heer Jezus kwam en 
zei: “Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven?” De Heer zei tot 
hem: “Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u? Hij nu antwoordde en zei: 
'U zult de Heer uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met 
heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Hij nu zei tot 
hem: U hebt juist geantwoord; doe dat en u zult leven. “74 Wie heeft dat gedaan? 
Niemand hier vanavond zou kunnen zeggen, ik heb het gedaan. U kent uw eigen 
hart. Hebt u God liefgehad met geheel uw hart? Dat hebt u niet. En uw naaste als 

68 Exod. 19: 16-21; 23.  
69 Hebr. 12: 21.  
70 Hfst. 20: 4 -17.  
71 Exod. 20:19 
72 Exod. 20: 18.  
73 Exod. 20: 19.  
74 Luc. 10: 25 - 28.  
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uzelf? Nee, lieve vriend, als u die grondslag neemt dan kunt u nooit weten wat de 
redding van God is. U kunt geïnteresseerd zijn in uw naaste, maar hebt u hem 
liefgehad als uzelf? Nee. Denkt iemand dat hij naar de hemel gaat op die 
grondslag? Ik ben er zeker van dat ik daar zal komen, maar niet op die grondslag 
en ik zal u vertellen waarom.  

Op een nacht, enkele jaren geleden, toen ik in een hotel was om een patiënt te 
zien, werd er op de deur van zijn slaapkamer geklopt.  

Zijn vrouw ging naar de deur en kwam toen terug. Spoedig klopte iemand 
opnieuw en weer ging zij naar de deur. Spoedig werd er voor de derde keer 
geklopt en opnieuw ging zij, maar ze zei niets tegen mij. Ik begon mij af te vragen 
of ik de gewenste persoon was en beëindigde mijn bezoek. Buiten bij het 
trapportaal stond een wachtende die zei: “Dokter uw huis staat in brand”. Ik vloog 
de trap af naar buiten in de duisternis, want mijn vrouw was toen heel ziek. Het 
leek op een afstand heel veel op mijn huis daar ik vlammen uit het dak zag slaan, 
maar terwijl ik de heuvel op ging ontmoette iemand mij en zei: “Het is niet uw 
huis dokter, maar dat van uw buurman”. “Dank zij God!” kwam direct over mijn 
lippen Ik was eerlijk, maar het liet mij zien dat ik niet naar de hemel kan gaan op 
grond van het liefhebben van mijn naaste als van mijzelf. Dat kunt u ook niet. 
Niemand kan op die grondslag voor God staan behalve de Heer Jezus. Als u zich 
verbeeldt dat u het kunt, zult u ontwaken om straks te ontdekken dat u in de hel 
bent, niet in de hemel. Als u naar de hemel gaat dan zal het alleen zijn door het 
volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Maar als mensen de gedachte 
hebben dat zij naar de hemel gaan door werken, zullen zij uiteindelijk ontdekken 
dat het een vergissing is. Oh nee, op die grondslag kunt u niet naar de hemel gaan  

Ook een rijke overste kwam tot Jezus en zei: “Goede Meester, wat moet ik doen 
om eeuwig leven te beërven?” Jezus echter zei tot hem: “De geboden kent u: U 
zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult niet vals 
getuigen, eer uw vader en uw moeder. Hij nu zei: Dit alles heb ik onderhouden 
van mijn jeugd af”. En wat zegt de Heer? “Nog één ding komt u tekort” En wat 
was dat? “Verkoop alles wat u hebt en verdeel het onder de armen, en u zult een 
schat hebben in <de> hemelen, en kom, volg Mij. “75  

53 Als hij zijn naaste werkelijk lief had als zichzelf dan zou hij dat moeten doen. 
Als hij Eu. 5000 had dan zou hij iemand anders ca. Eu. 2500 moeten geven En dan 
zou hij de helft daarvan aan iemand anders moeten geven enz. , en zo totdat alles 
op was. U zult zeggen hij zou heel spoedig niets meer over hebben Precies, maar 

75 Zie Luc. 18:18 - 23.  
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zo is het principe. En de Heer vraagt hem er korte metten mee te maken, “en 
kom, volg Mij”. (vs. 18) Wat gebeurde? “Toen hij echter dit hoorde, werd hij zeer 
bedroefd, want hij was zeer rijk. “76 Hij hield meer van zijn geld dan van het 
eeuwige leven of van zijn buur. Iedereen wordt op deze manier getest.  

De wet is heel nuttig, maar zij kan de mens niet redden. De wet is ongetwijfeld de 
volmaakte regel van wat het schepsel behoort te zijn, maar in relatie tot God en 
zijn naaste. Maar terwijl ze mij mag/kan vertellen wat ik behoor te zijn, maakt zij 
mij niet geschikt om het te zijn. De wet gaf nooit leven, kracht noch een doel. 
Verder “Als [de] gerechtigheid door de wet is, dan is Christus zonder reden 
gestorven. “77 Ik herhaal, de wet geeft mij geen leven, noch kracht, noch een 
voorwerp (doel). Wat doet het evangelie? Zij geeft mij alle drie. Ik krijg leven als 
de gave van God in Christus; vervolgens verzegelt de Heilige Geest de gelovige in 
de Heer Jezus Christus. En een voorwerp voor het hart wordt gevonden in de 
persoon van de gezegende Heer. Het verschil tussen de wet en het evangelie is 
absoluut onmetelijk. De één ontdekt en oordeelt mij, de andere maakt God 
openbaar en redt mij. Wilt u teruggaan naar de wet om in de hemel te komen? De 
veertig dagen van Mozes moesten u corrigeren.  

Gaan we nu naar Exod. 24 waar de Heer Mozes vraagt tot Hem op te komen op de 
berg. Daar lezen wij: “Daarop besteeg Mozes de berg, en de wolk bedekte de 
berg. En de heerlijkheid des HEREN rustte op de berg Sinaï, en de wolk bedekte 
hem zes dagen lang; op de zevende dag riep Hij tot Mozes midden uit de wolk. “78 
Ik denk dat dit heel interessant is. U herinnert zich dat er na de 120 jaar79 in de 
dagen van Noach een kleine pauze80 was van 7 dagen voordat de slag van het 
oordeel viel. Het is heel opmerkelijk dat er ook een pauze van 7 dagen was voor 
de 40 dagen van Mozes. 81 “De verschijning van de heerlijkheid des HEREN was als 
verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. Mozes 
ging de wolk in en besteeg de berg en bleef op de berg veertig dagen en veertig 
nachten. “82  

Wat gebeurde er in die veertig dagen? De volgende zeven hoofdstukken van 
Exodus houden zich bezig (worden in beslag genomen) met dit te ontvouwen 

76 Zie vs. 23.  
77 Gal. 2:21 
78 Exod. 24:15, 16.  
79 Zie Gen . 6: 3. Leeftijdsvaststelling! 
80 Zie Gen. 7: 4. Tijdsvaststelling! 
81 Zie Exod. 7:4 
82 Zie Exod. 24: 17, 18.  

De 40 dagen van de Schrift 40 

                                                                 



(onthullen). Niets zou interessanter en meer gezegend zijn geweest dan wat 
wordt ontvouwd aan Mozes gedurende deze veertig dagen. Hij ging op, dat stem 
ik helemaal toe, om uit de hand van God de wet te ontvangen; en het volk dacht 
dat hij slechts naar boven was gegaan om de wet te ontvangen; maar waarover 
dacht God? Hij dacht die gehele tijd aan Christus en Hij vertelde Mozes over 
Christus in figuur, type en afschaduwing. De volgende zeven hoofdstukken vanaf 
hfst. 25 tot aan het eind van hfst. 31 gaan alle over Christus. “Hoe over Christus?” 
zegt u. “Hij was niet geboren”. Ik weet dat. Maar het was een wonderbare 
ontvouwing van de Persoon van Christus en van zijn werk in beeld, type en 
schaduw.  

Nu wil ik u vragen vluchtig door deze hoofdstukken heen te kijken. U zult met 
belangstelling lezen hoe deze veertig dagen door Mozes in de tegenwoordigheid 
van de Heer werden doorgebracht terwijl God hem in beeld, type en schaduw het 
leven en de dood van de gezegende Heer Jezus Christus ontvouwt. Daarin zien we 
de manier waarop God aan de mens kan verschijnen en hoe de mens tot God kan 
komen door het werk, de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ah, 
dat waren wonderlijke veertig dagen! Hun onderwijzing te begrijpen is van het 
grootste belang.  

Ten eerste In de eerste plaats, let op wat we vinden in hfst. 25. “En zij zullen Mij 
een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. 83 Dat is de hoofdgedachte 
van God. “Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van 
de tabernakel en het model van al zijn gerei”. Let op het eerste voorwerp dat 
wordt bevolen om te maken “Zij moeten dan een ark van accaciahout maken” 
Wat is die ark? Christus. Natuurlijk het was Christus. Elf artikelen (geboden) 
worden genoemd en alle wijzen naar Christus. In de 1ste plaats hebt u de ark. Wat 
is het volgende?  

Ten tweede: het verzoendeksel. “Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud 
maken, twee en een halve el lang en anderhalve el breed. “84 

Weet u wat er later gebeurde toen Mozes voor de tweede keer de stenen tafelen 
naar beneden bracht? Hij legde ze in ark. Waarom? Omdat er nooit iemand 
anders dan Christus was die de wet hield. Als het een vraag is van de 
verantwoordelijkheid van de eerste mens, dan wordt het falen onmiddellijk 
duidelijk; alles is voorbij (verloren). Daarom breekt Mozes de eerste stenen 
tafelen aan de voet van de berg. Maar in die ark worden de tweede tafelen van 

83 Zie Exod. 25: . 8, 9.  
84 Zie Exod. 25: 10 - 17. .  
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steen geplaatst en daar verblijven ze tot op deze dag. Wanneer we naar de 
regering van Salomo gaan, wat een beeld is van de toekomstige duizendjarige 
regering van onze Heer Jezus Christus, was er niets in de ark dan de twee stenen 
tafelen. De gouden kruik met manna en de staf van Aäron die gebloeid had waren 
verdwenen. Zij spreken van Christus, hier ditmaal gezien in nederige 56 genade en 
dan verhoogd en van Zijn priesterlijke genade die de heiligen van God ontmoet in 
de dagen van de woestijn (de wildernis).  

De stenen tafelen spreken een verschillende taal. Straks wanneer “een koning zal 
regeren in gerechtigheid” zal er de vestiging van die wet zijn die de stenen tafelen 
openbaren. Het zal geschreven zijn in het hart van Israël en alles zal 
overeenkomstig haar zijn.  

De genadetroon was Christus. Waar ontmoette God in die dagen de mens? Als de 
priester tot de ark kwam, waar bracht hij het bloed? Eenmaal op de genadetroon, 
en vóór de genadetroon zeven maal. In Rom. 3: 25 lezen we: “Hem heeft God 
gesteld tot een genadetroon door <het> geloof, in zijn bloed, tot betoning van zijn 
gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden 
plaats gevonden onder de verdraagzaamheid van God”. Hoe kan ik naderen tot 
God? Op grond van het bloed dat gesprenkeld is op die genadetroon.  

Ten derde: Het voorwerp dat ons van Christus vertelt is de tafel van zuiver sittim 
hout (accaciahout) waarop het toonbrood werd geplaatst. 85 En nu komen we tot 
het  

Ten vierde voorwerp: “Gij zult een kandelaar van louter goud maken, van 
gedreven werk zal de kandelaar gemaakt worden. “86 Opnieuw, dit is Christus, en 
al het licht dat Christus draagt en werpt in de heilige plaats.  

Als we doorgaan naar het volgende hoofdstuk (Exod. 26: 1) krijgt u de tabernakel 
met haar “tien tentkleden van getweernd fijn linnen, blauwpurper, roodpurper, 
en scharlaken met kunstig geweven cherubs. “ 

Ten vijfde Dit is het vijfde ding. (punt). Het is een liefelijk beeld van Christus. Hoe 
heeft God Zichzelf geopenbaard? De apostel Paulus antwoordt: “Maar Christus, 
gekomen als hogepriester van de komende goederen, door de grotere en 
volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt (dat is niet van deze 
schepping), etc. “87 Christus is het kostbare anti type van al deze treffende 

85 Exod. 25: 23.  
86 Exod. 25: 31.  
87 Hebr. 9: 11.  
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beeldspraak. Ik zie die tabernakel en ik kijk op de gordijnen aan de binnenkant 
van fijn getweernd linnen en het blauw en purper en de cherubim. (vs. 1) 
Waarvan vertellen zij ons? Over niets anders dan alleen over Christus. We moeten 
nu echter niet vergeten dat alles uit het type genomen is en gezien wordt in een 
levende mens die aan Gods rechterhand is. De dag van het ritueel is voorbij en de 
ritualist (de strenge aanhanger van kerkgebruiken) is nu geheel uit de tijd. Het 
rituele te laten herleven betekent in werkelijkheid Christus te ontkennen. Het 
voorhangsel, waarover in Exod. 26: 31wordt gesproken is een voortreffelijk type 
van Christus. Het blauw geeft Zijn hemels karakter aan; het purper Zijn keizerlijke 
rechten als koning der koningen en Heer der heren; het scharlaken duidt er op dat 
Hij de koning van de Joden is; zo vertelt het fijn getweernde linnen ons van Zijn 
vlekkeloze menselijkheid; de churubim - in de Schrift altijd de uitvoerders van God 
in oordeel - vertellen dat alle oordeel in Zijn handen wordt gesteld. Hoe 
wonderlijk om later die gescheurde voorhang te vinden en te weten dat wijzelf 
gebracht zijn tot de kennis van God door de Heer Jezus Christus en het recht 
hebben om binnen het gescheurde voorhang te gaan door Zijn bloed. Hij die de 
Rechter zal zijn heeft Zelf het oordeel van God gedragen opdat wij zouden kunnen 
worden bevrijd.  

In hfst. 27: 1,2 komen we tot het zesde punt. “Gij zult het altaar van accaciahout 
maken . . . en gij zult het overtrekken met koper”. Daar vinden we een 
onmiskenbaar beeld en type van het kruis van Christus waar aan alle eisen van 
God door Christus werd tegemoet gekomen Als iemand in die dagen naar de 
tabernakel ging, wat was het eerste voorwerp dat zijn ogen ontmoetten? Het 
koperen altaar en het zondoffer daarop. Ik ben dichter bij God gekomen door dat 
koperen altaar: op het kruis heeft Christus voldaan aan alle eisen van God en 
iedere eis die God tegen mij als zondaar in kon brengen is beantwoordt en daar is 
aan voldaan door de Heer Jezus Christus  

Ga nu iets verder. In de hoofdstukken 28 en 29 hebben we de priesters, hun 
zalving en alles betreffende hun kleding. Het is de wijze waarop God ons 
terugbrengt in zijn eigen tegenwoordigheid. Hij brengt u binnen het voorhangsel 
en daar vindt u de hogepriester. Hij vertegenwoordigt het volk voor God. “Aäron 
zal hun namen ter gedachtenis voor het aangezicht des HEREN op zijn beide 
schouderstukken dragen. En opnieuw: “Zo zal Aäron de namen der zonen van 
Israël in het borstschild der beslissingen op zijn hart dragen, wanneer hij in het 
heiligdom komt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht des 
HEREN. “88 Wat is dat? Het is Christus opgestaan uit de doden: Christus de grote 

88 Exod. 28 : 12 - 29.  

De 40 dagen van de Schrift 43 

                                                                 



hogepriester Die een ieder opdraagt voor God. Het is liefde die mij op Zijn 
schouders van eeuwige macht draagt en op Zijn borst van onsterfelijke 
genegenheid. Wat was dit een beeld dat Mozes op de berg kreeg. Het zou iets 
zeer nuttigs (heilzaams) zijn voor u en voor mij deze “veertig dagen” zeer grondig 
te beschouwen. (overdenken)  

Gaan we nu naar het 30ste hoofdstuk. “Gij zult een altaar, een offerplaats voor 
reukwerk, maken; van accaciahout zult gij het maken . . . Gij zult het overtrekken 
met louter goud. . . Aäron nu zal daarop welriekend reukwerk in rook doen 
opgaan; elke morgen wanneer hij de lampen in orde maakt, zal hij het in rook 
doen opgaan. Ook wanneer Aäron de lampen aansteekt in de avondschemering, 
zal hij het in rook doen opgaan voor het aangezicht des HEREN als een bestendig 
reukwerk voor uw geslachten. 89 Nu wat is de lering (onderwijzing) van dit gouden 
reukaltaar? Ik denk dat het dit is: Voor God stijgt op al de welriekendheid 
(geurigheid), de zoetheid en de volmaaktheid van wat Christus als mens was. De 
kostbare wierook - die opsteeg als een zoete geur naar God - spreekt van de 
oneindige gunst van de persoon van Christus en zijn wegen als Mens, en als voor 
God alles zijnde - werd verbrand op het gouden altaar.  

Maar er is iets meer te aanschouwen betreffende de vermelding: “Ook wanneer 
Aäron de lampen aansteekt in de avondschemering zal hij het in rook doen 
opgaan voor het aangezicht des HEREN als een bestendig reukwerk voor uw 
geslachten. “90 Als God een licht ontsteekt gaat het nooit uit. Als het licht van God 
in uw ziel is opgegaan, dan is het er. De lampen werden aangestoken in de 
tabernakel en zij moesten nooit uitgaan. Er zijn twee dingen die u niet vindt in het 
meubilair van de tabernakel, geen blusapparaat, en geen stoel. Het licht mag 
nooit uitgedaan worden. Satan kan geen brandblusser maken voor het licht dat 
God in een ziel aangestoken heeft en God heeft er geen voor gemaakt. Als het 
licht er is, zal het er blijven. Het kan laag (weinig) zijn. Ik zeg u wat Hij vaak doet. 
God knipt het kousje af. En ik durf te zeggen, dat de meesten van ons Christenen 
beter worden van het afknippen van het kousje. Ik zou een man willen ontmoeten 
die mij bijregelt (snuit). Ik ga opgemonterd (opgelucht) door als ik dichtbij (naast) 
een ernstige, warmhartige christen loop. U niet? Nee! Dan denk ik dat u helemaal 
geen christen bent Maar het is heel opvallend dat er geen brandblusser is, zoals ik 
gezegd heb, en verder was er geen zetel (stoel). Het werk van de priester in die 
dagen (in die tijd) was nooit gedaan (klaar). Kijk nu naar dit: “Maar Hij, nadat Hij 
één slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods 

89 Exod. 30 : 1,3,7,8.  
90 Exod. 30 : 8.  
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rechterhand. “91 Zijn werk is gedaan. De Heer Jezus overtreft en rijst boven alle 
typen en schaduwen uit waarvan Hij het goddelijke anti type is. Zijn werk is 
gedaan en Hij heeft Zich gezet. In dat glorieuze feit rust ik. U niet?  

Maar verder wordt aan Mozes verteld: “Gij nu zult een vat van koper maken met 
een voetstuk van koper, voor de afwassingen, het plaatsen tussen de tent der 
samenkomst en het altaar, en daar water in doen. “92 Dit was heel noodzakelijk 
voor de dienende priesters. Als christenen hebben we het nodig dat onze handen 
en voeten worden gewassen (Joh. 13). Ik moet de voeten gewassen hebben. Bij 
het gaan door de woestijn heb ik het als gelovige nodig dat het water van het 
Woord van God op mijn geweten en hart wordt toegepast. Het zal het gevoel van 
reiniging geven. Ik heb nodig waarover Efeze 5 spreekt: “Christus heeft de 
gemeente liefgehad en Zichzelf voor haar overgegeven opdat Hij haar zou 
heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord. “93 

Nu, weet u waarvoor het wasvat is? Voor reiniging. Het is de wassing met water 
door het Woord. Kunt u mij de afmeting van het wasvat vertellen? Ik kan het u 
niet vertellen. Er wordt geen verslag van haar afmeting gegeven. Het wasvat van 
Salomo, of van het koperen wasvat “had een inhoud van drieduizend bath”. 
(2Kron. 4: 5. ) In het gevestigde koninkrijk van de Zoon des Mensen zal alles zijn 
overeenkomstig de wet - weloverwogen. Maar het is opmerkelijk dat de maat van 
het wasvat voor de tabernakel in de woestijn niet vermeld wordt. Ze wordt niet 
gemeten. Dit suggereert de gedachte dat u de toepasbaarheid van het Woord van 
God niet kunt meten. Het is wonderlijk hoe het Woord van God de ziel ontmoet 
(treft) in haar verschillende toestanden en daarom is er geen maat. Wat de één 
treft zou de ander niet treffen. Het Woord van God kan alleen worden toegepast 
door de Heilige Geest en er is geen beperking voor de manier waarop dat Woord 
wordt toegepast. Het wasbekken zonder maat (afmetingen) geeft de gedachte 
van de onmetelijke breedte, lengte en universele (allesomvattende) waarde van 
het Woord van God om aan de talrijke (veelvuldige) noden van de ziel te voldoen 
als wij door dit toneel gaan.  

De leringen betreffende het wasvat vervolgende, lezen we dat de HERE Mozes 
vroeg “neem zekere (bepaalde) hoofdspecerijen en maak 61 een heilige zalfolie 
zoals een zalfbereider dat bereid; het zal een heilige zalfolie zijn. “94 We lezen hier 

91 Hebr. 10 : 12.  
92 Exod. 30 : 18.  
93 Ef. 5: 25, 26.  
94 Exod. 30: 22-33.  
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ongetwijfeld van de Heilige Geest van God. Het mocht niet op het vlees van de 
mens worden gedaan. Het bloed van de verzoening moest er altijd aan vooraf 
gaan. De olie werd gedaan op het bloed, wat ons leert dat de Heilige Geest alleen 
op een mens valt die uit God geboren is en er toe leidt in/op de Heer Jezus 
Christus te vertrouwen, gestorven voor zijn zonden en opgestaan. Dit wordt het 
meest opvallend bevestigt in het N. T. waar we lezen “In Wie ook u, toen u het 
woord der waarheid, het evangelie van uw behoudenis, hebt gehoord - in Wie 
ook u toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte. “95  

Slechts van één punt meer maak ik nog melding. “En de HERE zeide tot Mozes : 
Neem u welriekende stoffen: druipende hars, onyx en galbanum, welriekende 
stoffen en reine wierook, in gelijke delen. “96 Zij maakten daarmee dat mooie 
reukwerk dat op het gouden altaar verbrand moest worden. Al het in het oog 
lopende, de zoetheid en de volmaaktheid van Christus in Zijn leven en op Zijn 
wegen als een nederig mens, die in genade op aarde wandelt worden hier 
aangegeven (aangestipt). Verbrand op het altaar, 's morgens en 's avonds, stijgt 
hun zoete geur (reuk) op tot voor God. . Als u en ik Christus niet waarderen, God 
doet dat wel. Als u de liefde niet waardeert die Hem tot in de dood leidde, zelfs 
tot in de dood van het kruis, God doet dat wel.  

Wel, dat was het wat aan Mozes werd onderwezen gedurende die veertig dagen. 
U zou meer moeten kijken naar dit onderricht betreffende het heiligdom in uw 
vrije tijd (op uw gemak). Het wordt opgesomd in hfst. 31. U zult de elf punten die 
ik zopas heb aangewezen in de vs. 7 - 11 vinden. God plaatst ze daar alle bij 
elkaar.  

Het is precies een kleine afbeelding van wat de Here Jezus in Zijn Persoon is in zijn 
diensten en Zijn werk. Als u deze typen uit het O. T. nu nog nooit bestudeerd 
heeft, laat mij u dan aansporen te gaan zitten en het te doen Zij zijn vol van zegen 
voor de ziel. Het O. T. is het prentenboek van Christus en door deze beelden, 
typen en schaduwen leren we op wonderlijke wijze wat Christus is, en wat 
Christus gedaan heeft. Wat kon wonderlijker zijn dan dit dat Mozes leert, dat er 
een genadetroon is gebaseerd op rechtvaardigheid. Aan alle eisen van God is 
voldaan in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Bovendien is er het 
verzoeningsbloed dat mij het recht geeft te naderen, en de cherubim die 
onbeweeglijk (vast) staren op dat gesprengde bloed. Ik vind de tafel en daarop ligt 
ligt het brood. Ik moet het eten. Ik vind het licht en ben er in om van alles te 

95 Ef. 1 :13.  
96 Exod. 30: 34.  
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genieten wat Christus is. Ik ben helemaal in het licht van de bedoelingen van God. 
Dan word ik gebracht naar het koperen altaar - het kruis dat mij recht geeft op de 
heerlijkheid. Om zo te spreken, God neemt mij bij de hand en zegt: U kunt binnen 
komen. Aan de eisen van het koperen altaar is geheel voldaan en het gesprengde 
bloed getuigt dat Christus door Zijn verzoenende dood de kwestie van de zonde 
heeft geregeld. En dan vindt u een Priester die u handhaaft in de 
tegenwoordigheid van God. Hij draagt u in zijn hart en op zijn schouders. U vindt 
in zijn gezelschap licht waarin u zich kunt verblijden en voedsel dat u kunt eten. 
Dan geeft de olie - de Heilige Geest die op ons gedaan is - kracht voor de toegang 
tot God in al de geurigheid van wierook, van de volmaaktheid van Christus. De 
gedachte van God is niet om ons op een afstand te houden, maar om ons dichtbij 
te brengen in de genieting van alles wat Christus is.  

Dat was het waarin Mozes begunstigd (bevoorrecht) werd om het te zien 
gedurende deze veertig dagen. En wat deed het volk gedurende deze gehele tijd? 
Laten we naar de aarde gaan en zien. Het eerste woord van de wet die zij zo 
gemakkelijk aangenomen hadden, was dit: “Gij zult geen andere goden voor mijn 
aangezicht hebben. “97 Helaas! als Mozes naar beneden komt ziet hij een gouden 
kalf en Israël er rondom dansende. Zij konden niet door geloof wandelen. Zij 
hadden gezegd: “Deze Mozes, die man, die ons uit het land heeft gevoerd - wij 
weten niet, wat er van hem geworden is. “98 Hij komt beneden om te zien dat het 
volk de meest verschrikkelijke afgoderij gepleegd heeft. En zij zeggen positief 
betreffende het gouden kalf, “Dit is uw god, Israël, die u uit het land Egypte heeft 
gevoerd. “99 Helaas, Aäron deed hierin met hen mee. God zegt dan dat Hij hen zal 
oordelen en wil Mozes tot een groot volk maken. Maar Mozes, zoals we gezien 
hebben, zet zichzelf terzijde, wendt zich tot God in bemiddeling voor het volk en 
zegt: “Denk aan Abraham, Isaäk en Israël, uw dienaren, aan wie Gij gezworen hebt 
bij Uzelf en tot wie Gij gesproken hebt: Ik zal uw nakomelingschap 
vermenigvuldigen als de sterren des hemels en dit gehele land, waarover Ik 
gesproken heb, zal Ik aan uw nakomelingschap geven, om het voor altoos te 
bezitten. En de HERE kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te 
zullen aandoen. “100  

Als Mozes naar beneden komt heeft hij de twee stenen tafelen in zijn hand, en 
weet u wat toen plaats vond? Hij voelde dat hij ze niet naar beneden kon 

97 Exod. 20:3.  
98 Exod. 32: 1.  
99 Exod. 32: 4b.  
100 Exod. 32: 13, 14.  
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brengen, dus verbrijzelde hij ze aan de voet van de berg. Er wordt gezegd: “De 
toorn van Mozes ontbrandde. “101 Dat is een zeer treffend woord. Ik denk, dat ik 
zijn gelaat zie vlammen van terechte erger, terwijl hij de zonde en afgoderij van 
het volk aanschouwt en de gevolgen van de gebroken wet beseft. Weet u hoe hij 
de volgende keer naar beneden komt? Met de huid van zijn gelaat op de meest 
wonderlijke wijze stralende.  

Weet u waarom? Toen had hij geleerd wat “genade” was. Hier leert (weet) dat 
hij met Israël op grond van de verantwoordelijkheid en van de wet alles voorbij is. 
En wat is het volgende? Hij zegt: “Wie is voor de HERE? Die kome tot mij!”102 Levi 
komt naar voren en drieduizend mensen stierven die dag. Als de wet verbroken 
wordt sterven die dag ongeveer drieduizend mensen. (vs. 28) Heeft u ooit 
opgemerkt wat er plaats vond op de Pinksterdag, de dag van genade? De dag 
toen de Heilige Geest neer kwam werden er drieduizend mensen gered. (Hand. 2: 
41) Treffend verschil! De dag toen de Heilige Geest neerkwam om te vertellen van 
een ten hemel gevaren Christus in heerlijkheid die verzoening gemaakt had, 
voordat hij opsteeg, werden er drieduizend mensen gered. En wat is er sinds die 
tijd gebeurd? Daarom, omdat redding als een schijnende rivier door deze wereld 
is gerold en ontelbare miljoenen er van gedronken hebben. Hebt u gedronken, 
indien niet, drink dan vanavond.  

Denkt u dat de wet u kan helpen of kan redden? Laat de apostel Paulus u een 
klein woord geven wat dit betreft: “Wij, van nature Joden en geen zondaars uit de 
volken, die <echter> weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt op grond 
van werken van [de] wet, maar alleen door [het] geloof in Jezus Christus, ook wij 
hebben in Christus Jezus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden op 
grond van geloof in Christus en niet op grond van werken van de wet, want op 
grond van werken van [de] wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. “103 Hoe 
kan God dan een schuldige zondaar rechtvaardigen? Op grond van het volbrachte 
werk van Zijn eigen gezegende Zoon aan het kruis en het simpele geloof van de 
kant van de zondaar in Zijn Zoon en in het werk van Zijn Zoon die de bekoorlijke 
beelden die we hebben gade geslagen zo prachtig schilderen (afbeelden). Begrijp 
dit, “Want allen die op grond 65 van werken van [de] wet zijn, zijn onder [de] 
vloek; want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder die niet volhardt in alles wat 
geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. “104 Falen (in gebreke 

101 Exod. 32 :19.  
102 Exod. 32 ::26.  
103 Gal. 2: 15, 16.  
104 Gal. 3: 10 
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blijven) op één punt maakt mij schuldig aan alle, zoals de apostel zegt: “Want wie 
de hele wet houdt, maar in één [gebod] struikelt, is schuldig geworden aan alle. 
“105 

Ik zeg u, mijn vrienden,er is slechts één mens passend voor God en dat is de Mens 
in de heerlijkheid, de Heer Jezus Christus. Hij hield de wet volmaakt. En hield Hij 
ze niet voor mij? Ik denk niet dat dit de manier is waarin de Schrift het voorstelt. 
Het punt is dit, Hij bewees wat Hij was in al Zijn gezegende gehoorzaamheid en 
toen Hij had bewezen wat in Hemzelf was ging Hij naar het kruis, ging Hij naar het 
kruis en stierf voor de mens die de wet had verbroken. En wat deed Hij? Hij 
besloot en eindigde de geschiedenis van die mens toen Hij stierf aan het kruis 
voor de schuldige zondaar die de wet had gebroken en toen verrees Hij uit de 
dood als hoofd van een nieuw geslacht. Let op wat de apostel Paulus zegt: “En dat 
door [de] wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk, want de 
rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Maar de wet is niet op grond van 
geloof, maar 'hij die deze dingen gedaan zal hebben, zal door die dingen leven'. 
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te 
worden (want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. )106 

Als u van plan bent zegen te verkrijgen dan moet het op grond van geloof zijn, 
niet op grond van werken. Christus hing aan het kruis en Hij heeft voor ons de 
vloek gedragen. Ik zie dat Christus de vloek van een verbroken wet heeft 
verdragen en dat ik onschuldig (vrij) ben door Zijn dood, dus “opdat de zegen van 
Abraham in Christus Jezus tot de volken zou komen, opdat wij de belofte van de 
Geest zouden ontvangen door het geloof. “107 Hoe krijgt u de Heilige Geest ?  

Door het geloof. “De rechtvaardige zal door zijn geloof leven”108 Wel, als iemand 
hier denkt dat hij voor God kan staan op grond van werken of van de wet, hoe 
ijdel is die gedachte. Maar hoe gezegend is het te zien dat God, gedurende deze 
veertig dagen op de berg, in opvallend type, aan Mozes zijn gedachten, 
bedoelingen en raadslagen betreffende Christus en Zijn werk ontvouwde, met het 
doel dat Christus het voorwerp van het geloof en de liefde van de kant van allen 
die over Hem horen zou zijn. God helpe u vanaf deze avond eenvoudig te rusten 
op de Heer Jezus Christus.  

  

105 Jac. 2: 10 
106 Gal. 3: 11- 13.  
107 Gal. 3: 14.  
108 Hab. 2: 4 
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Hoofdstuk 4 - De tweede veertig dagen van Mozes.  

Genade en Zegen ; Of, Gods soevereiniteit en haar wegen.  

(Exodus 32: 30-35, 33: 1-23, 34: 1-9, 27-35; Deuteronomium 9: 25-29, 10: 1-5) 

Zij onder u die hier aanwezig waren, de avond van de laatste dag des Heren, 
zullen zich herinneren dat wij Mozes tot op de berg volgden waar hij zijn eerste 
veertig dagen doorbracht toen hij van God de tien geboden, de wet, de eisen van 
God betreffende de mens ontving die geschreven waren op de stenen tafelen. En 
toen Mozes naar beneden kwam herinnert u zich wat de toestand van zaken 
beneden was. Alles lag in puin. Het was alles hopeloos.  

Het volk dat zichzelf op grond van verantwoordelijkheid voor God had geplaatst, 
verklaarde met de hoogst mogelijke dwaasheid, dat zij alles zouden doen dat de 
Heer hen opdroeg. Het allereerste woord van de wet was dat zij geen gesneden 
beeld zouden maken en het eerste dat het oog van Mozes trof is een gouden 
beeld en Israël er rondom dansende en zeggende: “Dit is uw god Israël. “109 Het 
verval was absoluut. De breuk was volkomen. De voorgeschreven verhouding 
tussen Israël en God was absoluut verbroken door deze openlijke zondige 
handeling Ik kan heel goed begrijpen hoe diep Mozes werd getroffen (geroerd) 
toen hij de stenen tafelen brak. Wat zou God hebben moeten doen als hij ze had 
neergegooid? Hij zou ogenblikkelijk oordeel over verbrekers van de wet hebben 
moeten brengen. Mozes ging om zo te zeggen de moeilijkheid op deze manier 
tegemoet, als ik ze niet de kop indruk, dan zal er voor God een gelegenheid zijn 
om Zijn redmiddelen (hulpbronnen) voor de dag te halen, indien er enig 
redmiddel is. God is heilig, zij zijn schuldig en als de wet op hen gebonden wordt, 
dan moet Hij hen oordelen. Dus hij brak de stenen tafelen en God berispte hem 
niet omdat hij dit deed.  

Dan roept hij een ieder die aan de kant van de Heer staat om dat duidelijk te 
maken. Levi antwoordt en drieduizend mensen sterven. Dat is, op de dag dat de 
wet werd verbroken, kwam er een verzachtend oordeel. De les is dit, de mens kan 
niet voor God staan op grond van een bevel. Nee, geliefde vrienden, hij moet of 
voor God zijn in het gevoelen van Zijn genade en op grond van Zijn 
barmhartigheid, of anders worden veroordeeld.  

Vervolgens ziet u dat Mozes zich naar het volk wendt en hen hun zonden ten laste 
legt. In vs. 11- 13 was hij ijverig voor het volk geweest bij God. Hier is hij ijverig 

109 Exod. 32: 4 "Dit is uw god, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd".  
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voor God bij het volk en zegt: “Gij hebt een grote zonde begaan. “110 Het is 
belangrijk om te weten dat u hebt gezondigd. Ik heb gezondigd; dat hebt u. Hun 
zonde was afgoderij. Het was het verbreken van de bekende bevelen van God. 
Voor die zonde, vertelt de Schrift ons, kregen zij al hun toekomstige straf. Daar 
was de wortel die zo'n bittere vrucht in de geschiedenis van Israël in toekomstige 
dagen voortbracht omdat er afgoderij in het hart was. Nu zeg ik niet dat uw zonde 
en mijn zonde precies hetzelfde zijn; maar u hebt een grote zonde gezondigd. 
Welke zonde? Dat is niet het punt. Ik ga u niet onthullen wat uw zonde is. Maar 
dit weet ik, dat u een zondaar bent en zonde is iets ernstigs. God zal niet aan de 
zonde voorbijgaan. Hij zou dat niet kunnen. Als Hij dat deed zou Hij geen God 
kunnen zijn.  

Cecil zei eens, dat een onbekeerd mens een half beest was en een halve duivel. 
Hij gelijkt op het beest in zijn lusten en passie's en hij gelijkt op de duivel in zijn 
trots. Het is een ware bewering. Neem de mens als mens en u zult ontdekken dat 
dit zijn geschiedenis is. Verderf en geweld verschijnen door het hele toneel heen. 
U zou enkele verwachtingen kunnen hebben. Maar in het algemeen gesproken, 
de mens zal zijn lusten en wensen volgen. Hij geeft niet om God. Dan is er nog iets 
anders waarin hij op Satan gelijkt. Hij vindt de wereld een plaats waarin hij kan 
optreden en wanneer hij er in opgaat (stijgt) is hij trots. Het Woord van God is 
volkomen duidelijk. “Want allen hebben gezondigd. “111 En de mens die een diep 
gevoel voor God heeft van zijn zonde vergoelijkt of verkleint het niet.  

Nu denken wij, wanneer de zonde aan het licht komt dat het dan de tijd is voor 
God om te oordelen. Ah, dat is de mens. Maar u ziet, zo is God niet. Wat naar 
buiten komt in dit toneel aan de Sinaï - toen alles te gronde gericht en verloren 
was en de zaak van Israël absoluut hopeloos was - toen keerde God terug in de 
zegen van Zijn eigen wezen en de absolute goedheid van Zijn eigen natuur. Toen 
de genade was misbruikt, kwam de barmhartigheid te voorschijn en God zei: Ik zal 
soeverein zijn, Ik zal dat doen waar Ik van houd en Ik zal hen zegenen ondanks 
hun zonde.  

Ah, lieve vrienden, het is iets wonderlijks om God te kennen. U kunt vragen, wat 
bedoelt u met genade die misbruikt wordt? Wel, wat is het anders dan genade 
geweest al de weg tot nu toe? God naderde tot Mozes in de brandende bos en zei 
tegen hem: “Ik heb ter dege gezien de 70 ellende van mijn volk dat in Egypte is, en 
hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten. Daarom ben ik 

110 Exod. 32: 30a.  
111 Rom. 3:23.  
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nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te 
voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honig. “112 
Was dat geen genade? Loutere souvereiniteit, gezegende genade. U weet hoe hij 
hen leidde van de brandende struik direct naar de laatste handeling die we in het 
vorige hoofdstuk hebben gezien. Het manna kwam dagelijks tot hen naar 
beneden en zuiver water volgde hen.  

Als u de wegen van God in genade wenst na te sporen, ga en lees Ps. 105. Het is 
het getuigenis van alles wat Hij deed. Hoe Hij hen opvoerde en zegende. Het is de 
taal van de niet-falende goedheid van God. Hij brengt hen naar de berg Sinaï en 
zegt dan: “Gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op 
arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. “113 Dan stelt (legt) Hij de wet 
voor; en in zelfvertrouwen, zonder werkelijk te weten wat de eisen van de wet 
waren, zeggen zij vol trots tot God “Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij 
doen. “114 Wat is het volgende? Het eerste ogenblik als zij werkelijk op grond van 
gehoorzaamheid zijn, falen zij en is alles voorbij. Daarop legt Mozes hen hun 
zonde ten laste: “Gij hebt een grote zonde begaan. “115 Hoort u niet de Heilige 
Geest die tegen u zegt, “U hebt een grote zonde begaan?” De grootste zonde die 
u hebt begaan is dit, u hebt nooit de Heer Jezus Christus geloofd. Als u geen 
bekeerde persoon bent dan hebt u nooit gebogen voor de Zoon van God en dat is 
de grootste zonde die een zondaar kan bedrijven. En straks, als u in uw zonden 
sterft, zelfs als er tien duizend zonden op uw deur gelegd worden, zal de 
veroordelende zonde van alles dit zijn, u hebt van Jezus gehoord en toch nooit in 
Hem geloofd. Dat is de grote zonde van elke onbekeerde persoon in deze zaal 
vanavond. En als u het voelt, des te beter voor u.  

Toen zei Mozes: “Maar nu zal ik opklimmen tot de HERE, misschien zal ik voor uw 
zonde verzoening bewerken. “116 Let op het woord “misschien”. Hij is er niet zeker 
van dat hij kan bewerkstelligen wat hij als noodzakelijkheid ziet, het maken van 
verzoening voor hun zonde. En u zegt tot mij, is dat alle troost die u voor mij 
hebt? Helemaal niet, luister. Er is een Mens opgegaan naar God met geen 
“misschien” op Zijn lippen. Er is een Mens aan Gods rechterhand die eens aan het 
kruis hing en eens de zonden van zondaars droeg, in de dood ging onder het 
oordeel van God en stierf met aan beide zijden een misdadiger. Maar let op, Hij is 

112 Exod. 3: 7, 8.  
113 Exod. 19: 4, 
114 Exod. 19: 8.  
115 Exod. 32: 30 
116 Exod. 32; 30b.  
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opgestaan van de doden en is tot God gegaan, een overwinnaar. Hij is opgegaan 
als Degene die verzoening heeft gemaakt - opgegaan als Degene die, in de dood, 
aan al de eisen van God heeft voldaan en nadat Hij het werk heeft beëindigd, dat 
God Hem gegeven had om te doen, heeft Hij Zijn plaats op de troon ingenomen, 
waarvoor Hij het oordeel op Golgota heeft gedragen. Gezegend Slachtoffer, 
glorieuze Overwinnaar!  

Kent u de erfenis die Hij u heeft nagelaten? Weet u wat een erfenis is? Het is een 
gave die tot u komt van een persoon die dood is. En ik verheug mij er in om u 
vanavond te vertellen dat aan u een wonderlijke nalatenschap is nagelaten. Wat is 
het? Toen die Heiland stierf op het hout van Golgota, weet u wat zijn laatste 
woorden waren? “Het is volbracht”. Daar is Zijn erfenis voor iedere angstige in 
barensnood verkerende ziel, een voleindigd werk. Mozes moest zeggen 
“Misschien zal ik voor uw zonde verzoening bewerken”. Zo niet de Heer Jezus 
Christus die ik u vanavond predik. Hij is opgevaren zonder “misschien” op Zijn 
lippen. Let er op wat de Heilige Geest zegt van Hem: “Nadat Hij <door Zichzelf> 
[de] reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht is gaan zitten aan [de] 
rechterhand van de Majesteit in [de] hoge. “117 Toen de verzoening volledig was 
tot stand gebracht, toen aan iedere eis van God was voldaan, toen Hij de macht 
van satan had vernietigd en de zonden van de mens had gedragen, vernietigde Hij 
de dood en stond op uit de dood door de heerlijkheid van de Vader, toen Hij naar 
de hoge ging.  

De opstanding is het bewijs en het getuigenis van de bevrediging van God in dat 
wat Christus heeft volbracht en als u een levende Christus ziet aan Gods 
rechterhand dan zult u vrede krijgen in uw ziel. U zult geen vrede krijgen alleen 
door te weten dat Jezus is gestorven. Er is nu geen dode Christus. Ik neem u mee 
naar zijn graf. Daar (Er) is geen begraven Christus. Waar is Hij? Hij is opgestaan! 
“Waarom zoekt u de Levende bij de doden?”118 Nee, mijn vriend, kijk omhoog. Ik 
wens (verlang) dat u deze avond omhoog kijkt en aan Gods rechterhand ziet Die 
gezegende, aanbiddelijke, heilige Mens, de Heer Jezus, Gods enige Zoon Die eens 
voor ons in de dood was. Er is voor u of voor mij niets overgelaten om te doen, 
niets behalve dan om het ons toe te eigenen en het genot (de weldaad) van de 
zegen die verbonden is met Hem die stierf en weer opstond. De vorige 
zondagavond zei ik u dat de wet geen leven, kracht of een doel (voorwerp) gaf. 
Wat doet het evangelie? Het geeft de gelovige alle drie. Ze geeft u leven, eeuwig 
leven, de gave van God, in Christus Jezus; zij geeft u kracht, omdat op het ogenblik 

117 Hebr. 1 : 3.  
118 Luc. 24 : 5.  
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dat u de Heer Jezus ontvangt als uw Heiland (Redder), de Heilige Geest op u valt 
en u kracht hebt. En wat is het volgende? U krijgt een voorwerp voor uw hart in 
de persoon van de Heer Jezus Christus. Ik herhaal, dat is wat het evangelie u 
brengt.  

De vorige week merkten we op dat toen Mozes van de berg af kwam, na de eerste 
“veertig dagen” en de stenen tafelen brak, dat zijn gezicht moet zijn ontvlamd van 
oprechte boosheid. Toen hij de tweede keer naar beneden kwam, lezen we dat: 
“Hij niet wist dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met Hem gesproken 
had. Toen Aäron en al de Israëlieten Mozes zagen, zie, de huid van zijn gelaat 
straalde, en zij durfden hem niet naderen. “119 Waarom straalde zijn gelaat? Hij 
had een gevoel (besef) van wat genade was gekregen. Het was het gevolg van zijn 
ontdekking van de openbaring van Gods eigen gezegende absolute goedheid, die 
nu de vorm aannam van genade voor het volk dat hopeloos verloren was.  

Toen Mozes naar boven ging zei hij tot God: “Ach, dit volk heeft een grote zonde 
begaan, want zij hebben zich een gouden god gemaakt. Maar nu, vergeef toch 
hun zonde. “120 Hij voelde dat het bijna onmogelijk zou zijn. Hij zegt niet, U wilt 
het doen, omdat hij het hart van God niet goed genoeg kende om dat te zeggen. 
Dus zegt hij alleen: “Maar nu, vergeef toch hun zonde - en zo niet, delg mij dan uit 
het boek dat Gij geschreven hebt. “121 In dit geval gelijkt Mozes op Christus. Hij is 
bereid om alles te verliezen als het volk slechts zou kunnen worden gezegend. Hij 
was er niet toe geroepen om dit te doen. Maar daar komen zijn liefde en de liefde 
van Christus naar voren. Jezus gaf Zichzelf onvoorwaardelijk aan God en Hij gaf 
Zichzelf voor onze zonden. De ontdekking dat Hij u lief heeft en Zichzelf voor u 
gegeven heeft zal onmiddellijk zegen voor uw ziel brengen.  

God antwoordt Mozes hier: “Wie tegen Mij gezondigd heeft zal Ik uit mijn boek 
delgen. Maar ga nu heen, leid het volk naar de plaats waarvan Ik u gesproken heb; 
zie, mijn engel zal voor u uitgaan. “122  

Als u bij het volgende hoofdstuk komt, spreekt God “de HERE sprak tot Mozes van 
aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. “123 En nu vindt u 
een heel mooi punt in de geschiedenis van deze gezegende dienstknecht. Hij is in 
gezelschap van God en ten slotte (eindelijk) wordt Mozes heel stoutmoedig, aan 

119 Exod. 34: 29, 30.  
120 Exod. 32: 31, 32 
121 Exod. 32: 32.  
122 Exod. 32: 33, 34.  
123 Exod. 33: 11 
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de ene kant vervuld van het gevoel wat de zonde van Israël is en gelijktijdig met 
het gevoel van de goedheid van God aan de andere kant zegt hij: “Doe mij toch 
uw heerlijkheid zien”. (vs. 18) Het antwoord van de Heer is prachtig: “Ik zal mijn 
luister aan u doen voorbijgaan en de naam des HEREN voor u uitroepen”. (vs. 19) 
Als de heerlijkheid van de HERE toen had geschenen, had Mozes moeten 
verschrompelen. Alleen in Hem, Die de Zoon van God is, kan die heerlijkheid en 
majesteit worden geopenbaard zonder dat de mens wordt verpletterd. Maar Hij, 
die Zelf God was, verliet die heerlijkheid, de heerlijkheid die Hij bij de Vader had, 
kwam naar beneden, werd Mens, ging door dit toneel als Degene die God 
openbaart. Die volmaakte Mens beëindigde zijn leven in de dood voor de mens 
die geen verbinding met God had. Toen “heeft God Hem opgewekt uit [de] doden 
en Hem heerlijkheid gegeven opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. “124 Ga in 
Zijn tegenwoordigheid en zie de heerlijkheid van God in het gezicht van Jezus 
Christus.  

“Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan”(Exod. 33: 19) is het antwoord van God 
op de wens van Mozes om Zijn heerlijkheid te zien en dan legt Hij uit, wat ik zou 
willen noemen, de geheime gedachte van Zijn hart, als Hij terugkeert in de 
absoluutheid van Zijn wezen, in goedheid, ten einde een schuldig volk te sparen. 
Hij spreekt, om zo te zeggen, tot Mozes, “de zaak (het geval) is erg slecht en als Ik 
de wet haar gang laat gaan dan moet Ik het volk afsnijden tot op één mens. En 
dan voegt Hij toe “Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij 75 ontfermen, 
over wie Ik Mij ontferm. “125 Had gerechtigheid haar overwicht gehad op dat 
moment dan had geheel Israël moeten worden afgesneden. Maar Hij zegt, hoewel 
zij mijn genade hebben misbruikt en de wet gebroken, er is één bron die Ik 
gelaten heb - genade. “Ik zal genadig zijn” is goddelijk voorrecht, en goddelijk 
bekoorlijk.  

Het is iets wonderlijks wanneer de ziel het gevoel van de genade van God heeft. In 
de woorden “Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben”. spreekt Hij, om zo te zeggen, 
'Ik zal doen wat Ik wil. Ik ben absoluut'. Geliefde vrienden, verzet u niet. Sta God 
niet tegen. U verlaat God alleen om op de proef te stellen, wat ik misschien kan 
noemen, het voorrecht van zijn liefde en wat zal Hij doen? “Ik zal genadig zijn, wie 
Ik genadig ben” is Zijn manier om de schuldigste zondaar die ooit de aardbodem 
betrad te ontmoeten  

124 1Petr. 1: 21.  
125 Exod. 33 : 19 
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Ik vraag u zich een ogenblik te wenden tot Psalm 106. Hoe wonderlijk komt daar 
de waarheid van de genade van God voor de dag. Psalm 105 geeft het detail van 
wat God in genade voor Israël is geweest En dan opent de volgende psalm met: 
“Halleluja. Looft de HERE, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in 
eeuwigheid” (Ps. 106:1).  

Vervolgens is het geheel van die psalm bezig met aan te tonen wat voor verstokte 
rebellen Israël was. Maar waarom zeggen zij “zijn goedertierenheid is tot in 
eeuwigheid”. Omdat verderop in vers 45 wordt gezegd, “dan gedacht Hij te 
hunnen gunste aan zijn verbond, en had deernis naar zijn grote goedertierenheid”. 
Het is genade waarop God terug valt. En u zult in de volgende psalm vinden: 
“Looft de HERE, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid”. 
(Ps. 107: 1) Als u de geschiedenis van Israël volgt van begin tot eind, dan is de 
grondtoon van hun lied altijd geweest genade, heel reëel de vrucht van de 
absolute gezegende goedheid van God. Wanneer het volk zichzelf 76 totaal had 
geruïneerd vanwege hun zonden, dan was het God die terugkeerde in de 
oneindige goedheid van Zijn eigen Wezen en genade verheugde zich tegen het 
oordeel. Hoe mooi is het om te horen,  

“Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid 
over wie Hem vrezen“ (Ps. 103:11). 

Wilt u de mate van Gods genade weten? Tracht om de afstand tot de hemel te 
meten. U zou enige moeite hebben om dat te doen. U kunt het niet meten. En 
dan gaat de psalm iets verder: “Maar de goedertierenheid is van eeuwigheid tot 
eeuwigheid over wie Hem vrezen en zijn gerechtigheid over kindskinderen”(vs 
17). Dat is het wat God in Zichzelf is. Hij heeft (schept) er behagen in.  

Herinner u (denk aan) de liefelijke uitdrukkingen betreffende genade in de 
evangeliën waar de Heer spreekt. Het is een liefelijk thema voor een bezorgde ziel 
om over uit te weiden (bij stil te staan) om te bepeinzen en voor al onze zielen 
“En het gebeurde toen Jezus in het huis aanlag, en zie, vele tollenaars en zondaars 
kwamen en lagen mee aan met Jezus en zijn discipelen. En toen de farizeeën het 
zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en 
zondaars? Toen Hij nu dit hoorde, zei Hij tot hen: Zij die gezond zijn, hebben geen 
arts nodig, maar zij die ziek zijn. Het is niet het hele volk dat een dokter nodig 
heeft, maar de mensen die ziek zijn. Dan zegt Hij: “Gaat dan heen en leert wat het 
is: Barmhartigheid wil Ik en geen offer”. Daar hebben we het sleutelwoord tot al 
Gods wegen. Denkt u dat God iets van u wil om dingen te verbeteren? “Gaat dan 
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heen en leert wat het is: Barmhartigheid wil Ik en geen offer; want Ik ben niet 
gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. “126  

Dat is het wat van God komt. Ga nu iets verder. U vindt het te voorschijn komen 
in hfst. 12, waar Hij op de sabbatdag zegende en gezond maakte. “Als u echter 
had geweten wat het is: Barmhartigheid wil Ik en geen offer, dan zou u de 
onschuldigen niet hebben veroordeeld. “127 Merk op zij veroordeelden Hem 
omdat Hij een mens op de sabbatdag zegende. Wat is zijn antwoord? “Als u 
echter had geweten wat het is, barmhartigheid wil Ik, en geen offer, dan zou u de 
onschuldigen niet hebben veroordeeld”.  

Dat God Zich verheugt in genade heeft een eeuwigdurend getuigenis in zijn 
Woord; en een lieflijk voorbeeld er van vinden we in Micha 7: 18 - 20. Daar krijgt u 
het karakter van God en de houding van God tot een verontrust volk prachtig 
uitgedrukt. Terecht kunnen zij juichen in de genade en trouw van God en zeggen: 
“Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en aan de overtreding 
van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig 
behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! Hij zal Zich wederom 
over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze 
zonden werpen in de diepten der zee. Gij zult trouw bewijzen aan Jacob, 
goedertierenheid aan Abraham, gelijk Gij van oude dagen af aan onze vaderen 
hebt gezworen”. Welk een ontroering van vreugde gaat door het hart om te 
vinden dat een heilig God zo behagen schept in genade. En als u hier deze avond 
bent als een ellendige, nergens goed voor zijnde, ongelukkige zondaar, begrijp 
dan dat de Heer er behagen in schept u te ontmoeten en Hij zal u gaarne genade 
betonen, al uw zonden vergeven en u de kennis van zijn vergeving geven.  

Stel het niet uit zijn genade te smaken (te ondervinden). Als u mij 78 tien euro 
schuldig bent en u zou tot mij komen en zeggen dat u in geldverlegenheid zou zijn 
en niet zou kunnen betalen, dan zou ik kunnen zeggen, “Oh, dat kan later worden 
betaald”. “Maar ik zal het nooit hebben, “ antwoordt u: “Dan zal ik uw schuld juist 
in het zonnetje moeten zetten, “ is mijn opmerking en u gaat weg en zegt, “Hij 
staat niet heel goed in de gunst”. Wel, dat zou zijn zoals ik. Maar wanneer God 
iemand zijn schuld, zijn zonden vergeeft, heeft Hij er behagen in. Hij verheugt Zich 
er in om een mens die beeft in zijn zonden te ontmoeten. Zelfs zijn natuur trilt van 
vreugde door u het gevoel/besef van Zijn liefde te geven en Hij neemt u op en 
zegent u op grond van gerechtigheid. God heeft er een reusachtige vreugde in, 

126 Matt. 9: 1--13.  
127 Matt. 12: 7.  
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een mens als ik, te zegenen op grond van wat zijn eigen dierbare Zoon heeft tot 
stand gebracht. “Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben. “128 openbaart de diepte 
van de goedheid van Gods hart.  

Sommige mensen struikelen over de soevereiniteit van God. Zij denken dat Zijn 
wegen willekeurig zijn. Dat denk ik niet. Zei God niet: “Jacob heb Ik liefgehad, 
maar Ezau heb Ik gehaat. “129 Ja, maar God zei het niet toen de twee knapen 
werden geboren. U vindt deze uitspraak in het laatste boek van het O. T. , in Mal. 
1: 2,3. Hij zei dit lang nadat zij van het toneel waren. verdwenen. Met al zijn 
kronkeligheid was Jacob een gelovige en God houdt van geloof (vertrouwen) en 
zegent de gelovige. Maar Ezau was een werkelijke man van de wereld. Hij zou zijn 
eerstgeboorterecht verkopen voor een schotel linzen - voor een beetje genoegen 
in deze wereld. En wat betreffende zijn nakomelingschap? Wel, zij streden altijd 
tegen God en het volk van God. Israël was Zijn volk en hun echte zonde gaf Hem 
een gelegenheid om te tonen wat Hij in goedheid was. Dit is het volgende punt 
dat we lezen in Rom. 9: 15: “Want tot Mozes zegt Hij: Ik zal Mij erbarmen over 
wie Ik Mij erbarm 79 en Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm”. Ziet u niet lieve 
vriend dat God soeverein is? Hij keerde terug in zijn soevereiniteit in het toneel 
voor ons opdat Hij de meest gezegende eigenschap van zijn natuur, genade, zou 
uitoefenen. Hebt u het geproefd, mens? Hij is rijk in genade. Moge u het deze 
avond proeven en doorgaan en zeggen “Ik heb de genade van God geproefd”. Als 
God met Israël gehandeld had naar dat zij verdienden, dan zouden zij afgesneden 
zijn tot een mens in hun zonde. In plaats daarvan had Hij genade met hen. Als God 
met u en mij had gehandeld naar wij verdienden, weet u wat dan zou zijn 
gebeurd? Ik kan voor mijzelf spreken en zeker ook voor u. Hij zou ons beiden 
regelrecht voor eeuwig in de hel hebben geworpen. Maar Hij heeft mij met een 
eeuwigdurende redding gered en ik hoop dat Hij u gered heeft. Ik heb Zijn genade 
gesmaakt. U ook? Indien niet, moge u haar vanavond smaken. En let op, u 
behoeft voor Hem niet bevreesd te zijn.  

“Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan”130 zegt God tegen Mozes. Hoe heeft 
God al zijn goedheid aan ons laten voorbijgaan? Door de gave van Zijn Zoon. Had 
u er ooit aan gedacht dat God zijn Zoon voor u zou geven? Had u er ooit aan 
gedacht dat Zijn Zoon naar het kruis van Golgota zou afdalen en door leed, lijden 
en dood zou heengaan om u tot God te brengen op een gerechtvaardigde 
grondslag? Nee. Maar Hij heeft het gedaan. Zijn goedheid en zijn rechtvaardigheid 

128 Exod. 33:19 
129 Rom. 9:13 
130 Exod. 33: 19.  
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zijn tentoongesteld in Zijn Zoon. Denk er aan dat het loon van de zonde de dood 
is. Maar ik weet dat Hij stierf voor mijn zonden. U zegt, ik weet niet of Hij voor die 
van mij gestorven is. Ik zou wensen dat u gelijk was aan die oude vrouw in het 
armenhuis die een vriend van mij wilde zien. Hij zei tegen haar “Kom, vertel mij, 
mijn vriendin bent u er helemaal zeker van dat u vergeven en gered bent? Zij 80 
antwoordde: Ja. Hoe weet jij dat zeker? vervolgde haar bezoeker. “Wel mijnheer, 
“ zei zij, “ik ben geen geleerde, maar in de Bijbel staat, dat Christus voor zondaars 
stierf, en ik ben me er heel goed van bewust dat ik een zondaar ben en daarom 
ben ik er zeker van dat Christus voor mij stierf”. Dat was een hemelse logica. De 
sluitrede was volmaakt Ze had haar meerdere en mindere kant (zijde) en haar 
juiste conclusie. Wat was de meerdere zijde? “Christus stierf voor zondaars. “131 
En wat was de mindere kant? “Ik ben een zondaar”. En wat was de gevolgtrekking 
(de conclusie)? “Christus stierf voor mij”. Goed. Goed gedaan oude dame in het 
armenhuis. Dat is de wijze waarop ik de zekerheid van de verlossing (redding) krijg 
en dat is de weg waarop iedere ziel haar moet krijgen.  

Wat op deze openbaring van Gods genade volgt is geweldig belangrijk en ik zou 
de bestudering van Exod. 34 voor ieder van u aanbevelen. Opnieuw roept God 
Mozes op naar de berg, “En hij was daar bij de HERE veertig dagen en veertig 
nachten”. 132 Voor de tweede keer, aan het einde van de veertig dagen, geeft God 
hem de stenen tafelen. En wat denkt u dat Mozes gedurende die tweede veertig 
dagen deed? Ik geloof dat hij in één woord zich in God verheugde. Hij verheugde 
zich in het gezelschap van de Heer deze veertig dagen en veertig nachten, want 
“de HEER daalde neder in een wolk, stelde zich daar bij hem en riep de naam des 
HEREN uit. De HERE ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig 
en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die 
goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en 
zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig, de 
ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het 
derde en vierde geslacht. “133 Hij genoot van zijn genade, evenals van de diepe 
betekenis van de genade van de HERE. Hij had het gevoel dat God zijn volk zou 
sparen, hoewel zij schuldig waren. Dat waren wondervolle veertig dagen voor 
Mozes 

En toen hij naar beneden kwam, wat was het effect (de uitwerking)? Zijn gelaat 
straalde. En ik zeg u wat zal het gevolg zijn als u veertig dagen met de HERE 

131  
132 Exod. 34: 28.  
133 Exod. 34: 5 - 7.  
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doorbrengt? Uw gelaat zal stralen. “De huid van zijn gelaat straalde . “134 Het was 
evenals dat van Stefanus in Hand. 6: 15. Er is altijd vreugde, vrede en zegen(ing) 
verbonden met het gezelschap van de Heer Jezus Christus.  

Wilt u op uw gemak het derde hoofdstuk van de 2e Korintebrief lezen waar we de 
verklarende uitleg van de Geest hebben over deze leerzame veertig dagen? Daar 
wordt gezegd: “Als nu de bediening van de dood, met letters op stenen 
gegraveerd, met heerlijkheid ontstond, zodat de zonen van Israël hun ogen niet 
konden vestigen op het gezicht van Mozes wegens de heerlijkheid van zijn 
gezicht, die te niet gedaan moest worden, hoe zal niet veeleer de bediening van 
de Geest in heerlijkheid bestaan?”135 Die “bediening van de dood” is het 
onvermijdelijke gevolg van de wet als zodanig en is verbonden met de eerste 
poging van de mens. Ze staat in contrast met de bediening van de Geest, die een 
dienst van leven en gerechtigheid is. Dat is alles verbonden met het naar boven 
gaan van Christus. Het gevolg is vrijheid, geen slavernij, daarom kan worden 
gezegd: “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer 
aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, als door [de] Heer, [de] Geest. “136 U kunt nu dicht bij God naderen 
op grond van de dood en opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus 
met de kennis dat het bloed van Christus u bekwaam maakt om tot God te 
naderen. U kunt naderen met het gelukkige besef dat er niets in het hart van God 
tot mij is dan liefde, goedheid en genade en uw ziel krijgt het besef; Hij voorziet in 
mijn toestand en houdt er van om mij dichtbij Hem te hebben.  

Wij zouden niet één zonde kunnen opruimen, maar het bloed van de Zoon van 
God heeft iedere zonde opgeruimd. Wij zijn tot God gebracht met de ontdekking 
van de grote genade die in zijn boezem is. Wel mogen we het uitroepen met de 
apostel Paulus: “O, diepte van rijkdom, zowel van [de] wijsheid als van God! Hoe 
ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie 
heeft [het] denken van [de] Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of 
wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem 
en door Hem en tot Hem zijn alle dingen! Hem zij de heerlijkheid tot in 
eeuwigheid! Amen. 137  

134 Exod. 34 : 30.  
135 2 Kor. 3 : 7,8.  
136 2 Kor. 3 : 18. U kunt nu dicht bij God  
137 Rom. 11: 33 - 36 
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Hij heeft voor Zichzelf gehandeld en Zichzelf waardig in verbinding met de dood 
en opstanding van zijn eigen gezegende Zoon en Hij zal straks zijn huis gevuld 
hebben met vrijgemaakte gelukkige zielen die Hem nu Vader kunnen noemen. Hij 
zal al zijn kinderen daar hebben in de gelijkenis van Christus en Hij zal hen daar 
hebben op grond van soevereine genade. O, mijn vriend, als u zich nooit hebt 
gekeerd tot en geloofd hebt in de Heer Jezus Christus tot op deze avond, dan geve 
God u zijn genade nu te proeven om Zijns naams wil.  
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Hoofdstuk 5 - De veertig dagen van Kaleb 

Kanaän en de woestijn; of, ongeloof en haar gevolgen 

(Numeri 23, 24) 

Er zijn twee treffende plaatsen in het Nieuwe Testament die ik u zal voorlezen in 
verbinding met dit zeer interessante moment in de geschiedenis van Israël, terwijl 
het door de woestijn gaat omdat we hier het licht van de Geest van God krijgen 
op datgene wat zij deden, en de lessen die we daaruit moeten leren. Wenden we 
ons in de eerste plaats tot de 1ste Kor. brief, waar de apostel zinspelende op de 
geschiedenis van Israël zegt: “Maar in de meesten van hen had God geen 
welgevallen, want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen gebeurden tot 
voorbeelden voor ons, opdat wij geen begeerte in het kwade zouden hebben, 
zoals ook zij er begeerte in hadden”.  

Merk op, de dingen die Israël overkwamen waren typen van/voor ons. Nu moet u 
niet door het lezen van dit Schriftgedeelte afleiden dat een kind van God altijd 
verloren is, of dat een ware gelovige in de Heer Jezus Christus op de weg altijd 
valt; dat wil zeggen , dat hij ophoudt van een kind van God te zijn om weer 
opnieuw een niet geredde ziel te zijn (worden). Dat is niet het geval omdat, “Want 
de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. God bracht Israël als 
een volk uit Egypte en Hij voerde hen als een volk Kanaän binnen. Nu, ik richt mij 
tot christenen. Enkelen van u zijn ongetwijfeld christenen. Maar bijna allen van u 
zijn in naam christenen. Gaat u naar de kerk? Ja. En u belijdt Christus en u neemt 
heel waarschijnlijk deel aan het avondmaal; en daarom, lieve vrienden, verwacht 
ik dat de meesten van u naamchristenen zijn, maar ik ben bang dat een groot deel 
van u christenen zonder Christus zijn. “Wel”, zegt u, “dat is een heel eigenaardige 
uitdrukking”. Het zij zo, maar aangezien u een belijdende christen bent, vraag ik u, 
heeft u Christus gekregen? Dat is de werkelijke vraag. Ik weet tot wie ik spreek. Ik 
spreek tot mensen die de naam van de Heer dragen en u zult dadelijk zien hoe dit 
wordt toegepast als u ziet op de persoon die ik vanavond uitleg. (interpreteer).  

Nu zal ik naar de brief aan de Hebreeën gaan, waar de Geest van God een ander 
zeer opvallend commentaar geeft op Israëls geschiedenis, dat wij, naar ik denk, 
ter harte moeten nemen. “Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, als u zijn 
stem hoort,verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering, in de dag van de 
verzoeking in de woestijn, waar uw vaderen [Mij] verzochten door [Mij] op de 
proef te stellen, en zij zagen [toch] mijn werken veertig jaar lang. Daarom was Ik 
vertoornd op dit geslacht en zei: Altijd dwalen zij met het hart, en zij hebben mijn 
wegen niet gekend, zodat Ik zwoer in mijn toorn: Nooit zullen zij in mijn rust 
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ingaan! Kijkt u uit, broeders, dat niet misschien in iemand van u een boos hart is, 
om af te vallen van de levende God”. Paulus richt zich tot belijdende christenen. 
Zij waren Joodse belijders van de Heer Jezus Christus. En deze woorden behoren 
buitengewoon gewicht te  

85 hebben bij iedere ziel die de naam van de Heer Jezus Christus heeft beleden. 
Hij sluit het hoofdstuk af door te zeggen: “En wij zien dat zij niet konden ingaan 
wegens ongeloof”. Zij kwamen uit Egypte. Gingen zij het land binnen? Neen. Kaleb 
en Jozua gingen er in. Waarom? Omdat zij mannen waren die werkelijk geloof 
hadden in de Heer en in de waarheid van zijn woord. Nu dan, zegt de apostel, 
“Laten wij dan vrezen, dat niet misschien iemand van u, terwijl een belofte om in 
zijn rust in te gaan overblijft, schijnt achter te blijven”.  

De mensen mogen (kunnen) zeggen wat heeft dit van doen met het evangelie? 
Let op wat de apostel vervolgens zegt: “Immers, aan ons is een blijde boodschap 
verkondigd, evenals ook aan hen”. Aan u is het evangelie deze dag misschien één 
of twee keer gepredikt. Of u het hebt geloofd of ontvangen, dat weet ik niet, 
maar God weet het. Wat is het evangelie? Het is de blijde boodschap die komt 
van het hart van God, van Zijn wens om u te hebben daar waar Hij is, in Zijn eigen 
gezegende gezelschap, omgeving. Hij wilde u brengen in de rust en vreugde die 
Hij heeft in de hoge. Hij roept u tot dat toneel van eindeloze vreugde en Hij toont 
de weg waarop u het kunt bereiken en hoe Hij u kan brengen in/tot de plaats 
waar Christus nu is Evenals wij hoorde Israël het evangelie. Wat was hun 
evangelie? Daarover zal ik spreken over een minuut of twee. Maar let eerst op de 
bewering (verklaring) van de Heilige Geest “Maar het woord van de prediking 
bracht hun geen nut, daar zij niet verbonden waren met hen die het in het geloof 
hoorden”.  

Merk dit zorgvuldig op lieve vrienden: het evangelie te horen is niet genoeg , ik 
moet het geloven. En als ik het geloof, dan weet ik wat ik zal doen. Ik zal de hand 
reiken aan Kaleb en Jozua. Ik zal duidelijk zeggen, “ik zal doorgaan”. Als het woord 
wordt betrokken bij geloof, wat zal dan het gevolg zijn? Tegenwoordige zegening, 
en eeuwige zegening.  

Maar denk er aan, ik moet voortgaan, niet op de weg stoppen. Ik moet starten, 
doorgaan en eindigen in geloof. In deze brief lezen we: “Maar <mijn> 
rechtvaardige zal leven op grond van”. Nu dat woord van Habakuk dat de hele 
weg van zegening opent, wordt driemaal in het N. T. aangehaald. Het staat in Rom 
1: 17, Gal. 3: 11en in Hebr. 10: 38, maar het betekent niet in ieder geval hetzelfde. 
Er bestaat geen herhaling in het Woord van God. Er zijn geen twee grassprieten in 
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het veld precies gelijk en er zijn geen loutere herhalingen in het Woord van God 
en toch wordt die vermelding drie keer in de brieven van Paulus gevonden.  

In de Rom. brief, waar het een kwestie is van hoe een mens voor God 
gerechtvaardigd kan zijn (worden), zegt de apostel: “Maar de rechtvaardige zal op 
grond van geloof leven”. (Rom. 1:17b) Dat is de manier waarop u begint. Het 
nadrukkelijke woord is “rechtvaardig” in Romeinen.  

Als ik bij Galaten kom, waar ze in het gevaar verkeerden om terug te keren naar 
de werken van de wet en om te vergeten dat wij gerechtvaardigd zijn door het 
horen van het geloof zegt hij: “: de rechtvaardige zal op grond van geloof leven”. 
(Gal. 3: 11b) Als u gerechtvaardigd wordt dan kan dat alleen door geloof. Dat is in 
Galaten het benadrukte woord.  

Maar als ik kom tot de Hebr. brief zegt hij: “Maar <mijn> rechtvaardige zal op 
grond van geloof leven”. ( Hebr. 10: 38) Het is niet goed om te beginnen en te 
vallen op de weg. Vandaar is daar het benadrukte woord “leven”.  

Nu heb ik vanavond gelezen het punt waar Israël terug keerde. Wel, waar startten 
zij? Ik zal het u tonen en ook wat hen er toe leidde om terug te keren. Omdat 
iemand is (begonnen) vertrokken op de hemelse weg is hij niet gegaan tot het 
eind van  

het voetpad. Ik vraag me af wat wij van (over) u zullen zeggen als uw einde komt 
en wanneer u bent gestorven. Als wij bij uw graf staan dan zullen we in staat zijn 
om te 87 zeggen: “Dank zij God hebben we hier het lichaam van een bepaalde, 
werkelijke, wilskrachtige christen neergelegd die voor vele - misschien veertig - 
jaren Christus eenvoudig en getrouw heeft gevolgd”. ? Dat wil zeggen u hebt zulk 
een getuigenis achter u gelaten zodat iedereen daar helder (duidelijk) over is. 
Weet u wat Kaleb zei? “Ik bleef volkomen trouw aan Jahweh mijn God”. (Ik volgde 
geheel Jahweh mijn God. ) O zegt u, hij was verwaand. Nee, nee, hij was 
toegewijd, niet verwaand. Hoor wat de Heer over hem zegt: “Doch omdat bij mijn 
knecht Kaleb een andere geest geweest is en hij Mij volkomen gevolgd heeft , zal 
Ik hem naar het land brengen, waar hij heen geweest is, en zijn nakomelingschap 
zal het bezitten. “. Verder zegt Jozua tegen hem: “Gij zijt volkomen trouw 
gebleven aan Jahweh mijn God”. En vervolgens zegent zijn makker Jozua hem 
“omdat hij volkomen trouw gebleven is aan de HERE de God van Israël”. Mijn 
vriend als u drie getuigen hebt, zoals de Heer, Mozes en Jozua, om te getuigen 
van uw toegewijdheid, dan zult u het doen. Maar Kaleb zei het zelf, want het was 
waar. Er zijn ogenblikken dat een mens zo kan spreken over zichzelf voor God. Hij 
had veertig jaren van beproeving of van testen gehad en kwam er met God door 
heen. Hij zei het niet totdat hij in Kanaän inging en toen claimde hij het land dat 
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Mozes hem had beloofd en kreeg hij het. Mogen u en ik in zijn voetstappen 
wandelen.  

Nu wil ik dat u teruggaat in de geschiedenis van Israël, omdat hier in de 
hoofdstukken die we hebben gelezen, Israël ons wordt voorgesteld in de woestijn 
en zij in een korte tijd in het land hadden kunnen zijn als zij er werkelijk voor 
gesteld (geplaatst) waren. U weet hoe zij startten; en ik zal u door hun 
geschiedenis brengen om aan te tonen wat God gedaan heeft. Er zijn twee zaken 
(dingen) in de Schrift die we zorgvuldig zouden moeten opmerken, n.l. het doel 
van God en de wegen van God. 88 Wat is de bedoeling van God? Wat heeft Hij 
bepaald, besloten; en als God u heeft geroepen door zijn soevereine genade, dan 
zal ik u straks in de heerlijkheid vinden En door de genade van God zult u ook mij 
in de heerlijkheid vinden. Maar wij zullen beiden moeten voortgaan. Wij kunnen 
niet onze armen vouwen en tot rust, tot bedaren komen. Wij moeten voort gaan. 
De geschiedenis van Israël is een lichtbaken om ons te waarschuwen niet te doen 
zoals zij deden.  

Wenden we ons nu naar een ander Schriftgedeelte en zien we wat Gods 
bedoeling in betrekking tot hen was. Hij spreekt tot Mozes in de brandende 
braambos. “En Jahweh zeide: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat 
in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten”. 
Eveneens, verontruste zondaar, kent Hij uw last. De (opzichter) leermeester heeft 
u aangegrepen en u wenst dat u weg zou kunnen komen, maar u merkt dat hij de 
ketenen om u heen dichter aantrekt. De duivel voert al zijn kracht aan om u vast 
te houden. Hij wil niet dat u ontsnapt voor (aan) de Heer. Maar de Heer heeft 
alles gezien. Hij weet alles over u, mijn vriend. En luister nu. “Daarom ben Ik 
nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te 
voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honig”. Dat is 
hetzelfde woord dat we juist nu lazen. Kaleb en Jozua verklaarden dat dit het 
karakter van het land was dat zij gedurende “veertig dagen” hadden doorreisd. Er 
is niets dat zondaars wint als de vreugde van christenen, zoals het getuigenis van 
iemand die de zegening van Gods redding heeft gekend. Omdat ik dat ken, wens 
ik dat u het zult kennen. Ik ken de zegen en de heerlijkheid (zoetheid) er van ook 
en ik heb (vind) zoveel vreugde in de kennis van de Heer voor mijzelf, dat ik wens 
dat u deel zult hebben in de goedheid van Zijn liefde.  

89 Het maakt dat ik wens dat u zult weten en proeven dat de liefde van God me 
dit heeft gegeven om te weten. Ik weet dat ik een kind van God ben en ik wens 
dat u het zult weten. U krijgt de kennis daar van door het eenvoudige geloof in 
Gods gezegende Zoon.  
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De bedoeling van God was om hen uit te brengen en hen in te brengen. Toen 
bracht Hij hen door de Rode Zee en moesten ze de reis door de woestijn maken. 
Hun droevige doelloze reis van veertig jaren in de woestijn maakte geen deel uit 
van Gods bedoeling. Oefeningen in de woestijn komen er in de wegen van God en 
de handelingen van God met ons opdat wij onszelf van de ene kant zullen leren 
kennen en zijn genade en goedheid van de andere kant. De arme misdadiger aan 
het kruis kreeg geen deel (niets) van de woestijn na zijn bekering. Hij werd 
overgebracht van de zijde/kant van de Heiland op aarde naar de zijde/de kant van 
de Heiland in het paradijs op diezelfde dag. Nu, zo is/gaat het niet met iedere ziel. 
De meesten van ons hebben/krijgen hier beneden, na onze bekering, een lange 
periode op de weg hier beneden te gaan. Daarop leer ik mijn eigen zwakheid en 
dat ik nergens goed voor ben en ik leer ook dat God goed voor alles is. Wij leren 
het hart van God kennen, het geduld van God en de genade van God op een 
wonderlijke wijze. Maar Zijn bedoeling voor Israël was om hen uit Egypte en in 
Kanaän te brengen, want Hij had Zijn hart op hen gezet. Iets meer dan een reis 
van elf dagen zou hiervoor voldoende zijn geweest als zij werkelijk vast besloten 
hadden om in te gaan 

Dan stuurt Hij Mozes naar Farao om Zijn volk te laten gaan en als u de 
tussenliggende hoofdstukken vanaf Exodus drie zult lezen, dan zult u al de 
moeilijkheden zien die Farao in de weg legde. Farao geeft ons de illustratie van de 
kracht van satan. “Ik zal Israël ook niet laten gaan” zegt hij brutaal. En denkt u dat 
de duivel u zal laten gaan? Als het aan hem ligt niet.  

90 U probeert het en gaat van hem vandaan en u zult ondervinden dat hij een 
sterke greep op u heeft. U kunt mij vertellen dat u geen geloof hebt in zijn macht. 
Zeer waarschijnlijk niet. Maar u probeert naar de hemel te gaan, u vertrekt naar 
de Heer, u komt tot een besluit dat u van Hem bent en dan zult u ondervinden of 
hij stevige houvast (grip) op u heeft of niet.  

“Laat mijn volk gaan om te mijner ere in de woestijn een feest te vieren” zegt 
God”. Ten eerste: “Ik zal Israël ook niet laten gaan”. is het antwoord van Farao en 
dan legt hij de last op het volk. Als ten slotte de oordelen van God hem beginnen 
in beweging te komen , dan zegt hij: “Gaat, offert aan uw God in dit land”. Hier 
begint Farao een serie van schikkingen aan te bieden. De eerste is, “Zij mogen 
offeren in het land”. Wat is dat? Stop in de wereld en wees een christen. Maak 
geen fout, u kunt geen aanbidder zijn in de wereld; u moet moreel buiten haar 
grenzen gaan om God te behagen. Wanneer de oordelen van God steeds heviger 
op Farao beginnen te vallen dan zegt hij: “Ik zal u laten gaan om aan de HERE, uw 
God, in de woestijn te offeren; slechts moogt gij niet al te ver weggaan”. Dit is 
schikking nummer twee. Tegen een ontwaakte ziel zegt hij, u kunt een christen 
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zijn, maar wees niet te ernstig of te beslist. Het antwoord van Mozes op dit punt is 
groots (verheven). “Wij willen drie dagreizen ver de woestijn intrekken en de 
HERE, onze God, offers brengen, zoals Hij ons gezegd heeft”. Goed gedaan Mozes! 
Een drie daagse reis weg van de wereld is een goede start voor een jonge 
christen.  

Meer oordelen volgen en dan klinkt de stem van God weer, “Laat mijn volk gaan 
om Mij te dienen”. Wat is de derde schikking? “Wie zijn eigenlijk van plan te gaan. 
?” zegt de duivelse vijand en denkt dus, “Ik zal de ouders laten gaan, maar ik zal 
hun kinderen houden”. Maar “Mozes antwoordde: Wij gaan met onze jongens en 
grijsaards, wij gaan met onze zonen en dochters, met ons kleinvee en onze 
runderen, want wij hebben een feest des HEREN”. De hele familie voor God is de 
vaste vraag van Mozes; terwijl Farao zegt: “Niet alzo, gij mannen moogt gaan” Als 
satan niet kan voorkomen dat de ouders bewuste christenen zijn, zal hij de 
kinderen voor de wereld opeisen - helaas! vaak met veel te veel succes! Ouders, 
wees op uw hoede.  

Wanneer hij nu verder onder druk wordt gezet zegt Farao: “Gaat, dient de HERE, 
alleen uw kleinvee en uw runderen moeten achterblijven; ook uw kinderen 
mogen met u meegaan”. Dat betekent: U mag de kinderen hebben, maar laat mij 
de zaken. (de handel). Voor ons zou dit suggereren: - U en uw familie mogen naar 
de hemel gaan, maar ondertussen doe uw zaken volgens wereldse gedragslijnen. 
Dit is schikking nr. 4. Wat zegt Mozes? “Maar ook moet ons vee met ons 
meegaan, zonder dat er een hoef ontbreekt”. Wij moeten geheel voor God zijn, 
familie en zaken ingesloten, en het is goed om op te merken dat wanneer zij ten 
slotte gaan Farao dit deel ook afstaat (opgeeft) en zegt: “Neemt ook uw kleinvee 
en uw runderen mee, zoals gij gezegd hebt, maar gaat!” Het punt is dit, de duivel 
is van plan iedere duim gronds te betwisten en om ieder middel te gebruiken om 
het werk van God in de ziel te hinderen.  

Als er hier personen zijn die twijfelen en vrezen en denken dat satan eventueel 
hun redding kan verhinderen, let dan op wat de Heer vervolgens tegen Mozes 
zegt. “Maar ook heb Ik de klacht der Israëlieten gehoord, die door de Egyptenaren 
tot slaven gemaakt zijn, en Ik heb gedacht aan mijn verbond”. En let nu op de 
zeven “Ik zal's” die hierop volgen. Mijn bedroefde, bezorgde vriend, als u deze 
wonderlijke zeven “Ik zal's” aangrijpt, dan zal uw ziel binnengaan in de vrijheid en 
de vrede en u zult gaan van “Twijfelend Kasteel” naar “Reddings Plein”. Luister nu. 
“Zeg derhalve tot de Israëlieten: Ik ben de HERE, Ik zal u onder de dwangarbeid 
der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een 
uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal Mij u tot een volk aannemen en 
Ik zal u tot een God zijn, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God, het ben, die u 
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onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid. En Ik zal u brengen naar het land, 
waarvan Ik gezworen heb het aan Abraham, Izaäk en Jacob te zullen geven tot 
een bezitting, Ik, de HERE”. Zie deze gezegende beloften beginnen met “Ik ben de 
HERE” en sluiten met “Ik ben de HERE. “ 

Als onze uiteindelijke redding afhangt van onszelf, dan is er niet één van ons die 
de gebieden van hemelse heerlijkheid, waartoe we geroepen zijn, zou bereiken. 
Maar daar alles afhangt van de Heer, het doel van de Heer en de genade van de 
Heer, kan uw hart heel gelukkig zijn betreffende (over) het einde. (resultaat). Wat 
Hij heeft bevolen, daar zal Hij mee doorgaan. “En hen die Hij tevoren heeft 
bestemd, die heeft Hij ook geroepen; en die Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook 
gerechtvaardigd; en die Hij heeft gerechtvaardigd, die heeft Hij ook verheerlijkt”. 
zegt Paulus en voegt dan toe “Wat zullen wij dan hierop zeggen? Als God voor ons 
is, wie zou tegen ons zijn?” U krijgt dat in uw ziel en u zult vinden dat u zult 
overgaan in de vrijheid en de vreugde van de redding van de Heer.  

Let nu op hoe God Israël voor de dag haalde. Voordat zij uit Egypte kwamen 
waren zij onder de bescherming van het bloed van het lam. Zij stonden op 
verlossingsgrond. U moet onder de bescherming van het bloed gaan. Er is geen 
redding voor u, mijn vriend, afgezien van het bloed van Christus, maar indien u 
onder dat bloed bent is de eeuwige behoudenis een verzekerd feit. Voordat God 
Israël uit het land Egypte bracht werd het lam geslacht en het bloed gesprenkeld 
op de bovendorpel en de beide deurposten. Daar heb ik het opvallende beeld van 
de dood van Christus, het kruis van Christus, waar Hij als een heilig, zonde-
verzoenend Lam, Zichzelf zonder vlek aan God opofferde. Hij gaf Zichzelf als een 
gewillig slachtoffer voor de zonden van Zijn volk. Het type vindt haar volmaakt 
antwoord in Jezus. Van Hem zegt Johannes de Doper, “Zie, het Lam van God, dat 
de zonde van de wereld wegneemt”. En opnieuw, toen Hij stierf, wordt gezegd: 
“Geen been van Hem zal worden. verbrijzeld”. - een aanhaling uit Exod. 12: 46. 
Nog eens, “Want ook ons pascha, Christus, is geslacht”. En tenslotte zegt de 
apostel Petrus: “Daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, 
verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel, maar 
door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, [het bloed] van 
Christus”. Zo vind ik vier getuigen(issen), de Doper, het evangelie van Johannes, 
en de apostelen Paulus en Petrus, die mij allen vertellen dat Christus het anti-type 
was van dit opvallende (treffende) beeld uit Exod. 12.  

Nu als u dat ziet zult u zeker verlangend zijn om te leren wat het beeld betekent. 
Ten einde buiten Gods oordeel te blijven moet ik het bloed van het Lam hebben 
tussen mijn schuldige ziel en Hem. Ieder hoofd van een huis moest het 
sprenkelen. Het was niet genoeg om het lam gedood te hebben en het bloed in 
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een 94 schaal, zij moesten het sprenkelen. Wat is het verschil tussen het bloed in 
het bekken (schaal) en het bloed aan de deurstijl (bovendrempel)? Er zit iemand 
in deze zaal vanavond die weet dat Christus stierf en dat het bloed van Christus 
zonden kan verzoenen. Is die persoon gered? Dat is hij niet. Hij kent de waarheid 
van de verlossing objectief (als feit), maar hij heeft ze nog niet op zichzelf als 
subject toegepast. Dit laatste is absoluut noodzakelijk en wanneer dat heeft 
plaats gevonden, moet ik vragen, “Bent u vergeven?” [Hebt u vergiffenis 
ontvangen?] Dank zij God, dat ben (heb) ik”. is het antwoord. “Ik weet dat 
Christus voor zondaren stierf en dat Hij voor mij stierf. Ik heb in Hem geloofd en ik 
heb het bloed van het Lam geplaatst tussen mijn schuldige ziel en God en God kan 
Zijn woord niet afzweren (onder ede ontkennen), “En het bloed zal u dienen als 
een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u 
voorbij”. Die man/mens is besprenkeld met dat bloed. Wat heeft die andere mens 
gekregen? Hij heeft slechts de kennis dat het bloed is gesprengd. Dat is het 
verschil. Hij kent het feit dat Christus is gestorven en opgestaan, maar hij heeft 
nooit op zijn eigen ziel die glorieuze waarheid toegepast en daarom heeft hij geen 
werkelijke schuilplaats (bescherming) voor (tegen) het oordeel van God.  

Nu vraag ik, hoe is uw toestand? Begrijp dit, vriend, het gestorte bloed brengt 
geen zegen en er wordt geen redding gevonden waar het niet is gesprengd. 
Wanneer wordt de ziel door God gezegend? Wanneer u er toe gebracht wordt in 
eenvoudig geloof te kennen/te weten dat Christus niet alleen stierf, maar dat Hij 
stierf voor u.  

Wel, God bracht Israël uit Egypte en voerde ze door de Rode Zee. Dat is een 
treffend type van de dood en opstanding van Christus. Omdat God Israël door de 
Rode Zee voerde volgden al hun vijanden. En wat was het gevolg? De volgende 
morgen 95 zagen zij al hun vijanden dood op de kust van de zee. Ik weet dat 
Christus is opgestaan uit de dood; Hij is opgestaan uit het toneel van mijn dood; 
Hij heeft mijn zonden weggenomen in zijn dood en die zijn alle weggedaan . De 
duivel is een verslagen vijand en de persoon die dat weet is instaat om het mooie 
verlossingslied van Exod. 15 te zingen. Waarschijnlijk zongen bijna twee miljoen 
zielen die dag - en dan - bevrijd door God, gingen zij op hun Kanaän reis totdat zij 
Kadesh-Barnea bereikten, een plaats werkelijk binnen zicht van het land. Toen, 
helaas!, kwam het ongeloof binnen en zij versmaadden het prachtige land en 
verloren het - uitgezonderd twee trouwe mensen, Jozua en Kaleb.  

Num. 13 zegt ons hoe dit gebeurde. Daar lezen we “De HERE sprak tot Mozes: 
Zend mannen uit om het land Kanaän te verspieden, dat Ik de Israëlieten geven 
zal; telkens één man zult gij zenden als vertegenwoordiger van de stam zijner 
vaderen: allen vorsten onder hen”. Denkt u dat God dat in overweging gaf? O nee. 
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Hij liet (gaf) dat toe, Hij stelde het niet voor. De Bijbel is een zeer wonderlijk boek. 
Zij geeft u niet alles in één gedeelte. Maar als u de moeite wilt nemen uw Bijbel 
door te bladeren totdat u in Deut. 1 komt, dan zult u daar zien hoe “de veertig 
dagen “ van Kaleb gebeurden. Mozes behandelt opnieuw de geschiedenis van de 
reizen van Israël, nadat de veertig jaren van de woestijntocht voorbij zijn. Hij zegt: 
“ Toen braken wij van Horeb op en gingen heel die grote en vreselijke woestijn 
door, die gij gezien hebt, in de richting van het gebergte der Amorieten, zoals de 
HERE, onze God, ons geboden had; en wij kwamen in Kades-. Barnea. Toen zeide 
ik tot u: gij zijt gekomen tot het gebergte der Amorieten, dat de HERE, onze God, 
ons geven zal. Zie, de HERE, uw God, heeft het land tot uw beschikking gesteld, 
trek op, neem het in bezit, zoals de HERE, de God 96 uwer vaderen, tot u 
gesproken heeft; vrees niet en wees niet verschrikt”. Bij dit punt verscheen de 
donkere wolk van ongeloof. Of God wel werkelijk kon worden geloofd was de 
vraag. “Toen naderdet gij allen tot Mij en zeidet: laten wij enige mannen vooruit 
zenden om voor ons het land te verkennen en ons in te lichten omtrent de weg 
waarlangs wij moeten optrekken, en over de steden die wij zullen bereiken”. 
Telkens wanneer mensen beginnen te redeneren, dan is het geen geloof. Ook is 
voorzichtigheid geen geloof. De suggestie leek beleidvol, maar het was in 
werkelijkheid ongeloof. Maar Mozes, bedrogen door hun ongeloof, verhaalt: “Dit 
nu was goed in mijn ogen. Dus koos ik uit u twaalf mannen, voor elke stam één; zij 
begaven zich op weg, trokken het gebergte in, kwamen tot in het dal Eskol en 
verkenden dit. Ook namen zij vruchten van het land mee en brachten ons die; 
tevens brachten zij ons verslag uit en zeiden: Het land dat Jahweh onze God, ons 
geven zal, is goed”. Wat moeten wij hiervan leren? Dat er veel in onze harten is 
dat wij graag zouden willen en God staat ons toe om onze eigen weg te hebben 
en dan denken wij dat wij er een goede reden voor hebben. Het einde is echter 
altijd droevig. Ik weet niet of u ooit opmerkte dat toen koning Arad, de Kanaäniet, 
vijf en veertig jaar later tegen Israël streed, hij “de weg van de spionnen” nam. 
Hun weg vertelde hem hoe Israël zou komen. Wat lijkt op voorzichtigheid, is 
gewoonlijk gebrek van geloof in God en leidt tot beschaming (verwarring, 
nederlaag). Zij geloofden het evangelie niet. Zij hadden het liefelijke (heerlijke) 
evangelie gehoord, “Ik zal hen eruit brengen en zal hen erin brengen” maar zij 
geloofden het niet en wensten te weten of het land wel zo goed was als God zei 
dat het was.  

97 Weer hoorden zij een liefelijk evangelie van de lippen van Kaleb en Jozua, dat 
hen zou hebben moeten verenigen en hen vooruit zou helpen, maar het niet 
deed. De waarheid was,   “Zij versmaadden het kostelijke land,  

zij geloofden zijn woord niet; 
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zij morden in hun tenten,  

zij luisterden niet naar de stem des HEREN”.  

De HEER liet hen hun eigen weg gaan.  

“ Hij gaf hen wat zij begeerden ,  

maar henzelf deed Hij wegteren”.  

Iemand heeft eens gezegd, “Wij zouden dit woord door het boek Numeri heen 
mogen schrijven “Naar uw geloof zal het u vergaan”. “Waren wij in deze woestijn 
gestorven”, zegt het volk. God antwoordt “U zult sterven”. “Wij kunnen er wel 
ingaan”, zegt Kaleb “ U zult er in gaan, Kaleb”, zegt God; en hij ging erin.  

Maar zie, het land wordt veertig dagen doorzocht alleen om te getuigen van de 
waarheid van Gods woord betreffende haar. Het was werkelijk ongeloof dat deze 
verkenners uit zond. Is het nodig dat ik onderzoek en zie of God waar is? Zeker 
niet. `heb ik enige reden om aan Hem te twijfelen? Zeker niet. Als Hij u zegt dat 
Hij u zal begenadigen en vergeven waar u bent, zou u dan enige twijfel hebben 
betreffende hetgeen Hij zegt? Helemaal niet. God had Israël een belofte gedaan. 
“Wij zouden er graag zeker van willen zijn”, zeggen zij en dan gaan de verspieders 
op weg. Het was klinkklaar ongeloof.  

Zie nu wat het gevolg is. De verspieders gaan op weg en wat vinden zij? 
Vruchtbaarheid en schoonheid, werkelijk een land overvloeiende van melk en 
honing. Niemand kwetst hen en zij plukten een tros druiven die met twee mensen 
moest worden gedragen. Zij namen ook vijgen mee en granaatappelen die zij met 
twee mannen moesten dragen - het bewijs en getuigenis van het land. Nu, dat is 
precies wat het evangelie doet. Het vertelt mij nu van een hemelse Christus die al 
mijn zonde vergeeft en mij vergiffenis, vrede en vreugde geeft. Als u God slechts 
gelooft dan zult 98 u dezelfde zegening krijgen. Er zijn velen die werkelijk kunnen 
zeggen, ik heb het getuigenis van de Geest gehad, ik heb (in) God geloofd; ik houd 
Hem aan Zijn Woord en ik heb geproefd dat de HEER genadig is. Ik betwijfel niet 
dat wat de verkenners meebrachten een beeld is van wat de Geest van God hier 
tot ons brengt, de liefde van de Heer, de genade van de Heer, en brengt hemelse 
vreugde in onze harten tot stand als we door dit toneel (tafereel) gaan.  

Veertig dagen doorzoeken deze spionnen het land. Dat was een volkomen 
beproeving van het land. Sommigen van hen brengen een goed verslag uit terwijl 
zij de vrucht van het land tonen en zeggen: “Wij kwamen in het land, waarheen gij 
ons gezonden hadt, en ja, het vloeit van melk en honig, en dit is zijn vrucht”. Wat 
had God gezegd? Ik zal ze brengen in een land vloeiende van melk en honig. Het 
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ongeloof zegt, wij zouden hier heel zeker van willen zijn en de verspieders worden 
gezonden. Deze mensen komen terug en zij zeggen: “ja. , het vloeit van melk en 
honig” Een ander Schriftgedeelte zegt dat het een land was dat zij geen water met 
de voet behoefden te geven (geen opgepompt water?)Water genoeg. Het land 
Egypte moest met zeer veel inspanning worden bewaterd. En het is hard werken 
voor zondaars om zichzelf gelukkig te maken zonder Christus. Een eenvoudige 
christen die bezig is met Christus is gelukkig van de 1ste Januari tot de 31ste 
December. Dat is wat ik geweest ben en ik ben nu 43 jaar bekeerd. Het eerste jaar 
was goed en het tweede jaar was beter en het laatste is beter dan alle 
voorafgaande jaren. Ik leer altijd de liefde van de Heer en hoe Hij mij kan 
ondersteunen, vasthouden en kan staande houden, mij iedere dag kan vullen met 
het besef van Zijn liefde. Ik vertel u van een waarheid, God is waard geloofd te 
worden, gekend en gevolgd te worden. Ik hoor iemand zeggen, ik zou wel een 
beetje plezier willen hebben. Mijn waarde heer, dat is voor mij niet genoeg ik 
wens 99 onafgebroken genot. En krijgt u het? Ja, dank zij God en ik hoop dat ik zie 
wat ik ben, een gered mens, volslagen gelukkig in de liefde van Christus en ik 
wens dat u weet wat ik weet.  

Vriend, u had het evangelie beter moeten (kunnen?) geloven. Ik raad u sterk aan 
het niet af te schrijven. Laat mij u dit vertellen, de diepten van de hel en de poel 
van vuur voor de eeuwigheid zullen u geen vreugde bereiden. Als u in uw zonden 
en ongeloof sterft dan zult u daarin ontwaken. Wees op uw hoede. Let er op, God 
zal de zonde en onwerkelijkheid oordelen hetzij in u of in mij. Wij allen moeten 
worden beproefd.  

Het volgende punt in ons verhaal is, dat Kaleb zegt, “Laat ons gerust optrekken en 
het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen overmeesteren”. Hij is gelijk 
aan een evangelist die het evangelie aanbeveelt door de vreugde die zijn eigen 
hart vervult. Maar vervolgens beweren tien mannen: “Wij zullen tegen dat volk 
niet kunnen optrekken” Voor één man die Christus zal aanbevelen, vind ik tien 
mannen die u een reden zullen geven om te twijfelen. Deze tien mannen brengen 
een slecht gerucht. Och, als er iemand komt en u vertelt dat hij Christus zich niet 
kan toe eigenen, dan is hij gelijk aan één van die tien boze spionnen. Zij 
belasteren het land, terwijl Jozua en Kaleb zeggen: “Het land dat wij 
doorgetrokken zijn om het te verspieden, dat land is buitengewoon goed”. Ja, 
beste vriend, Christus is het waard om te hebben (te bezitten). Hij is het waard 
om Hem te kennen en te dienen. Als u wenst Christus te hebben (te bezitten) als 
uw eigen Redder, geloof het evangelie. Destijds geloofden zij het evangelie helaas 
niet.  
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Hun evangelie, dat luid klonk door Kaleb en Jozua, was heel eenvoudig: “Het land 
dat wij doorgetrokken zijn om het te verspieden, dat land is buitengewoon goed. 
Dat waren zeker goede berichten. Maar wat werkte in het hart van Israël? 
Ongeloof. Werkt dat ook in uw hart? Jozua zegt: Indien de HERE welgevallen aan 
ons heeft, dan zal Hij ons in dit land brengen en het ons geven, een land, dat 
vloeit van melk en honig”. Het ongeloof zegt altijd “Wij zijn er niet toe instaat”. 
Beste vriend, denk niet aan uzelf. Denkt u dat u tot iets instaat bent? Helemaal 
niet. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. U zou niet gered kunnen 
worden door iets van uzelf. Onmogelijk. Hoe zou u uzelf voor God geschikt 
hebben kunnen maken? Nog eens, dat is onmogelijk, maar door het werk van zijn 
Zoon en het getuigenis van zijn Geest, opent God het gebied (de sfeer ) van 
heerlijkheid die het geloof aanvoelt (begrijpt) en het hart verheugt zich er dan ten 
zeerste. Let op, alle twaalf moesten erkennen dat het een land was vloeiende van 
melk en honig. Melk is het meest bevredigend, er is niets dat meer kracht geeft 
dan melk. En er is niets zoeter dan honing. En alles wat u hebt te doen is het u 
toe-eigenen en proeven van datgene wat God u aanbiedt en op u drukt.  

Let op een woord van Jozua, “Alleen wees dan niet opstandig tegen de HERE, en 
gij, vreest het volk van het land niet”. Denkt niet aan de belemmeringen. Er is hier 
een jonge man die zegt “Ik ben bang, als ik vanavond Christus zou moeten 
belijden, dat ik zou vallen en alles morgen op zou geven”. Wacht een ogenblik, als 
u Christus zou moeten vertrouwen, wat zou er gebeuren? Hij zou u vanavond 
redden. Zou Hij u niet de volgende dag bewaren? Daar heb ik nooit aan gedacht, 
ik wil Hem vertrouwen, zegt u. De duivel plaatst de gedachte om morgen te vallen 
op de weg om u te belemmeren (verhinderen) (juist) nu te geloven. Denk niet aan 
de moeilijkheden, dat is voedsel voor het geloof, zoals Jozua heel treffend zegt, “ 
want zij zijn ons tot spijs”, Geloof schept behagen in moeilijkheden. Waarom? 
God zal mij er doorheen helpen. Maar de hele wereld is tegen mij, antwoordt u. 
Dat doet er niet toe. Weet u wat eens tegen Luther werd gezegd ? “Luther, de 
hele wereld is tegen je”.  

101 “God en ik zijn een partij voor voor hen” was zijn gelukkig en eenvoudig 
antwoord; volg hem. De ziel die de Heer gelooft kan dat op dezelfde wijze zeggen. 
Wat betreffende de reuzen en de hoge stadsmuren als God met hen was? Niets. 
“Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn?”  

U zult in de woestijn niet vallen als u bent als Kaleb en Jozua. Zij geloofden en 
konden betreffende hun vijanden zeggen “Hun schaduw is van hen geweken, en 
de HERE is met ons; vreest hen niet”. Maar helaas!de mensen geloofden dit niet 
en kwamen in de woestijn om. Vervolgens hebben we hier een ander liefelijk 
gebed van Mozes. Het ongeloof van Israël voerde God er toe om tegen Mozes te 
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zeggen: “Ik zal het met de pest slaan en het uitroeien, en u tot een volk maken, 
groter en machtiger dan dit”. “Ik wil/verlang dat niet, ik wens niet dat U uw 
karakter verliest is het werkelijke antwoord van Mozes. Hij wist dat de 
Egyptenaars het zouden horen en zeggen: “Omdat de HERE dit volk niet kon 
brengen naar het land dat Hij hun onder ede beloofd had, daarom heeft Hij hen in 
de woestijn omgebracht”. Zie naar de liefde die Hij voor Israël had aan de ene 
kant en de zorg voor Gods karakter aan de andere kant. Hij zegt, Heer ik wens niet 
om groot gemaakt te worden, maar ik wens iets voor anderen. “Vergeef toch de 
ongerechtigheid van dit volk naar de grootheid uwer goedertierenheid gelijk Gij 
dit volk vergiffenis geschonken hebt van Egypte af tot hiertoe. En de HERE zeide: 
Op uw bede schenk Ik vergeving”. De genade van God is onveranderlijk groot, 
oneindig kostbaar. “Evenwel, zo waar als Ik leef, de heerlijkheid des HEREN zal de 
ganse aarde vervullen”. Dat is het wat straks zal gebeuren in de duizendjarige 
regering van Christus. D. w. z, de zonde van de mens zal nooit het doel van God 
aantasten. Als u een werkelijke gelovige bent dan zult u ook belanden in de 
heerlijkheid waar Christus is.  

Het einde van deze geschiedenis is heel erg plechtig. God zegt tegen Israël Ik zal u 
uw eigen weg laten gaan, jullie wilden Mij niet geloven. Jullie zeggen “laat ons in 
de woestijn sterven” en jullie zullen sterven. En “Overeenkomstig het aantal 
dagen, gedurende welke gij het land verspied hebt, veertig dagen, zult gij uw 
ongerechtigheden veertig jaar lang boeten, voor elke dag één jaar, opdat gij weet 
wat het betekent, als Ik Mij afkeer”. Kaleb en Jozua gingen het land echter wel 
binnen. De werkelijke gelovigen gingen binnen. Dat is het hele punt. En sta mij nu 
toe om te vragen, 'bent u een echte werkelijke gelovige in de Heer Jezus Christus? 
Als dat het geval is dan zal ik u straks in heerlijkheid ontmoeten. Bent u voor 
Christus nooit tot een besluit gekomen? Zo niet, dan zult u het zeker vanavond 
doen. Zou u ooit een beter moment krijgen? Vanavond, waar u ook mag zitten, 
kunt u Gods zegen en Gods redding krijgen en mag/kunt u in uw ziel het gevoel 
hebben dat u van Christus bent en Christus van u is.  

Luister niet naar deze tien spionnen, noch naar de hedendaagse 
vertegenwoordigers er van. Zie wat hun einde is. “De mannen nu die Mozes 
uitgezonden had om het land te verspieden, en die, toen zij teruggekomen waren, 
de gehele vergadering tegen hem hadden doen morren door een kwaad gerucht 
over het land te verspreiden, deze mannen, die een kwaad gerucht over het land 
verspreid hadden, stierven door een plaag voor het aangezicht des HEREN”. God 
zal altijd een kwaad getuigenis oordelen. Maar hij die gelooft krijgt zegeningen. En 
als u nooit werkelijk uw ziel aan Christus hebt toevertrouwd, als u Hem nooit 
geloofd hebt, doe het vanavond. Er is geen reden waarom u zich niet zou richten 
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op de Heer en de Heer zou aannemen. U hoeft niet heel ver te gaan om dat te 
doen. Ik zou willen dat u zou zijn als iemand die ik laatst ontmoette. Hij was een 
christen, “ Hoe lang is het geleden sinds u werd bekeerd?” zei ik. “Drie en twintig 
jaar geleden en het was door u”. “Hoe gebeurde dat, was dat door de prediking?” 
“O, nee. Ik was knecht op een boerderij in Perthshire, en op een dag toen ik op de 
koeien in de koestal paste bracht de postbode mij een pakje en in dat pakje 
bevond zich een klein boekje dat heette 'God zegt dat ik gered ben. ' Wel, ik las 
het en toen ik kwam tot het gedeelte, 'Ik ben slechts een arme zondaar, maar 
Jezus stierf voor mij en ik geloof in Hem, en God zegt dat ik gered ben en dus weet 
ik dat ik het ben', zei ik tot mijzelf, ik weet dat ik ook gered ben, en ik heb er in 
drie en twintig jaar nooit aan getwijfeld”. U moet even eenvoudig zijn en dan zult 
u in staat zijn om te zingen: - 

“O, blijde dag, O blijde dag, 

toen Jezus mijn zonden weg wies. “ 
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Hoofdstuk 6 - De veertig dagen van Goliath.  

Wanhoop en bevrijding; of de roeping aangenomen 

(1Sam. 17, 18 1- 4) 

Het is een wondermooi ogenblik in de geschiedenis van de ziel wanneer zij 
werkelijk Christus ontmoet en Hem als Bevrijder en Redder kent. Er zijn drie 
punten in deze treffende schriftplaats die ik vanavond gelezen heb. U treft 
ontzetting, verachting en bevrijding. Nu, ontzetting is wat ieder mens zou voelen 
als hij ziet op de toestand van alles rondom hem en ook in hem. Ontzetting is het 
gevoel dat de duivel heeft jegens u, want hij kent zijn eigen kracht en uw 
zwakheid. Mijn vriend, als u de kracht van Satan goed begreep, dan zou u veel 
meer onthutst zijn dan u op dit moment bent. Maar ik vertel u wat satan van u 
denkt. Hij heeft de meest grondige verachting voor u. Nu zal ik u vertellen waar 
zijn zegen ligt. In de kennis van Degene die sterker is hij, dan satan - de grote 
Bevrijder, de Heer Jezus.  

Ik geef toe dat deze geschiedenis van Goliath slechts een beeld is en ik ga geen 
leer bouwen op dit beeld, maar het is één van die geschiedenissen waardoor God 
voor onze aandacht brengt datgene dat het evangelie op de meest liefelijke en 
bekoorlijke manier illustreert. Het punt is dit, dat wanneer men zichzelf niet kan 
bevrijden en wanneer de macht van de vijand te groot is voor de mens, het dan 
het moment is wanneer God tussenbeide komt om in Zijn genade, de zwakste 
zondaar tegen te komen die deze genade zou willen smaken. Nu weet ik dat velen 
van ons hier vanavond bekeerd zijn en velen zijn dat niet. Hoe weet u dit? O, ik 
heb veertig jaar gepredikt zonder te weten dat er in een grote samenkomst als 
deze, onder veel christenen, altijd sommigen zijn die niet bekeerd zijn. Er is één 
jonge man tot wie ik mij in het bijzonder deze avond wil richten. U bent niet 
bekeerd. Moge God u vanavond bekeren. Het is er de tijd voor.  

Het toneel dat voor ons ligt is een beeld van het gevolg van de genade. Jonathan 
illustreert, wat ik noem, een prachtige bekering en een grote start. Hij illustreert 
een ziel die ontwaakt om de persoonlijke schoonheid van Christus te ontdekken 
en de liefde van Zijn hart die Hem in dit toneel bracht, ja, in de dood, voor onze 
bevrijding. Jonathan zegt: “Hij heeft zijn leven op het spel gezet en de Filistijnen 
verslagen. “138 Jezus deed meer dan dat. Hij legde zijn leven af om mij te redden 
en Hij heeft dat gedaan. Christus, de Zoon van God heeft niet alleen zijn leven 

138 1Sam. 19: 5a 
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voor u en mij geriskeerd (gewaagd), maar Hij heeft het afgelegd, eeuwige lof zij 
Zijn gezegende naam! 

En als u niet de heerlijkheid ingaat door de deuropening van Zijn dood dan zult u 
er nooit ingaan. U kunt misschien door tien duizend wegen ingaan in de duistere 
kerkers van de verdoemden door ongeloof en zorgeloosheid. Uw leven is slechts 
een damp en het zal spoedig voorbij zijn gegaan. Maar er is slechts één weg naar 
de tegenwoordigheid van God voor eeuwige zegen en dat is de deuropening van 
de dood, niet mijn dood, maar door de dood van Hem op wie de dood geen 
vordering (aanspraak) had.  

Het treft mij dat Jonathan ongewoon blij was toen het einde van de “veertig 
dagen “ van zijn toneel kwam. Ik denk dat veertig dagen van zorg (benauwdheid) 
voor Jonathan geheel voldoende waren. Ik zou heel blij zijn te horen dat u 
bezorgd bent, want, vroeger of later, afhankelijk daarvan, zult u ongemerkt 
overgaan in vrede en vreugde en de redding van God. Waardoor? Door de 
ontdekking dat Christus u heeft lief gehad. Merk nu dit op, mijn niet-geredde 
vriend, u hebt Hem niet liefgehad. Als u een niet-bekeerde zondaar bent, u mag 
zo religieus zijn als u wilt, maar als u zich niet bekeerd hebt, als u niet 
wedergeboren bent door de Geest, als u niet afgetobt bent door uw zondegevoel, 
misleid uzelf niet dan hebt u God niet lief. Waarom? Omdat er geen liefde in het 
hart van de natuurlijke mens tot God is. Maar als u ontdekt dat God u liefheeft, 
dan zal het volgende zijn u zult instaat zijn om Hem lief te hebben. Probeer niet 
Hem lief te hebben. Dat is een grote fout. Als u leert dat Gods liefde de meest 
wonderlijke weg genomen heeft die mogelijk was in de gave van Zijn Zoon en dat 
de dood van Zijn Zoon de dood heeft te niet gedaan, de poorten van de dood voor 
u heeft gesloten, de deuren van de hemel heeft geopend en u binnen geroepen 
heeft en u omarmt heeft, dan kunt u niet nalaten Hem lief te hebben. “Wij 
hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. “139  

Deze uitwerking zie ik hier in beeld. Als deze liefelijke geschiedenis sluit, wat lezen 
we dan? “De ziel van Jonathan werd verknocht aan die van David; en Jonathan 
had hem lief als zichzelf. “140 En wat vervolgens? Hij ging in de kleedruimte. Ik 
vraag mij af of u al in de kleedruimte bent geweest? Het moment dat u wordt 
bekeerd, ga in de kleedruimte, trek alles uit en buig aan de voeten van Jezus. Ik 
herinner mij de nacht toen God mij in de kleedruimte trok, die zal ik nooit 

139 1Joh. 4: 19 
140 1Sam. 18: 1 

De 40 dagen van de Schrift 77 

                                                                 



vergeten. O nee, ik zal de nacht nooit vergeten toen Zijn gezegende genade 
veertig jaar terug mij redde. Viert u uw tweede verjaarsdag?  

Maar kijk nu naar het beeld. Het 'Terebintendal' is zeer interessant. Bijzonder 
genoeg trof ik bij mijn theetafel deze avond een jonge christen die drie jaar 
geleden door het Terebintendal was gegaan. Hij beschreef het dat het nu precies 
zo was zoals de Schrift het ons hier vertelt. Hoge bergen aan elke kant en het 
diepe dal er tussen in. Let er eens op hoe brutaal de reus in het dal naar beneden 
ging en om iemand vroeg om hem hier te ontmoeten. Stel u dit toneel voor. Het 
leger van Israël staat aan de ene kant van de vallei en de Filistijnen aan de andere 
kant - een beeld, daaraan twijfel ik niet - van dat wat er in de wereld is. Satan 
heeft zijn krachten en legerscharen, genoeg er van. Natuurlijk heeft hij die. En 
bovendien, hij is de vijand van God en mens. Laat mij u zeggen vriend, dat u tegen 
hem niet opgewassen bent. De reus Goliat is slechts een beeld van een plechtige 
waarheid in uw en in mijn geschiedenis.  

Daar stonden zij dan, de Filistijnen aan de ene kant en de legers van Israël aan de 
andere kant. Dan komt deze kampioen naar voren. Zijn lengte was zes el en een 
span, “Een koperen helm had hij op zijn hoofd, en hij was bekleed met een 
geschubt pantser; en gewicht van dit pantser was vijfduizend sikkels koper. Aan 
zijn benen had hij koperen scheenplaten en op zijn schouder droeg hij een 
koperen werpspies. De schacht van zijn lans was als een weversboom, en de punt 
van zijn lans was van zeshonderd sikkels ijzer. Aan zijn benen had hij koperen 
scheenplaten en op zijn schouder droeg hij een koperen werpspies. De schacht 
van zijn lans was als een weversboom, en de punt van zijn lans was van 
zeshonderd sikkels ijzer. En een schilddrager ging voor hem uit. “141 Ik kan heel 
goed begrijpen hoe niemand hem durfde aan te pakken. “Hij stond daar en riep 
de slagorden van Israël toe: Waarom trekt gij uit om u in slagorde te scharen? Ben 
ik geen Filistijn, en zijt gij geen knechten van Saul? Kiest u een man en laat hij naar 
mij toekomen. “142 Dat is, denk ik, de brutaalste uitdaging die in de gehele Bijbel 
gevonden wordt. En welke man zou komen? Niemand uit het leger van Israël zou 
komen. Saul zou niet duelleren en hij stak met hoofd en schouders boven de rest 
uit. “143 En Jonathan zou niet heengaan. (duelleren) Zij zouden wel wijs zijn. “Kiest 
u een man. “144 was het bevel. Maar de uitverkoren man was er niet. Weet u 

141 1Sam. 17: 5- 7  
142 1Sam. 17: 8.  
143 ! Sam. 9 : 2 
144 1 Sam. 17:2144 1Sam. 17: 8.  
144 ! Sam. 9 : 2 
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vanwaar hij kwam? Hij kwam naar beneden van de kant van de Vader. Gods man 
('mens') was niet slechts een kind van Adam. Welk kind van Adam zou satan 
kunnen overwinnen? Welke persoon in deze zaal is een tegenhanger voor satan? 
Vriend, u bent niet zijn tegenhanger, vergis u niet.  

En let nu op wat er volgt. Goliat zegt: “Ik tart heden de slagorden van Israël: geef 
mij een man, dat wij samen strijden. “145 Hij wilde een tweegevecht hebben. Wie 
antwoordt er op? Niemand. Ik lees, “Toen Saul en geheel Israël deze woorden van 
de Filistijn hoorden, werden zij verschrikt en vreesden zeer. “146 Daar was de 
uitdaging. Wie zou, om zo te zeggen, de handschoen opnemen? Er was niemand. 
U zegt mij dat zij lafaards waren? Nee, nee. Ik noem het geen dapperheid om op 
de list in te gaan wanneer iemand weet dat hij zal worden verslagen. Het is 
dwaasheid. “Beter blo Jan dan do Jan'. of. 'Bescheidenheid is het beste deel van 
dapperheid”. Als u weet dat u de vijand niet kunt bestrijden (bevechten) dan is 
het beter om hem over te laten aan iemand anders die dat wel kan. De Heer zegt: 
“Of welke koning, die tegen een andere koning ten oorlog gaat trekken, gaat niet 
eerst zitten beraadslagen of hij instaat is met tienduizend hem te ontmoeten die 
met twintigduizend tegen hem optrekt? En zo niet, dan zendt hij, terwijl de ander 
nog veraf is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. “147 Dat wil 
zeggen , de wijze man zal zeggen, “Ik kan deze macht niet treffen. (ontmoeten)” 

Ik geloof (denk) dat u kunt zeggen, ik geloof niet in de kracht van satan? Zeer 
waarschijnlijk doet u dat niet. Christen, laat mij u een vraag stellen. Lang geleden 
geloofde u niet in zijn macht? “Ja dat is waar”, zegt u, maar op een dag maakte 
God mij bewust van het gevoel van zonden en toen kreeg ik er ook besef van welk 
een macht de duivel op mij had”. Zondaar u bent in zijn macht in geen enkel 
opzicht onder zijn macht. Probeer te ontsnappen en u zult uw ogen geopend 
krijgen. Satan doet geen ruwe ijzeren armbanden om de polsen van de zondaar. 
Zij zijn daar volkomen terecht, maar hij heeft er een fluwelen bekleding (voering) 
bij gedaan zodat u ze niet zou voelen.  

Zeer waarschijnlijk, mijn jonge vriend, gaat u er nu vandoor (slaat u nu op hol) en 
gaat u uw eigen weg. U bent er aan een toe om uit te razen. Juist en de duivel zal 
u helpen. Hij zal u iedere aanmoediging geven. Vertel mj, zal hij u hemelwaarts 
helpen? Nee, mijn vriend. Ik ben er wel zeker van dat u niet in hem gelooft. Maar 

144 
145 1 Sam. 17:10 
146 ! Sam:17: 11 
147 Luc. 14: 31, 32.  
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als u het evangelie niet gelooft en u gelooft niet in de kracht (macht) van satan, 
dan bevestigt u de waarheid van de Schrift. “Wanneer de sterke welbewapend 
zijn hofstede bewaakt, zijn zijn bezittingen in vrede. Als echter iemand op hem 
afkomt die sterker is dan hij en hem overwint, neemt die zijn hele wapenrusting 
waarop hij vertrouwde, en verdeelt zijn buit”148. Wie is die sterke man? Satan. En 
wat zijn zijn goederen? Zondaars. En wat is zijn paleis? De wereld. U vormt zijn 
goederen. U ziet het strookje (etiket) niet, maar ik zie het. Het etiket is diep in uw 
ziel ingebrand. Hij weet het en God weet het. God wist het, vandaar dat Hij Zijn 
Zoon zond als Bevrijder.  

Vandaag is er zoiets als “een verborgen evangelie”. Wat is dat? Luister. “Als dan 
ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan; in wie de god 
van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de 
lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die [het] beeld van 
God is, [hen] niet zou bestralen. “149 De god van deze wereld is de duivel. Weet u 
wat zou gebeuren als het licht van het evangelie vanavond in uw hart zou 
schijnen? Het zou een nieuwe mens van u maken. Ik beweer (erken) dat het 
geschenen heeft maar dan kunt u het niet zien omdat u de blinden nog dicht 
(gesloten) hebt en de duivel zal u ijverig helpen dat instand te houden. Hoewel u 
in een duistere, vochtige donkere kelder leeft, bewijst dat niet dat er geen licht is. 
Doe de luiken naar beneden en laat het licht binnen. Een blinde zegt dat hij de zon 
niet ziet. Bewijst dat dat de zon schijnt? O nee, uw blindheid en onverschilligheid 
t. o. v. het evangelie is het meest mogelijke overtuigende bewijs dat de duivel u 
heeft verblind. De handboeien zijn U aangelegd, slechts ongevoelig voor het 
droevige feit.  

Nu, ik was eens evenals u. En wat bracht mij waar ik nu ben? Genade, soevereine 
genade . Ik ben de duivel niets verschuldigd en wij zijn geen vrienden. Hij zou mijn 
nek breken als hij het kon. Maar hij zal dat niet doen totdat mijn werk is gedaan. 
Vriend, als u hoort van Christus, neem Hem aan. U zou nooit een andere 
gelegenheid kunnen krijgen. De bedrieglijkheid van de zonde en de kracht/macht 
van de wereld zijn de twee grote beweegredenen van satan in het krijgen van 
zondaars om door te gaan zoals zij zijn totdat het te laat is. Zeg mij, is uw hart 
gelukkig? O nee. Let op, u moet God ontmoeten. De eeuwigheid ligt (is) voor u. U 
bent een zondaar geweest. De zonde ligt op u, en het loon van de zonde is voor u. 
U kunt de dood niet ontvluchten. Ik zal leven zolang als ik kan, zegt u. Ik weet 
(ken) dat Maar als ik u zou moeten vertellen dat u zeker zou moeten sterven voor 

148 Luc. 11: 21, 22.  
149 2 Kor. 4: 3, 4.  
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zes uur in de morgen, hoe zou u dat vinden? De dood is het loon van de zonde en 
u kunt daar niet aan ontvluchten behalve dan door de tussenkomst van de Heer 
Jezus Christus. Hoe bemoedigend zijn de berichten dat God tussenbeide gekomen 
is en Zijn gezegende Zoon gegeven heeft om te sterven voor de zonden van 
zondaars.  

Maar kijk opnieuw naar ons beeld. Ik lees “Toen Saul en geheel Israël deze 
woorden van de Filistijn hoorden, werden zij verschrikt en vreesden zeer. “150 Ik 
denk dat zij vreesden en ontzet waren omdat zij voelden dat het voor hen 
onmogelijk was om een zodanige vijand het hoofd te bieden. Op dit ogenblik 
wordt David op het toneel gebracht. Het is opvallend dat wij, terwijl deze man zijn 
uitdaging uitvaardigde, wij lezen: “David nu was de zoon van die Efratiet uit 
Bethlehem in Juda, wiens naam was Isaï, deze had acht zonen. In Sauls tijd was 
deze man reeds oud en hoogbejaard. De drie oudste zonen van Isaï waren Saul in 
de strijd gevolgd, . . maar David keerde telkens van Saul terug om te Bethlehem 
de schapen van zijn vader te weiden. De Filistijn nu kwam des morgens en des 
avonds naar voren en stelde zich op, veertig dagen lang. “151 Op dit ogenblik, 
terwijl de reus luid roept om een man, introduceert God Zijn man. En wie is hj? 
David, een prachtig type van Degene die de Zoon van David is.  

Op dit ogenblik lezen we dat Jesse, de vader, zijn jongste zoon zendt, maar niet 
totdat de “veertig dagen” voorbij waren. 152 Ik kan de gevoelens van die mannen, 
van Saul en allen, goed begrijpen toen deze reus de eerste morgen en avond zei: 
“kiest u een man”. Zij keken om naar een man, maar hij was er niet. Vervolgens 
klinkt de tweede dag in hun oren “kiest u een man” en zo gaat het veertig dagen 
door. Een volmaakte beproeving en openbaring van de zwakheid en totale 
onbekwaamheid van het leger van Israël vindt plaats. Zij zijn onthutst (totaal 
ontmoedigd) en in grote bezorgdheid. Geen bevrijder verschijnt totdat zij echt en 
diep gevoel van hun zwakheid hebben. Dan is dat het moment voor God om 
tussenbeide te treden. “Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus te 
rechter tijd voor goddelozen gestorven. “153 Ja, precies dan verschijnt het 
evangelie.  

“Isaï zeide tot zijn zoon David: Neem toch voor uw broeders een efa van dit 
geroosterd koren en deze tien broden en breng ze vlug naar de legerplaats naar 

150 1Sam. 17: 11 
151 1Sam. 17: 12 - 16.  
152 Zie 1 Sam. 17: 16.  
153 Rom. 5: 6 
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uw broeders. . . . en gij moet gaan zien hoe uw broeders het maken en. . . “154 In 
beeld hebt u hier dat wat zo mooi door de apostel Johannes wordt meegedeeld 
(vermeld): “En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon heeft 
gezonden als Heiland van de wereld. “155 Wanneer kwam de Heer Jezus Christus 
in deze wereld? Niet voordat duidelijk was bewezen dat de mens zichzelf niet kon 
redden. Het was na vierduizend jaren van zonde, dwaasheid en kwaad van de 
mens dat Christus te rechter tijd kwam156 Wie stelde God voor om Zijn gezegende 
Zoon te zenden? Niemand. Het was zijn eigen gedachte. Ah, mijn vriend het 
evangelie is een wonderlijk iets. Geen romanschrijver maakte ooit of kon een 
verhaal maken dat iets lijkt op de grootheid en de verwonderlijkheid van de 
geschiedenis van het evangelie. Wie zou hebben gedacht dat God Zijn Zoon in de 
dood zou geven voor een wereld die gezondigd had? Zeker u of ik niet.  

Zolang ik niet bekeerd was, was de naam van God altijd aanstotelijk 
(onaangenaam) voor mij. Ik wist dat Hj heilig was en ik was niet heilig; ik wist dat 
Hij recht (aanspraak maakte) op mij had en ik Hem niet kon ontmoeten (onder 
ogen kon komen. ) En het natuurlijke gemoed (verstand) is vijandschap tegen 
God. De zonde heeft ons op een afstand van God geplaatst. Zij heeft de 
verbinding tussen mens en God verbroken Er is schuld op het geweten, zonden en 
verontreiniging van de ziel en het gevoel dat wij niet passend zijn voor (passen bij) 
God. Er is een terugtrekking van God en dan is er een vertolking (verklaring) van 
het hart van God door de gedachten van onze eigen harten. De mens in zonde 
denkt dat God hem niet liefheeft. Het is een reusachtig misverstand. Hij houdt van 
de zondaar, terwijl Hij zijn zonden haat. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet 
verloren gaat maar eeuwig leven heeft. “157 En wat is de wereld? Zij bestaat uit 
mensen die God niet liefhebben . Waaruit bestaat dan de werkelijke gemeente? 
Uit mensen die God liefhebben.  

Het is iets wonderlijks wanneer iemand leert dat God hem liefheeft. Een . arme 
oude man leerde dit onlangs door een tractaat. Een vriend van mij zond een 
evangelisatie boekje naar een christelijke dame. Zij dacht dat het geschikt zou zijn 
voor deze oude man en stuurde het naar hem. Aan de buitenkant van het boekje 
was een notitie van een bepaalde tentzending geplakt die ook dat vers bevatte: 
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft 

154 ! Sam. 17: 17, 18.  
155 1Joh. 4: 14 
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gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven 
heeft”. Zij probeerde het briefje er af te krijgen, maar slaagde er niet in zonder 
het te vernielen dus liet ze het er aan zitten en stuurde ze het naar die man.  

Enige tijd later . ontmoette ze hem en vroeg hem of hij gered was. “Ja”, zei hij” 
maar wat in het boek stond raakte mij niet , het was de tekst op de rekening aan 
het benedeneinde van het boek”. “En wat was die tekst?” Het was die welke zei 
'God had de wereld lief' en ik zag voor de eerste keer in mijn leven dat ik daartoe 
behoorde en Hij mij daarom lief heeft. Ik las ook, “Dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
heeft gegeven opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig 
leven heeft”. en ik zag dat ik één van hen ben, want ik geloof in Hem”. Lieve oude 
man, hij nam het evangelie heel eenvoudig aan. Dat is de manier waarop u het 
moet (krijgen) aannemen, goede vriend. God heeft de wereld lief gehad en Zijn 
Zoon voor haar overgegeven.  

Grijp het verwonderlijke feit aan dat de Vader de Zoon heeft gezonden om als 
Heiland van de wereld te zijn. Die gezegende Zoon van de Vader kwam in deze 
wereld om God bekend te maken en als u Hem volgt tijdens Zijn leven, waar u 
Hem ook volgt, daar ziet u God. Zie Hem de ogen van de weduwe drogen die haar 
enigste zoon verloor en hem opwekte uit de dood. 158 Het is God. Zie Hem gaan 
op bevel van een bekommerde vader, toen Hij het kleine meisje van Jaïrus 
opwekte. Hij was God gemanifesteerd in het vlees. Volg Hem naar Joh. 4 waar Hij 
een arme vrouw die helemaal alleen was ontmoet. Haar zonde had haar eenzaam 
(verlaten) gemaakt. Er is niets als de zonde dat de mensen in de eenzaamheid 
drijft. . Het maakt vaak dat een mens zich van zijn vrienden en iedereen afkeert. 
Hij wenst alleen te zijn. En dat was zij. Jezus krijgt haar vertrouwen toen Hij zei, 
“Geef Mij te drinken” en alles om haar ziel te winnen. Als zij tenslotte zegt, “Ik 
weet dat [de] Messias komt, die Christus wordt genoemd; wanneer Die is 
gekomen, zal Hij ons alles verkondigen”. Hij antwoordt, “Ik ben het, die tot u 
spreek. “159God was gemanifesteerd in het vlees. U zult nooit God kennen apart 
van Jezus, maar als u Jezus ziet, de Zoon van de Vader, zult u de kennis van zijn 
genade krijgen.  

Laten we nu David beschouwen als hij komt tot het leger van Israël. Wij zullen 
volgen en zien wat er gebeurt. Hij merkt van alle kanten de ellendige en 
wanhopige toestand op. En nu komt de reus nog eens en vernieuwt zijn oproep, 
en David hoort het niet alleen, maar hij ziet hem. Hij hoort hem, maar hij zag iets 

158 Luc. 7: 11 - 15.  
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anders. “Toen alle mannen van Israël de man zagen, sloegen zij voor hem op de 
vlucht en vreesden zeer. “160 Zij hadden algemeen het gevoel, wij kunnen zijn 
uitdaging niet aannemen.  

En nu, lieve vrienden, hebt u het gevoel dat u satan niet het hoofd kunt bieden? 
Hij heeft iedereen overwonnen behalve Eén, de Mens die in nederige genade 
niet-geroepen en ongewenst in dit toneel was gekomen. Het eerst ontmoette 
Jezus hem in de woestijn en zijn verzoekingen afwijzende, overwon Hij hem 
moreel; vervolgens ontmoette Hij hem in de hof van Getsemane en was Hij 
opnieuw de overwinnaar; vervolgens verdroeg Hij aan het kruis de aanval van 
satan en overwon terwijl Hij door de weg van de dood regelrecht in zijn sterkte 
(bolwerk) ging “opdat Hij door de dood te niet zou doen hem die de macht over 
de dood had, dat is de duivel, en allen zou verlossen die uit vrees voor [de] dood 
hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren. “161 

Aangekomen op het toneel van het conflict, stelde David een paar vragen 
waardoor zijn broeders naar het front komen. “Toen Eliab, zijn oudste broeder, 
David met de mannen hoorde spreken, werd hij toornig op hem”. Weet u wie 
Eliab is? Hij is het type van de eigengerechtige zondaar die in deze zaal gekomen 
is en die geen Heiland wenst. U zegt: Ik geloof niet dat ik verloren ben. Dan zult u 
niet gered worden. Zie wat Eliab hier zegt. “Waarom zijt gij eigenlijk gekomen? En 
bij wie hebt gij eigenlijk die paar schapen daarginds in de woestijn achtergelaten? 
Ik ken uw overmoed en de boosheid van uw hart: gij zijt gekomen om de strijd te 
zien. “162 Ik denk dat dit heel mooi is. “Om de slag te zien”. Er was geen slag te 
zien Zo is het ook met u en met satan vandaag. U hebt een bevrijder nodig 
evenals Israël dat nodig had. U bent niets dan een zwakke verontreinigde 
zondaar, slechts geschikt voor de hel en dat is waar u de eeuwigheid zult 
doorbrengen als u niet gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat is heel sterke taal, 
zegt u. Ja, sterk, maar niettemin waar. Vandaag zei een dame tegen mij, “Dokter, 
u lijkt niet zoetsappig betreffende eeuwige dingen te zijn”. Nee, dat ben ik niet. 
De hel is de hel, en de hemel is de hemel. Ik ben aan de één ontkomen en ken de 
vreugde van de ander, dus wens ik dat u de weg op gaat naar de hemel als ik u 
kan overhalen (overreden) om die stap te nemen.  

160 1Sam. 17: 24 
161 Hebr. 2: 14, 15.  
 
162 1Sam. 17: 28b.  
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Maar u zegt, waarom kwam de Zoon van God naar hier beneden? Hij kwam naar 
beneden om mensen te redden en dank zij God, Hij redde mij. Hij kwam naar 
beneden om al mijn zonden af te wassen en dat heeft Hij gedaan. Hij kwam om 
mijn hart te vullen met vreugde en blijdschap en dat heeft Hij gedaan. Wat Hij 
voor mij heeft gedaan, laat Hem dat voor u doen. Ik denk dat het antwoord van 
David aan Eliab hier prachtig is. “Wat heb ik nu misdaan? Het was maar een vraag. 
“163 Vriend, luister! Van de zaligheid (heerlijkheid) van vanavond zegt de Heiland 
tegen u “Het is maar een vraag”. Inderdaad is die er, want als Christus daar niet 
tussenbeide komt is er voor niemand redding. De oorzaak was duidelijk, de vijand 
was te sterk voor ons. Liefde bracht Hem naar beneden, dat erken ik. En toen 
werd op het kruis de zonde op Hem gelegd en droeg Hij de zonde(n) opdat Hij ze 
te niet zou doen en een ieder zou bevrijden en tot God zou brengen die op Hem 
vertrouwde. Zou Israël hun vijand het hoofd kunnen bieden? Dat konden zij niet. 
Kunt u de macht (kracht) van satan het hoofd bieden? Dat kunt u niet en verder u 
bent onbekwaam om God tegen te komen. Als u in uw zonden sterft zult u daarin 
worden begraven en u zult in die zonden worden opgewekt en u zult voor de 
grote witte troon komen met uw zonden en dus zult u met uw zonden in de poel 
des vuurs komen. Let op, de mens die niet te eniger tijd breekt met zijn zonden 
zal geen afstand van hen doen in de eeuwigheid.  

“Er is geen vergeving in de graftombe,  

en kort is de dag van de genade. “ 

Mijn vriend, inderdaad wonderlijk zijn de oorzaken die de Redder bewegen om 
naar beneden te komen. .  

Let nu op de manier waarop David bevrijding bewerkte voor Israël. Hij verzamelde 
uit de beek vijf gladde stenen, Wat konden deze voor goeds doen tegen zulk een 
reus? Ik denk wanneer Saul hem dat zag doen, hij het als dwaasheid zou 
beschouwen. En weet u wat sommige mensen in onze dagen hebben gezegd? “De 
geschiedenis van het kruis kan ik niet accepteren. Ik geloof niet dat ik gered kan 
worden door de stervensangsten (stervensstrijd) en het verzoeningslijden van een 
Mens aan dat hout. Dat lijkt mij dwaasheid toe”. Zulke sprekers zijn reeds 
aangeduid want de apostel Paulus zegt: “Want het woord van het kruis is voor 
hen die verloren gaan dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het 
kracht van God. “164 Ik weet dat ik voor enkelen van jullie in deze dag van 
ongeloof en van ontrouw inderdaad dwaas schijn te zijn, maar ik ben er helemaal 

163 1Sam,17: 29.  
164 1 Kor. 1:18.  
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op voorbereid dat ik gerekend wordt als dwaas terwille van Christus. Maar a. u. b. 
merk op dat wat u “dwaasheid” noemt voor mij “redding-verlossing” is. Is dat niet 
vreemd? Wie is vandaag de wijze man, de man des geloofs, of de scepticus? De 
man des geloofs door de prediking van Christus is de kracht van God tot 
behoudenis. 165 Dat is de betekenis van de vijf gladde stenen; wat leek op de 
essentie van zwakheid was de kracht van God.  

De reus vervloekt David en behandelt hem met verachting. De laatste eindigt 
enkel met steen en slinger en wat gebeurt er? Hij slingert die steen en die dringt 
het voorhoofd van de reus binnen. Allen dachten dat dit onmogelijk was. Ja, maar 
feit is, wat onmogelijk is bij mensen is mogelijk bij God. Dat wat zwakheid lijkt bij 
mensen is kracht bij God. Wat zou zwakker kunnen zijn dan een jonge borst en 
een steen? Ik kan u vertellen van iets zwakkers. Een baby die ligt in een 
voederbak. Ik lees, “En dit zal voor u het teken zijn: u zult een kindje vinden in 
doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. “166 Er zijn twee tekenen die God ons 
in de Schrift geeft. Een baby liggende in een kribbe. Dat was het teken dat aan de 
herders gegeven werd. Maar er is nu een ander dieper teken van zwakheid. . 
Weet u wat dat is? Een dode mens. De Heer Jezus zei: “Een boos en overspelig 
geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken worden gegeven dan het teken 
van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van 
het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het 
hart van de aarde zijn”. 167 De uitdrukking van absolute zwakheid is een mens in 
de dood. Weet u hoe ik ben gered? Door een Mens in de dood. Hij werd door 
iedereen verworpen, verraden door een valse vriend en ontkend door een ware 
vriend, door iedereen verlaten en ten slotte door God verlaten en op het kruis “in 
zwakheid gekruisigd. “168 Maar dat kruis is de kracht van God voor redding. Er is 
niets dat voor de mens kan voldoen en hem kan bevrijden dan het kruis. Het is de 
manier van God om de mens te ontmoeten (tegen te komen) daar waar hij is, als 
een zondaar in zijn zonden. “Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en 
het zwakke van God is sterker dan de mensen. “169  

Toen de reus viel, wat was het volgende? “David snelde toe, bleef bij de Filistijn 
staan, greep diens zwaard, trok het uit de schede en doodde hem. Hij hieuw hem 

165 Rom. 1: 16; 1 Kor. 1: 21 
166 Luc. 2: 12.  
167 Matt. 12 : 39, 40.  
168 2 Kor. 13 : 4.  
169 1 Kor. 1 : 25.  
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het hoofd er mee af. “170 Ik denk dat Jonathan diep ademhaalde toen hij zag dat 
het hoofd van de reus er af was. Ik zie vijf punten in de geschiedenis van 
Jonathan. Toen David in het leger kwam beefde (vreesde?) hij (Jonathan?) zeer 
(hfst. 17: 11?), was hij ellendig, diep ongelukkig. Toen hij zag dat David vertrok, 
want hij had gehoord wat David had gezegd, was hij hoopvol. Ik hoop dat hij hem 
zal overwinnen, zei hij; en u zegt, ik hoop dat Christus aan mijn zaak heeft 
voldaan. Toen het hoofd van de reus er af gevallen was, kon hij wel zeggen 'Dank 
zij God alles is gedaan', ik ben nu van die vijand bevrijd. Hij was bevrijd. 
Vervolgens was hij verrijkt (versierd) en tenslotte werd hij toegewijd 

Het is iets groots om te zien dat door de dood van Christus op het kruis de macht 
van satan wordt gebroken. Christus aan dat kruis te brengen was het meest 
dwaze dat de duivel ooit deed. Hij kreeg Judas om Hem voor 30 zilverlingen te 
verkopen. (Breng de eeuwigheid niet met Judas in de hel door!) En hij kreeg 
Herodes om Hem te bespotten en toen kreeg hij Pilatus om Hem te veroordelen. 
(Ik zou niet graag de eeuwigheid met Judas, Pilatus en Herodes doorbrengen. Ik 
ben tot een besluit gekomen. Ik ga de eeuwigheid doorbrengen met Jezus. Doet u 
hetzelfde. Dat is mijn raad. ) Vervolgens nagelden de Romeinen Hem een een 
hout en de duivel zei, ik ben nu van Hem afgekomen. Wat een grove dwaling. Hij 
wist niet dat Hij bij Zijn dood de vorderingen (eisen) van God op de mens zou 
tegenkomen en de hele kwestie van de zonde van de mens in Zijn dood zou ter 
hand nemen (weer zou opvatten) en gezegend zij Zijn naam, Hij deed het. En wat 
is het volgende? Een opgestane Verlosser, een leeg graf en dan een weggerolde 
steen. De steen werd niet weggerold om de Heiland (de Redder) er uit te laten. 
Absoluut niet, maar om u en mij in het lege graf te laten kijken en om de bewijzen 
van Zijn overwinning over dood en satan te zien. . Daarna ging de Heer 
triomferende naar de hoge.  

Wat moet satan dan gezegd hebben? Het meest dwaze dat ik ooit gedaan heb 
was deze Mens naar het kruis te brengen. Zijn dood heeft miljoenen gered. Als u 
wijs bent zult u zeggen, door de genade van God zal ik Hem vanavond als de mijne 
bezitten. U zult Hem mogen hebben, verheugt u in Hem en geeft u geheel over 
aan Hem, want Hij is het waard. (is waardig)  

Wij hebben reeds gezien dat David de reus met zijn eigen zwaard onthoofde. Wat 
leert dat ons? Kent u het zwaard dat satan boven het hoofd van de zondaar 
houdt? De dood. Hij zegt tegen u als u nog jong bent: “U hebt tijd genoeg”. Als u 
op middelbare leeftijd bent zal hij zeggen: “u moet hard werken en nu geld 

170 1Sam. 17: 51.  
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verdienen”. Als u oud bent zal hij zeggen: “U hebt de gelegenheid voor redding 
gemist. Het is te laat”. Dan zal hij boven uw hoofd het ernstige feit houden dat u 
een zondaar bent geweest en dat het loon van de zonde de dood is. Zijn 
getuigenis is helemaal waar, maar hij zal u niet het evangelie vertellen. Als u wijs 
bent, grijp dit aan waar u bent, dat een Mens, op wie de dood geen aanspraak 
heeft in de dood gegaan is, dat Hij uit het graf is gekomen, over satan heeft 
getriomfeerd en dat Hij geen vraag betreffende de zonden van hen die op Hem 
vertrouwen op losse schroeven heeft gezet. In Hem was er geen zonde toen Hij 
naar het kruis ging. Want “de zonde(n) van velen” werd(en) op Hem gelegd terwijl 
op het kruis was, maar er was geen zonde op Hem toen Hij van het kruis af kwam. 
Daarvoor verzoende Hij en deed hen alle weg en als gevolg (uitwerking) is Hij in 
de dood gegaan en heeft ze vernietigd. Hebt u dit vers ooit overpeinst? “Daar nu 
de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze 
daaraan deelgenomen, opdat Hij door de dood te niet zou doen hem die de 
macht over de dood had, dat is de duivel. “171 Weet u waarom u en ik sterven? 
Omdat we kinderen zijn van een gevallen mens. Weet u waarom Christus Mens 
werd? Opdat Hij zou kunnen sterven. De dood had geen recht op Hem want Hij 
“heeft geen zonde gedaan”172 Hij “heeft geen zonde gekend”173 en “In Hem is 
geen zonde. “174 Wat dit betreft, is er overvloedig getuigenis van elke kant, 
goddelijk, satanisch en menselijk getuigenis. God zocht Hem en vond “niets” in 
Hem (Ps. 17: 3) Hijzelf zei “De overste van de wereld komt en heeft in Mij 
helemaal niets” (Joh. 14: 30) Vervolgens zei de stervende moordenaar, “Deze 
echter heeft niets onbehoorlijks gedaan. “(Luc. 23: 41). Hij was absoluut volmaakt.  

Toen Hij satan in het bolwerk van de dood - in de citadel (bolwerk) van de koning 
van de dood - ontmoette, heeft Hij diens macht en opstanding van de dood 
vernietigd. Ik denk dat ik nu kan begrijpen waarom Hij tegen Johannes zegt: “Ik 
ben de eerste en de laatste, en de levende; en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben 
levend tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van de dood en de hades. “175 
Hij zegt, om zo te zeggen, tot Johannes “Ik ben beneden geweest, precies waar jij 
was; Ik ben in de dood die jij behoorde te sterven gegaan, Ik heb degene ontmoet 
die de macht van de dood had bij Mijn doorgang tot de dood, Ik heb de sleutels 

171 Hebr. 2 : 14.  
172 1Petr. 2: 22.  
173 2 Kor. 5:21_ 37 1Joh. 3:5b 
 
 
174 1Joh. 3:5b 
175 Openb. 1: 18.  
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van zijn gordel geplukt en de scepter uit zijn handen gewrongen; hij is een 
verslagen vijand, en Ik ben een opgestane, zegevierende Redder”. Dat is Degene 
Die ik ken.  

Ik herhaal dat ik geloof dat Jonathan zeer diep ademhaalde toen hij het 
onthoofde hoofd van de reus zag en het gevoel van bevrijding zijn borst in ging. 
Ook ben ik helemaal niet verrast om te lezen: “De mannen van Israël en Juda 
sprongen op, hieven een krijgsgeschreeuw aan en vervolgden de Filistijnen etc. 
“176 Ik vraag mij soms af wanneer mensen als zij het bevrijdende evangelie van 
God horen en aangrijpen het niet uitschreeuwen, “Hallelujah, ik ben vanavond 
gered”. Het zou mij verheugen om u het te horen zeggen. U krijgt de verheugende 
betekenis van de bevrijding van/door Christus en dat zal u machtig bewegen. Het 
is een feit is dat de mensen tegenwoordig zeer arm zijn en door het evangelie 
weinig worden bewogen. Het is een feit dat de mensen tegenwoordig zeer netjes 
zijn en door het evangelie weinig worden bewogen. Zij vergeten dat heel velen 
uiterst fatsoenlijk. naar de hel gaan. Zij zullen verschrikkelijk bewogen (ontroerd) 
zijn als zij staan voor de grote witte troon. De mannen van Israël en Juda werden 
bewogen Zij beroofden de tenten van de Filistijnen en zij waren verrijkt. Onder 
hen was/werd Jonathan verrijkt. In het begin angstig, dan vol hoop, dan bevrijd, 
nu is hij verrijkt en in het volgende hoofdstuk merken we op dat hij verknocht 
wordt aan David en alles aan hem uitlevert.  

David komt terug in het leger met het zwaard van de reus in één hand en zijn 
hoofd in de andere hand. En nu lees ik, “Terstond, nadat David opgehouden had 
tot Saul te spreken, werd de ziel van Jonatan verknocht aan die van David; en 
Jonatan had hem lief als zichzelf. “177 Ja, hij ziet en erkent zijn bevrijder. En, lieve 
vriend, als u de schoonheid van Jezus ziet, de genade van Jezus, en de waarde van 
het bloed van Jezus, als u ziet dat Hij door Zijn dood u heeft bevrijd en heeft gered 
uit de macht van satan en dat door zijn reiniging van de dood en oordeel de 
christen nu in verbinding met Hem staat, zal uw hart betoverd (geboeid) zijn. Hij 
zei tot de zijnen: “Omdat Ik leef, zult ook u leven”178 Tot Maria zei Hij, nadat Hij 
uit de dood was opgestaan: “Maar ga heen naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar 
op naar mijn Vader en uw Vader en [naar] mijn God en uw God. “179 Hij verbindt 
ons met Zichzelf in leven, genade (gunst) en verwantschap voor God. “In Wie wij 
de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de 

176 1 Sam. 17: 52.  
177 1Sam. 18:1 
178 Joh. 14: 19b 
179 Joh. 20: 17 
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rijkdom van zijn genade. “180 ,is het verhaal van de Geest. Ik ben niet verwonderd 
dat Jonatan's hart door David werd bekoord en ik hoop dat ook uw hart door 
Jezus volledig is gewonnen.  

Het volgende dat we dan lezen is dit: “Jonatan trok de mantel uit, die hij droeg, en 
gaf die aan David, ook zijn wapenrok, zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. 
“181 Ik denk dat het die dag grote consternatie verwekte toen gezien werd dat de 
erfgenaam voor Israels troon naar buiten ging naar deze eenvoudige herders 
jongen en zijn koninklijk gewaad aflegde en dat aan David gaf, met de wapens. 
Daar is de meest volmaakte overwinnaar. Hij zegt: “Mijn hart is van u, David en al 
het mijne is van u”.  

Mijn vriend, zeg mij, kent u iets dergelijks in de geschiedenis van uw ziel? Geef u 
helemaal over aan Christus. Het wordt gemakkelijk gedaan als het hart van 
iemand veroverd is. Vriend ik wens uw hoofd of uw geld niet, maar ik verlang uw 
hart en uw hart voor Christus. Hij wenst uw hart. Voelt u uzelf niet geneigd uw 
hart vanavond aan Christus te geven? Doe als Jonatan. Het was een mooi begin 
dat hij maakte. Moge u vanaf deze avond toegewijd zijn (overgegeven zijn) aan 
Jezus.  

  

180 Ef. 1:7 
181 1Sam. 18: 4 
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Hoofdstuk 7 - De veertig dagen van Elia 

Ontmoediging en ondersteuning; of, Een falende dienstknecht en een trouwe 
Meester 

(1 Kon. 17 - 19) 

De geschiedenis van Elia de Tisbiet is buitengewoon interessant; en er zijn, in de 
details die God ons geeft van deze merkwaardige man, sommige zeer kostbare en 
gezegende lessen voor ons allen, als we slechts willen leren. Heiligen, zondaars en 
dienstknechten kunnen iets leren van wat God ons over hem verteld heeft.  

Het gedeelte dat ik heb gelezen geeft het moment wanneer hij voor de eerste 
keer publiekelijk verschijnt. Maar er was lang van te voren een voorbereiding in 
de ziel van Elia geweest. Dat ontdekken we in het Nw. Testament. Als we niet het 
getuigenis van de Nw. Test. Schrift gehad hadden, dan zouden we dat niet 
geweten hebben, behalve van het feit dat God zijn dienaren altijd voorbereidt 
voordat Hij hen gebruikt. Laat mij in het voorbijgaan zeggen, wat voor een 
wonderlijk iets het is Gods dienaar te zijn. Het is een wonderlijk iets om de man 
van God te zijn in deze wereld zoals op deze wijze. Ik geef toe dat de dingen in de 
dagen van Elia in een vreselijke toestand verkeerden. De afgodendienst was 
algemeen heersend in de dagen van Elia. “Omri deed wat kwaad is in de ogen des 
HEREN, meer dan allen die voor hem geweest waren. “182 

Er was nooit zo'n moment van afval en afwijking van de waarheid geweest als het 
ogenblik toen Elia in zicht komt en het is dan dat de weduwe van Sarefat zegt, 
“Thans weet ik, dat gij een man Gods zijt. 183 Het is iets moois als de weduwen 
rondom u, u herkennen als een man van God. Ik denk dat het een onuitsprekelijk 
voorrecht is om de man van God te zijn in de wereld van de duivel. Mede-
christen, u kunt dat door genade zijn en ik kan dat zijn. Ik vind dezelfde 
uitdrukking in het Nw. Test. gebruikt betreffende Timotheüs: “Maar jij, mens 
Gods, ontvlucht deze dingen. “184 En opnieuw, met het oog op op ieder die 
werkelijk zo is: “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. “185 God ziet altijd 
uit naar mensen om hen voor Zichzelf te hebben in deze wereld. Het is reusachtig, 

182 1Kon. 16: 30.  
183 1Kon. 17: 24.  
184 1 Tiim 6: 11 
185 2Tim. 3: 16,17.  
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iets voor u of voor mij, instaat te zijn om te zeggen: “Door genade wens ik boven 
alles een man van God te zijn; ik wens te zijn aan de kant van de Heer; en in een 
wereld waar satan regeert voor God te zijn”. Vergeet niet dat satan de god van 
deze wereld is. Voor u is het iets groots om een man van God te zijn. Deze 
weduwe wist door zijn wijze van doen dat Elia een man Gods was.  

Het Nieuwe Testament vertelt ons nauwkeurig wat had plaatsgevonden voordat 
Elia publiekelijk verscheen. “Elia was een mens van gelijke natuur als wij, en hij 
bad een indringend gebed dat het niet zou regenen, en het regende drie jaar en 
zes maanden niet op aarde. “186 Die man kende God en was in ernst tot Hem 
gegaan in gebed. Hij besefte de vreselijke toestand van Israël. Hij zag hoe de Heer 
werd onteerd, Zijn tempel versmaad werd en Zijn aanbidding ter zijde werd 
gesteld; want later zegt hij: “Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw 
altaren omver gehaald en uw profeten met het zwaard gedood. “187 Dit is wat de 
apostel Paulus noemt “zijn tussenbeide treden188 “tegen Israël.  

Niets kon slechter zijn dan de toestaand van Israël te dien dage. Iemand die niet 
werkelijk dichtbij God was en in de geest van Zijn macht, die staatszaken alleen zo 
ernstig onder ogen kon zien ('t hoofd kon bieden), zou alles als hopeloos 
opgegeven hebben. Maar wat zo buitengewoon bekoorlijk is om te leren is dat, 
voordat deze mens publiekelijk verschijnt, hij alleen met God geweest is. Als we 
van plan zijn om veel zegen te krijgen (hebben) dan moet er meer gebed zijn. De 
mensen die werkelijk door God gebruikt zijn, de machtige mensen in het veld, zijn 
altijd machtige mensen geweest in de binnenkamer. Zij zijn mensen van gebed 
geweest. Ik ontdek dat Elia 'ernstig' bad. Hij was een wonderlijke man, maar hij 
was “van gelijke natuur als wij. “189 Hij was precies gelijk u en ik. Wat deed hij? Hij 
gaat tot God in gebed en voelt dat de enigste weg waarop het verval van Israël 
zou kunnen worden tegengehouden zou zijn het tussenbeide komen van de hand 
van God. Dan in antwoord op zijn gebed behaagt het God in zijn soevereiniteit de 
hemel drie en een half jaar gesloten te houden U weet welke verschrikkelijke 
gevolgen een droogte van die soort zou veroorzaken.  

Op dit punt komt Elia te voorschijn van God, verschijnt op het toneel en zegt 
tegen Achab: “ Zo waar de HERE, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er 
zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. “190 Let op de 

186 Jac. 5: 17 
187 1Kon. 19: 10.  
188 Rom. 8:34b, Hebr. 7:25 
189 Jac. 5:17.  
190 1Kon. 17:1 
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uitdrukking, “De God in wiens dienst ik sta”. Nu, ik vraag u en ik vraag mijzelf af, 
'is dat waar voor u en mij?' Natuurlijk denk ik niet dat een onbekeerd mens kan 
zeggen: ja. Maar het is een heel ernstige vraag. Als u nu niet voor Hem staat als 
uw Heer en Meester, de dag komt dat u voor Hem zult moeten staan als uw Heer 
en Rechter. Elia zegt, om zo te zeggen: “Ik sta in verbinding met God. Ik sta hier 
voor God en heb een boodschap voor u van God en dat is een heel droevige 
boodschap. “ 

Dat was de boodschap van Elia toen. (destijds). Maar, mijn vriend, ik heb u niets 
te vertellen van schaarste en droogte. Nee, nee. Als u een niet-geredde zondaar 
bent dan heb ik goed bericht voor u. De Heer voor wie ik sta is een levende 
liefhebbende Redder-God en wat Hij wenst is dat uw hart met Hem bekend zal 
worden. Hij wil dat u Zijn Zoon aanneemt en Zijn genade zult kennen, en als u wijs 
bent zult u vanavond tot een besluit komen voor de Heer. God te kenen is een 
onuitsprekelijke genade. Menig jonge man denkt dat om christen te zijn een saai 
iets zou zijn. Nooit maakte je dan een grotere fout in je leven. “O!” zegt u “ik heb 
sommige (heel wat) christenen gezien en zij zijn dom genoeg”. Wel, u hebt niet de 
juiste soort gezien. De ziel van de mens die werkelijk Christus kent is gevuld met 
vrede en vreugde van het ene weekend tot het volgende weekend. Hij is gered, hij 
heeft vergiffenis, hij is een mede-erfgenaam met Christus, hij weet dat zijn 
zonden zijn vergeven, hij heeft de Heilige Geest inwonende in zich, Christus is zijn 
Heiland en God is zijn Vader en hij is op zijn weg naar de eeuwige heerlijkheid. 
Kan dat van u worden gezegd?  

Niet eerder had Elia zijn boodschap gegeven dan de Heer had gezegd: “Ga van 
hier, wendt u oostwaarts en verberg u bij de beek Kerit, die in de Jordaan 
uitmondt. “191 Opnieuw moest hij in afzondering gaan. De dienstknecht moest 
verborgen blijven terwijl zijn Meester voor hem zorgde. “Gij kunt uit de beek 
drinken, en Ik heb de raven geboden u daar van spijze te voorzien. “(vs. 4) 

Zeer waarschijnlijk was dat niet precies waar Elia naar uitzag. Misschien dacht hij 
dat God hem op de voorgrond zou plaatsen. Maar in plaats daarvan gaat hij voor 
drie en een half jaar naar een teruggetrokken leven. Hij heeft de beek om uit te 
drinken en de raven om hem te voeden. Misschien gelooft u het verhaal niet. Ik 
geloof het. De raaf is de laatste vogel van onder de zon om een mooi stuk vlees op 
te geven, maar “Ik heb de raven geboden” laat ons binnen tot het geheimenis van 
deze merkwaardige vogel-dienst. 192God was daar en dat is het hele punt.  

191 1Kon. 17:3 
192 1Kon. 17:2 
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Spoedig daarop droogt de beek op. Dat was ook een deel van de weg van God 
met Zijn dienaar en “Maak u gereed, ga naar Sarefat, dat aan Sidon behoort, en 
houd daar verblijf. Zie, Ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. “193 is 
het volgende woord. Wanneer God beveelt dan is gehoorzamen alles wat een 
dienstknecht heeft te doen. Zonder een enkel woord gaat Eia op weg naar deze 
weduwe. Hij treft de weduwe als zij hout sprokkelt. Er is in haar huis niets 
achtergelaten dan een handvol meel en een weinig olie. En zij zei: “Zo waar de 
HERE, uw God, leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de 
pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te 
sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden, en als wij 
het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Doch Elia zeide tot haar: Vrees 
niet, ga het thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt, doch bereid mij daarvan eerst 
een kleine koek en breng mij die hier; voor u en uw zoon kunt gij het later 
bereiden” en voegt dan dit vriendelijke woord er aan toe, “Want zo zegt de HERE 
de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken, en de olie in de kruik zal 
niet ontbreken tot op de dag, waarop de HERE regen op de aardbodem geven zal. 
“(vs. 13, 14) Welk een licht en vreugde kwam naar het huis van die vrouw. Het is 
iets groots om zorg te dragen voor de dienstknechten van God. Zij deed dat, “en 
zij, en hij evenals haar huis aten vele dagen Daarop ging zij heen en deed, zoals 
Elia gezgd had en Het meel in de pot raakte niet op, en de olie in de kruik ontbrak 
niet, naar het woord des HEREN, dat Hij door de dienst van Elia gesproken had. 194 
God gaf hem kracht en God kan alles doen. Dat is het grote punt en dat is de les 
die het geloof leert in een toneel als dit.  

Na een tijdje sterft de zoon van de weduwe God wilde haar, zowel als zijn profeet, 
onderwijzen dat Hij de God van de opstanding was. Hij stierf: “Toen zeide zij tegen 
Elia: “Hoe heb ik het met u, man Gods? Gij hebt bij mij intrek genomen om mijn 
ongerechtigheid in herinnering te brengen, en te maken, dat mijn zoon sterft”(vs. 
18) Ja, er was iets dat God met haar had af te rekenen En misschien moet God 
bepaalde zonde in uw herinnering brengen. Terwijl de zaken uiterlijk glad (vlot) 
verlopen kunt u voortgaan, maar straks misschien, wanneer de dood komt en u 
uw jongen of echtgenoot, of vader of moeder verliest, dan kan de vraag zijn wat 
komt dan boven? Er is een bepaalde reeds lag vergeten zonde die in het geweten 
naar boven komt. Dat is vaak de manier waarop God zijn vinger legt op de zielen 
van mensen.  

193 1Kon. 17:9 
194 1Kon. 17: 12 - 17 
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Dan wendt Elia zich in gebed tot de HEER en het kind wordt opgewekt; en hij 
leert, en de weduwe ook, dat God de God van de opstanding is. Nu dat is precies 
het punt waar het evangelie er bij komt. Ik moet u vertellen van de God van de 
opstanding. Hij heeft in zalige genade Zijn Zoon gegeven: “Want zo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven”195 zelfs tot in de 
dood. Maar God heeft Hem uit de dood opgewekt en het nu geproclameerde 
evangelie staat in verbinding met een opgestane Christus. Het was de God van de 
opstanding die Elia kende en het is de God van de opstanding die u nu geroepen 
bent om nu te kennen. De Zoon van God is in deze wereld gekomen, is regelrecht 
in de dood gegaan en God heeft Hem opgewekt uit de doden. God roept u nu om 
een liefhebbende, levende Heiland te kennen, zodat u Hem zou hebben (bezitten) 
als uw Heer en Meester. Hij is Degene Die opgestaan is vanuit de doden. (van 
tussen de doden uit) U moet Christus kennen in de opstanding. Hij is aan de 
andere kant van de dood en Hij heeft macht over de dood. Het is iets wonderlijks 
om in een wereld van dood Eén te kennen die leeft en die de macht over de dood 
heeft.  

Die weduwe zou al de dagen van haar leven nooit vergeten hoe God tussenbeide 
kwam. God had weer leven ingebracht en zij kende Hem als de God van de 
opstanding. En het is iets groots opstanding te ontvangen. U en ik gaan door een 
wereld waar de dood overal regeert en het is een wonderlijk iets om in te gaan in 
een atmosfeer van opstanding en daar brengt het evangelie ons. Dat was de les 
die deze weduwe leerde en daardoor werd ook Elia geschikt gemaakt voor nieuw 
werk.  

De volgende zaak is, God zegt tot hem “Ga heen, vertoon u aan Achab, want Ik wil 
regen op de aardbodem geven. “196 Dus in opdracht van God gaat Elia op weg om 
Achab te zoeken. Het moment is gekomen dat de rechten van God, het gezag van 
God en de eisen van God zich laten gelden op een afvallig geworden volk. Voordat 
Elia Achab ontmoet kruist hij het pad van Obadja. Elia was een moedige man, 
Obadja was dat niet. Was Obadja een heilige? Ik denk dat hij dat was. Maar hij 
was een man die nooit volledig zijn kleur bekende. Diep in zijn hart geloofde hij in 
Jahweh, maar hij hield dat stil. Mensen zeggen vaak tegen mij, “Ik doe geen 
enkele belijdenis”. Waarom? Ik denk niet dat zij veel hebben te belijden. Als uw 
hart vol van Christus was dan zou het naar buiten komen wees daar zeker van. U 
hebt het voorrecht om voor de Heer te staan in een dag van verval, maar de vraag 
is, bent u een geheime discipel? Obadja was een geheime discipel. Hij kwam niet 

195 Joh. 3:16 
196 1Kon. 18: 1 
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vrijmoedig voor de dag zoals Elia. Hun ontmoeting was echter zeer roerend/ 
aandoenlijk.  

Achab had tegen Obadja gezegd: “Trek het land door naar alle waterbronnen en 
naar alle beken; misschien zullen wij gras vinden, zodat wij paarden en muildieren 
in het leven kunnen houden en geen deel van het vee behoeven af te maken”. 197 
Achab bekommerde zich er niet om of het volk wel voedsel kreeg. Hij wilde gras 
voor de paarden. Hij was bepaald een egoïstisch man, daarom zegt Elia op dit 
moment (dit ogenblik) tegen hem “Ga, eet en drink”198. Zijn enige gedachten 
betroffen de dingen van dit leven. “Laten wij eten en drinken, want morgen 
sterven wij. “199 is werkelijk het motto van de wereldling. Dat is het leven van de 
meeste mensen. Op zijn weg door het land ontmoet Obadja Elia Obadja behoorde 
reeds lang in het gezelschap van Elia geweest te zijn. Als het de bedoeling van het 
hart zou zijn geweest van Obadja's kant, dan zou hij vrijmoedig zijn uitgekomen 
voor de dienstknecht van God. Ik ben er nogal bevreesd voor dat er tegenwoordig 
een groot aantal Obadja's zijn. O vriend, als u Christus liefhebt, wees er dan niet 
bevreesd voor Hem te belijden.  

Als zij elkaar treffen zegt Obadja tegen Elia: “Zijt gij daar, mijn heer Elia? Elia 
antwoord koud: “Ja, ga heen, zeg tot uw heer: Elia is er, “200 Hij zegt, u gaat terug 
naar uw heer. U bent nooit aan mijn kant geweest. Er is onmiskenbaar een 
terughoudendheid, iets kouds van de kant van Elia. Was dat terecht of verkeerd? 
Wel, geliefde vrienden, genade is iets wonderlijks; maar Elia had het gevoel dat 
Obadja nu moedig voor de dag had moeten komen. (moeten uitkomen). Obadja 
zegt: “Is het mijn heer niet meegedeeld, wat ik gedaan heb, toen Izabel de 
profeten des HEREN doodde? Toen heb ik van de profeten des HEREN honderd 
man verborgen, vijftig bij vijftig in een spelonk, en ik heb hen met brood en water 
verzorgd. “201202 Ja, dat was alles heel mooi, maar waarom was hij niet 
stoutmoedig (krachtig) tevoorschijn gekomen? Mede christenen, ik denk dat 
sommigen van ons straks spijt zullen hebben dat wij niet meer door dik en dun 
voor onze Heer zijn geweest dan we geweest zijn. Laten wij op onze hoede zijn.  

Obadja gaat en vertelt het aan Achab en Achab komt om Elia te ontmoeten. 
“Zodra Achab Elia zag, zeide Achab tot hem: Zijt gij daar, gij, die Israël in het 

197 1Kon. 18: 8  
198 Zie 1Kon. 18: 41.  
199 Zie 1 Kor. 15 : 32b.  
200 Zie vs. 7, 8.  
201  
202 1Kon. 18: 13.  
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ongeluk stort?” (vs. 17). Als iemand vrijmoedig en helemaal uitkomt voor de Heer, 
als hij voor de waarheid staat, wat kan hij dan verwachten? Iedereen zal tegen 
hem zijn. Zo was het in de gemeente van Pergamus. Antipas kwam vrijmoedig 
voor de dag en het kostte hem zijn leven. Zo zou het waarschijnlijk het leven van 
Elia hebben gekost zoals u nu zult zien. Als iemand een moedig standpunt 
inneemt voor de waarheid dan wordt hij gewoonlijk gehaat. Dank God voor de 
mensen die de standaard (het richtsnoer) van de waarheid in een kwade dag 
handhaven - want de zulken hebben de waarheid en zijn niet bang haar te 
erkennen en te prediken ongeacht wat iedereen over/van hen denkt. Elia had hier 
het gevoel van ik heb nu de gelegenheid om voor God te staan. Achab zei tegen 
hem: “Gij stort Israël in het ongeluk”. Toen zei Elia tot hem: “Ik heb Israël niet in 
het ongeluk gestort, maar gij en uws vaders huis, doordat gij de geboden des 
HEREN hebt verzaakt en de Baäls zijt nagelopen”. De achthonderd en vijtig 
profeten waren getuigen van de waarheid van deze beschuldiging.  

Toen zei Elia: “Nu dan, laat heel Israël tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel, 
ook de vierhonderd en vijftig profeten van Baäl en de vierhonderd profeten van 
de Asjera, die van de tafel van Izebel eten (vs. 18, 19). U kunt er op vertrouwen, 
als er niets te eten was geweest dan zouden ze niet naar Izebel zijn gegaan. Zij 
komt voor de dag als de geest van dat wat altijd de getuigen van God vervolgt. Zij 
aten niet van de tafel van Achab, het was de tafel van Izebel.  

En nu komen we tot het punt waar zij moeten kiezen tussen de man van God en 
de mensen van Baäl - tussen God en Baäl. En u zult uw standpunt hebben in te 
nemen óf voor God óf tegen Hem. De God van de opstanding, de God die zijn 
enige Zoon gaf als Redder van de wereld, wordt er (door de wereld) niet 
vriendelijk door ontvangen. De wereld heeft de Zoon van God afgewezen en 
verworpen, nee, meer, zij heeft Hem vergeten. Nu is de vraag dit: Waar staat uw 
hart in relatie tot Christus? Kunt u zeggen dat Christus de uwe is en u van Christus 
bent en dat u aan de kant van Degene bent die door de wereld is afgewezen? 
Satan zal alles aanhalen om mensen van de waarheid van God weg (verwijderd) te 
houden. Alles wat in deze wereld is voert hij aan om het zo mogelijk als een 
hinderpaal tussen uw ziel en God te plaatsen.  

Achab roept de profeten bij elkaar naar de berg Karmel. De bedoeling (het doel) 
van Elia is hier heel verschillend. Hij doet dienst voor God en verlangt dat het hart 
van het volk voor God is. Hij wenst dat Jahweh gekend wordt en Zijn naam wordt 
geloofd. Is Jahweh God, of is Baäl God? is de ernstige vraag. Dat was het grote 
punt dat moest worden vast gesteld (beslist). Kijk naar die man die daar alleen 
staat ter wijl achthonderd en vijftig haters van de waarheid Achab omringen. Het 
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is iets groots om God te vertegenwoordigen waar je ook bent. Bedenk dat, jonge 
man, als u bang bent om Christus te belijden  

“Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoe lang zult gij aan beide zijden 
mank gaan? Indien de HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt 
hem na. Doch het volk antwoordde hem niets (vs. 21). De dingen worden ter zake 
gebracht. (De dingen worden scherp gesteld) En nu, mijn vrienden. Als Christus 
het niet waard is om (Hem) te hebben, zeg het dan. Als Hij het waard is om Hem 
te hebben en te volgen, storm dan uw leven (lot) binnen met Hem. Hoe lang 
weifelt u? “Wel”, zegt u, “ik heb geen haast”. God weet dat en de duivel weet dat 
ook. En hij zal u geen haast laten hebben als hij het kan helpen (als hij er iets aan 
kan doen). Maar o, als u nog nooit tot het vorige punt bent gebracht, dan moge u 
instaat zijn vanavond te zeggen “Christus voor mij”. Als u tot Hem komt waar u 
bent in uw schuld, wat zal Hij doen? U zegenen, reinigen, u van al uw zonden 
reinigen, u van de duisternis tot het licht brengen, van veraf tot nabijheid, ja, u tot 
God brengen. Maar het punt is dit, er moet beslistheid zijn. Het grote gebrek is, 
naar ik geloof, op dit moment beslistheid. Jonge mannen en jonge vrouwen 
hebben het in het bijzonder nodig beslist te zijn. Tot zulken zou ik in alle liefde 
willen zeggen, als u nu niet voor de Heer beslist, dan zult u heel spoedig 
(onder)vinden dat u onder de wielen van de wagen van Baalam bent terecht 
gekomen. Als u zich niet tot de Heer wendt voor u twintig jaar bent, dan hebt u 
slechts een steeds mindere kans daarna. U zoudt vinden, als u door deze 
toeschouwers vanavond ging, dat meer dan vijftig procent van de aanwezige 
christenen tot de Heer waren gebracht voor zij twintig waren. En niemand kan 
gered worden nadat ze twintig jaar zijn? Dat zeg ik niet, maar de mogelijkheid van 
bekering vermindert heel terwijl de leeftijd voortkruipt. Enige betrouwbare 
statistieken op dit punt vielen mij eens in handen en ik geef ze u. Het bleek dat 
van 1000 christenen de leeftijd toen ze bekeerd werden als volgt was:  

Onder de 20 jaar 548 
Tussen 20 en 30 jaar 337 
Tussen 30 en 40 jaar 86 
Tussen 40 en 50 jaar 15 
Tussen 50 en 60 jaar 13 
Tussen 60 en 70 jaar 1 
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Kijk goed naar deze tabel. Is er geen hoop voor de bejaarden? U oude, vergrijsde 
man, dank God dat er hoop is. Ik zeg niet dat er geen kans is. Maar ik heb heel 
weinig grijsharige mannen en vrouwen gezien die gered zijn/werden.  

Kom op, jonge mensen en beslis voor de Heer. Kom vanavond tot een besluit voor 
de Heer. “Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan. “(vs. 21) was de vraag van 
Elia en dat is de mijne ook. Weifel tot u boven de dertig bent, en uw kans om 
Christus aan te nemen is heel klein. Als u een wijze ziel (mens) bent zult u zeggen, 
door de genade van God beslis ik vanavond, Christus voor mij. Waarom zult u 
weifelen? Is Hij het niet waard om Hem te hebben? Is Hij het niet waard om Hem 
te kennen? Inderdaad dat is Hij. “Maar ik ben zo'n zondaar”. U bent de enigste 
voor Christus. “Ik heb zo'n last”. Kom tot Hem en Hij zal die last van u wegnemen. 
Als u de miserabelste zondaar onder de zon was, dan zou het bloed van Christus u 
witter dan sneeuw wassen. Kom tot Hem. Kom zoals u bent. Kom nu. Maar, 
bovenal, weifel niet. Stel niet langer uit smeek ik u. Het uitstellen is de dief van de 
zielen. Het is de wervingsdienaar van de hel. Er zijn millioenen zielen in de 
eeuwigheid die van plan waren om eens tot Jezus te komen, maar op de één of 
andere wijze was de macht van Satan zo groot en verlamde hen, wat de apostel 
Paulus noemt “het bedrieglijke van de zonde” hen, zodat zij weifelden (talmden) 
en verloren waren.  

Satan is een grote prediker van uitstellen. Hij zegt 'u hebt plenty tijd'. Stel het een 
beetje langer uit. Wacht tot je middelbare leeftijd. En dan bezet de zorg voor 
zaken uw geest en keert u zich niet tot Christus. “O” zegt u, “het is allemaal heel 
goed en wel voor u met uw zwarte jas, maar wij moeten werken”. Dat moet ik 
ook, mijn vrienden. Ik werk iedere dag en soms ook de gehele nacht. Ik werk even 
hard als iemand van u. Dit is vaak de leugen van de duivel, n. l dat u het te druk 
hebt om acht te geven op de zaken van de ziel. Dat is het helemaal niet mijn 
vriend. U bent niet te druk bezet, maar u bent onverschillig. En de zonde is 
begonnen uw ziel te verharden. En wanneer u oud wordt, wat dan? Dan zal Satan 
u vertellen dat u de dag van genade en redding helemaal gemist hebt. Stop, mijn 
hoorder, dat is eveneens een leugen. Zo lang als u een jaar, dag, of een uur op 
aarde krijgt kunt u gered worden. Dank God, u kunt vanavond gered zijn. Oh, stel 
het niet langer uit. Kom zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op 
reis misschien nodig hebben is de waarheid. En Christus is de tot Jezus. Als u het 
tot nu hebt uitgesteld, stel het niet langer uit.  

Laten we nu teruggaan naar Karmel en de weg zien die Elia neemt met de 
profeten. Hij zegt: “Kiest voor u de ene stier uit en bereidt hem eerst, want gij zijt 
met zovelen. Roept dan de naam van uw god aan, maar brengt geen vuur 
daarbij”. Hij geeft hen de eerste kansen zij bereiden hun offer. Wat volgt daarop? 
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Zij roepen: “Baäl, antwoord ons, maar er kwam geen geluid en niemand gaf 
antwoord. Daarbij hinkten zij om het altaar dat zij gemaakt hadden”. En nu wordt 
de profeet een beetje sarcastisch als hij zegt: “Roept luider, want hij is immers 
een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis; 
misschien slaapt hij en moet wakker worden. “203 Ik denk dat Elia op de manier 
waarop hij hen behandelde juist deed. Hij wist dat alles verkeerd was evenals 
vandaag alles wat niet christus is vals is. Wat u en ik nodig hebben is de waarheid. 
En Christus is de Waarheid.  

Het einde van de dag komt en geen vuur valt op het offer van Baäl. Dan zegt de 
man Gods tot hen: “Nadert tot mij. En het gehele volk naderde tot hem Daarop 
herstelde hij het altaar des HEREN, dat omver gehaald was”. 204 Het altaar van de 
HERE was omver gehaald, maar Elia bouwt het weer op. Hij staat voor 
(vertegenwoordigt) de hele waarheid van God. “Elia nam twaalf stenen naar het 
getal van de stammen der zonen van. Jacob, tot wie het woord des HEREN 
gekomen was; Israël zal uw naam zijn. “205 Waarom twaalf stenen? Dat was de 
uitdrukking van de eenheid van Israël. Inplaats van een verdeeld, verbroken volk 
te zijn, wist Elia dat zij voor God één waren. Zo weet ook de knecht (dienaar) van 
God die de waarheid kent vandaag dat er één Lichaam is en één Geest en één 
Hoofd in de hemel. En natuurlijk zal hij pogen deze glorieuze waarheid te 
handhaven.  

Hier in het gezicht van al deze vijanden erkent Elia de eenheid van Israël en erkent 
hij Jahweh als HEER. Dan, om aan te tonen dat er geen schijn (simulatie) 
betreffende zijn handelingen (acties) was zegt Hij, “Vult vier kruiken met water en 
giet ze uit over het brandoffer en over het hout”. Hij is vastberaden om hen te 
laten zien dat er geen vuur bij was. De waarheid van God is heel eenvoudig. Er 
komt geen heimelijk (achterbaks) werk aan te pas. En hij zegt: “Doet het ten 
tweeden male. En zij deden het ten tweeden male. Daarna zeide hij: Doet het ten 
derden male. En zij deden het ten derden male, zodat het water rondom het 
altaar liep, zelfs de groeve vulde hij met water”. Hij stelt de zaak op de volmaakte 
proef. En wat gebeurt dan? “Op de tijd nu, dat men het avondoffer brengt, trad 
de profeet Elia naar voren en zeide: HERE, God van Abraham, Isaäk en Israël, 
heden moge bekend worden, dat Gij God zijt in Israël, en dat ik uw knecht ben, en 
op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, HERE, antwoord mij, opdat dit 

203 1Kon. 18: 25 - 27 
204 1Kon. 18: 30.  
205 1Kon. 18:31 
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volk wete, dat Gij, HERE, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt”. 206 Wat 
vroeg hij? Hij wenste dat hun harten voor de Heer zouden zijn. En, beste vrienden, 
ik kan uit de grond van mijn hart zeggen, wat ik verlang is uw hart. Ik verlang uw 
hersenen niet of uw geld, maar ik verlang uw hart voor Christus. Ik weet dat ik u 
niet tot Christus kan uitdrijven. Maar als ik het zou kunnen zou ik het doen.  

“Toen schoot het vuur des HEREN neer en verteerde het brandoffer, het hout, de 
stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op”207 Dat verbrande offer 
was inderdaad een zoete geur die opsteeg tot God, een beeld van Christus in de 
dood. Het volgende ogenblik was er het meest wonderlijke getuigenis van in Israël 
dat Jahweh God was. “Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun 
aangezicht en zeiden: De HERE, die is God! De HERE , die is God!”208 

Verdiend en ogenblikkelijk oordeel viel toen op de profeten van Baäl; want God 
moest de afgodendienst oordelen. Elia zegt dan tot Achab: “Ga, eet en drink, 
want daar is het geruis van een stortregen”. Hij geeft het ware karakter van 
Achab. Diens enige gedachte was eten en drinken. Is er hier iemand wiens enige 
gedachte is aan eten en drinken? Wel u zult moeten sterven. Achab is een type 
van een regelrechte wereldling. Hij gaf er geen lor om of Jahweh nu God was of 
dat Baäl God was. en hij stierf een ellendige, beroerde dood. 209 Hij werd namelijk 
dodelijk verwond te Ramoth- Gilead en de honden likten zijn bloed op. Indien u 
sterft zoals u bent, dan sterft u de dood van een zondaar en u zult de doodskist 
van een zondaar, de begrafenis van een zondaar, de opstanding, en het oordeel 
van een zondaar en de eeuwige verlorenheid van een zondaar krijgen. Moge God 
u vanavond redden.  

Laat de geschiedenis van Achab zich niet in die van u herhalen. Wees als Elia. Hij 
kan tot Achab laten zeggen: “Span in en daal af, laat de stortregen u niet 
ophouden”. En Achab gaat heen. Zie naar het verschil tussen de man van God en 
de man van de wereld. “Toen ging Achab heen om te eten en te drinken Elia 
echter klom naar de hoogte van de Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn 
aangezicht tussen zijn knieën. “210 Hij is in gebed. De één heeft feest, de andere 
bidt. Geen wonder dat God de hemel opent. Hij ging en bad de eerste keer: “Heer 
zendt geen regen. “211 Vervolgens komt de knecht van Elia en zegt: “Zie, een 

206 1Kon. 18: 36, 37.  
207 1Kon. 18: 38 
208 1Kon. 18: 39.  
209 Zie 1Kon. 22: 29 - 38.  
210 1Kon. 18: 42 
211 Zie1Kon. t. 17:1 :"Er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op miijn woord. " 

De 40 dagen van de Schrift 101 

                                                                 



wolkje als eens mans hand stijgt op uit de zee. Toen zeide hij: Ga heen, zeg aan 
Achab: Span in en daal af, laat de stortregen u niet ophouden. Toen, in een 
oogwenk, werd de hemel zwart van wolken en wind, en viel er een zware 
stortregen. Daarop reed Achab weg en ging naar Jizreël. Maar de hand des HEREN 
was over Elia, zodat hij zijn lendenen gordde en vóór Achab uit snelde tot waar 
men de richting naar Jizreël inslaat. “212 Hierna vertelt Achab aan Izebel dat Elia 
alle profeten van Baäl heeft gedood, want hij heeft hen meegenomen naar de 
beek Kison en ze daar geslacht. Hij deed slechts wat Jahweh lang van te voren had 
bevolen. Zij zijn allen ter dood gebracht overeenkomstig de instructies gegeven in 
Deut. 18 : 9-21. Hij gehoorzaamde enkel aan het Woord van God. Achab vertelde 
Izebel alles, en zij stuurt Elia een vreselijke bedreiging: “Zo mogen de goden doen, 
ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de 
ziel van één hunner”. En wat nu? “Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich 
gereed en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen tot Berseba, dat tot 
Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter. “213  

Hoe kwam deze vlucht tot stand? Zo is de mens, mijn vrienden. Zo is zelfs een 
dienstknecht van God als zijn oog vrij komt van de Heer. Als iemand zijn geloof in 
God verliest dan zal hij vluchten. Elia werd verworpen en vluchtte. En was hij 
werkelijk een man Gods? Wie kan daaraan twijfelen? Hij doet ons denken aan 
Joh. de Doper. Toen die zijn dienst vervolgde kon hij zeggen: “Na mij komt Hij die 
sterker is dan ik, Wiens schoenriemen ik niet waard ben nederbukkend los te 
maken”. 214 Maar toen hij in de gevangenis werd opgesloten zond hij werkelijk zijn 
discipelen om te zeggen “Bent U Degene die zou komen, of moeten wij een ander 
verwachten?”215 De omstandigheden waarin u verkeert maken het grote verschil. 
Het geloof van de Doper faalt voor een ogenblik en hij twijfelt aan de Messias. De 
bedreiging van Izebel veroorzaakt dat het geloof van Elia faalt en hij vlucht naar 
de woestijn. Maar zie nu op de kostelijke genade van God voor zijn dierbare 
dienstknecht: “Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder 
een bremstruik en begeerde te mogen sterven en zeide: Het is genoeg! Neem nu 
Heer mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. “216 Ik denk dat 
wanneer een mens op die manier spreekt, dan denkt hij dat hij veel beter is, maar 
dat niemand hem begrijpt of naar waarde schat (waardeert. Dat is mijn 

212 Zie 1Kon. 18: 44- 46.  
213 1Kon. 19: 2,3.  
214 Mac 11:. 1: 7 
215 Mac. 11:3 
216 1Kon. 19: 4 
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overtuiging. Voor een ogenblik (Een moment) heeft zijn geloof gefaald. En hier 
leren wij een les over de zwakheid die een ieder van ons kan kenmerken. Ook wij, 
als we een beetje teleurgesteld worden, gaan onder een bremstruik. Er is ergens 
een bremstruik voor u en voor mij. Ik wens dat u het vermijdt om onder een 
bittere boom als deze te gaan. Het was even bitter als Elia's eigen geest was. Er 
zijn vandaag veel christenen die een fout gemaakt hebben en die wensen te 
sterven. Hij zegt, ik kan niets meer doen. Evenals Elia zegt hij ook, “Want ik ben 
niet beter dan mijn vaderen”. In zijn binnenste denkt hij dat hij juist (veel) beter 
is, afhankelijk daarvan.  

Maar wat gaat de Heer doen? Elia gaat nu eerst slapen en terwijl hij slaapt wordt 
hij aangeraakt door een engel die zegt: “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. “217 Een dienaar van God is aan zijn zijde. 
Nu wordt hij niet verzorgd door een raaf of een weduwe, maar door Gods eigen 
liefhebbende hand. Deze vermoeide man, die denkt dat niemand voor hem zorg 
draagt, ziet op en ziet deze hoogst nodige verfrissing. Wie plaatste het daar? God 
Zelf. Ja lieve vrienden, God geeft zijn dienstknechten niet op, gezegend zij zijn 
naam. Als ik faal dan is het goed mogelijk dat ik wordt opgegeven door mijn 
broeders. Mijn meester zal het niet doen. De Heer geeft zijn dienstknechten niet 
de bons zoals de duivel dat doet met zijn dienstknechten Als de duivel al het werk 
uit u heeft gekregen dat hij kan krijgen, dan zal hij u verlaten om te sterven als 
een hond in het veld. Maar zo is het niet bij de Heer.  

Wel, Elia gaat voor de tweede keer slapen en de engel komt opnieuw en zegt: 
“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, Horeb218 Daar leert hij enige wonderbare lessen. Het voedsel van 
God ondersteunt hem deze veertig dagen en nachten en dan onderwijst God hem 
dat Hij aan het werk geweest is op een manier waar zijn dienaar niets vanaf wist. 
God droeg Elia een warm hart toe ondanks zijn fouten. Er is een opmerkelijke 
profetie betreffende hem in het laatste boek van het O. T. : “ Zie, Ik zend u de 
profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal het hart 
der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun 
vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban. “219 Ongetwijfeld zal 
God in een nu nog toekomstige dag hem een wonderlijke plaats geven in 

217 1Kon. 19: 4 - 6.  
218 1Kon. 19: 6 - 7.  
219 Zie Mal. 4: 5- 6.  
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verbinding met het herstel van dat Israël op aarde die hij heeft gefaald te 
restaureren. De Heer heeft hem niet opgegeven.  

Maar voor die dag zien we zelfs Elia opnieuw. Als ik u mee neem naar de berg der 
verheerlijking, toen de gezegende Heer daar was, wie waren er met/bij Hem? 
Mozes en Elia. Laatst zagen we dat Mozes veertig dagen en veertig nachten op de 
berg was zonder voedsel. Vanavond hebben we gezien dat Elia ging in de kracht 
van het voedsel van God veertig dagen en veertig nachten. Het is goddelijke 
kracht die in ieder geval de menselijke zwakheid ondersteunt. Dat is de les. Er is 
geen plaats waar goddelijke genade u en mij niet kan ondersteunen. Het eerst van 
alles redt ons de goddelijke genade en ondersteunt ons in elke mogelijke 
moeilijkheid op onze weg. Zo is de zegen van de kennis van God.  

Wat plaats vond bij/met Elia aan de Horeb is heel leerzaam. Hij gaat in een kloof 
en de Heer komt en zegt tot hem: “Wat doet gij hier, Elia?” 220 Hij had zijn 
staanplaats in Israël behoren te hebben, nog steeds God te vertegenwoordigen, 
inplaats van zichzelf te verbergen. “Treed naar buiten en ga op de berg staan voor 
het aangezicht des HEREN. En zie, toen de HERE juist zou voorbijgaan, was er een 
geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor 
Jahweh uitging. In de wind was Jahweh niet. En na de wind een aardbeving. In de 
aardbeving was Jahweh niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was 
Jahweh niet. En na het vuur het suizen van zachte koelte”. 221 Het is het suizen 
van een zachte koelte dat hem raakt. Als hij dat hoort omwindt hij zijn gelaat met 
zijn mantel en gaat naar buiten. Gewoonlijk komt daar komt het moment (het 
ogenblik), als een dienstknecht van God een beetje afgedwaald is, dat (wanneer) 
de HEER tot hem spreekt met een stille zachte stem en hij wordt hersteld. Zo was 
het in dit geval.  

God geeft Elia hier het gevoel dat Hij diepe interesse in hem heeft. Hij zegt tegen 
Elia, jij gaat terug en zegent Elisa in jouw plaats, jij bent de aarde beu geworden, 
maar voordat Ik je opneem, wil Ik dat je dit weet: je dacht dat je de enigste 
getuige voor God in Israël was, “Doch Ik zal in Israël zevenduizend overlaten, alle 
knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baäl, en elke mond die hem niet 
gekust heeft. “222 Het was een wonderlijke ontdekking voor Elia. En ik durf te 
zeggen vanaf dat moment zei Elia tegen zichzelf, “Als God al deze mensen heeft 
overgelaten, waarom heb ik ze dan niet gevonden?” Hij had gezegd “Ik alleen ben 

220 1Kon. 19: 9 
221 1Kon. 19: 11, 12 
222 1Kon. 19: 18.  
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overgebleven en zij trachten mij het leven te benemen. “223Hij had zich onmetelijk 
vergist. Zo zijn wij vaak. Als we licht van God hebben laten wij er op toezien dat 
we het doorgeven en echter niet vergeten dat alle licht en alle genade niet in u en 
in mij zijn. God heeft altijd zijn getuigen en Hij zal die hebben, regelrecht tot het 
einde toe.  

  

223 1Kon. 19: 14b 
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Hoofdstuk 8 - De veertig dagen van Ezechiël 

Israëls einde; of schuld, genade en glorie 

(Ezechiël 4: 1-11) 

“In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde der maand, toen ik te 
midden der ballingen aan de rivier de Kebar was, werd de hemel geopend en zag 
ik gezichten van Gods wege. Op de vijfde der maand - het was het vijfde jaar der 
ballingschap van koning Jojakin - kwam het woord des HEREN tot de priester 
Ezechiël, de zoon van Buzzi, in het land der Chaldeeën, aan de rivier de Kebar; de 
hand des HEREN was daar op hem”. 224 

Deze verzen stellen ons een heel opmerkelijke man voor, die evenzeer priester, 
dichter, en profeet van geen geringe klasse was. De betekenis van zijn naam, 
Ezechiël, “die door God in kracht zal toenemen”, is leerzaam wanneer we er aan 
denken waar hijzelf als gevangene door ging. Het was als zijnde direct 
ondersteund door God dat hij instaat was zichzelf te identificeren met het leed 
van de schuldige natie welks oordeel hij eerst predikte in groot detail en welks 
uiteindelijke bevrijding en verhoging door de hand van God, hij met de uiterste 
precisie beschreef. .  

Josephus bevestigt dat Ezechiël een jongeling was toen hij gevankelijk 
weggevoerd werd, maar of dit het geval was daarover hebben we in geen geval 
bevestiging en het algemeen karakter van zijn geschriften zou de veronderstelling 
nauwelijks toelaten. Hij was van de leeftijd van Jeremia en Daniël en zijn profetie 
zou beginnen omstreeks het vijfde jaar van zijn gevangenschap, ca. 594 B. C. Dit 
leren we uit het tweede vers van hoofdstuk 1. U zult zich herinneren dat Jojakin, 
de koning van Juda , in gevangenschap werd gevoerd in het achtste jaar van 
Nebukadnezar met een groot aantal van zijn onderdanen. Zo luidt het verhaal:  

“Nebukadnessar, de koning van Babel, kwam zelf vóór de stad, terwijl zijn 
knechten haar belegerden. Toen ging Jojakin, de koning van Juda, uit tot de 
koning van Babel, hij, zijn moeder, zijn dienaren, zijn vorsten en zijn hovelingen. 
En de koning van Babel nam hem gevangen, in het achtste jaar van zijn regering. 
Hij voerde vandaar weg al de schaten van het huis des HEREN en die van het 
koninklijk paleis; en van alles wat Salomo, de koning van Israël, gemaakt had in de 
tempel des HEREN, haalde hij het goud af, zoals de HERE gesproken had. Hij 
voerde geheel Jeruzalem, al de vorsten en al de weerbare mannen - tienduizend - 

224 Ezech. 1:1-3 
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in ballingschap, ook al de handswerkslieden en de smeden; niemand werd 
overgelaten behalve de armen van het volk des lands. Hij voerde Jojakin in 
ballingschap naar Babel; ook de koningin-moeder, de vrouwen des konings, zijn 
hovelingen en de machtigen des lands deed hij in ballingschap gaan van Jeruzalem 
naar Babel;en de koning van Babel bracht heel de weerbare manschap - 
zevenduizend -, de handwerkslieden en de smeden - duizend - altemaal dappere 
krijgslieden, als ballingen naar Babel. “225  

Hoewel de macht van Juda was gebroken en Jojakin gevankelijk werd 
weggevoerd, was/werd Jeruzalem toen niet verwoest en over haar zette de 
koning van Babel Jojakin's oom, wiens naam hij veranderde van Mattanja in 
Sedekia. Hij regeerde elf jaar te Jeruzalem, deed kwaad in de ogen van de Heer en 
brak tenslotte zijn verbond en rebelleerde tegen de koning van Babylon en voerde 
zo tot de plundering van de stad in het negentiende jaar van Nebukadnezar. 226 
Tijdens deze elf jaren woonde Ezechiël aan de rivier Kebar als gevangene en daar 
was het dat hij zei: “de hemel werd geopend en zag ik gezichten van Godswege”. 
227 Hij vernam daar dat het oude volk van God niet alleen in gevangenschap was 
maar in gevangenschap van de heidenen (volken) moest zijn en dat God hen 
vanwege hun schuld niet langer zou erkennen. Hij leerde verder dat de macht van 
het zwaard over zou gaan in de handen van de volken, hoewel, zoals ik gezegd 
heb, toen de val van Jeruzalem - dan geregeerd door Zedekia - nog niet had plaats 
gevonden.  

Terwijl hij aan de Kebar was ontving Ezechiël de volgende de volgende instructies 
van de HERE: “Gij, mensenkind, neem u een tichelsteen, leg die vóór u en teken 
daarop een stad, Jeruzalem. En breng haar in staat van belegering: bouw een 
schans tegen haar, werp een wal op tegen haar, sla legerkampen tegen haar op, 
breng aan alle kanten stormrammen tegen haar in stelling. En gij, neem u een 
ijzeren bakplaat en zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad. Richt uw 
blikken vast op haar, zodat zij in staat van belegering komt; en beleger haar. Dit 
zal voor het huis Israëls een teken zijn. En gij, ga op uw linkerzijde liggen en leg 
daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls; naar het getal der dagen dat gij 
daarop liggen zult, zult gij hun ongerechtigheid dragen. En Ik leg u de jaren van 
hun ongerechtigheid op, naar het getal der dagen: driehonderd en negentig 
dagen. Zo zult gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen. Als gij dit hebt 
volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen, op uw rechterzijde; dan zult gij de 

225 2 Kon. 24:11-16 
226 Zie 2Kon. 25: 8-10.  
227 Ezech. 1:1b.  
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ongerechtigheid dragen van het huis van Juda: veertig dagen; voor elk jaar leg Ik u 
een dag op. Gij zult uw blikken vast op het belegerde Jeruzalem richten, met 
ontblote arm, en ertegen profeteren. En zie, Ik zal touwen om u heen slaan, zodat 
gij u niet van de ene op de andere zijde kunt keren, totdat gij de dagen van uw 
belegering ten einde hebt gebracht. En gij, neem tarwe, gerst, bonen, linzen, 
gierst en spelt, doe ze in een pot en maak er brood van; zolang gij op uw zijde ligt, 
driehonderd en negentig dagen, zult gij dit eten. En de spijze die gij eten zult, zal 
afgewogen zijn: twintig sikkels per dag; op vaste tijden moet gij die eten. Ook een 
afgemeten hoeveelheid water zult gij drinken: een zesde van een hin; op vaste 
tijden moet gij dat drinken. “228 

God wijst zo, als vertegenwoordigende de voor de deur staande overwinning over 
Jeruzalem, de jaren van zonde aan die tot haar oordeel voerden - voor Israël in 
het algemeen drie honderd en negentig en voor Juda veertig jaren. Tot Ezechiël 
komt het uitdrukkelijke bevel, “En gij ga op uw linkerijde liggen . . . driehonderd 
en negentig dagen…. (vs. 4) En dan: “ gij zult opnieuw gaan liggen op uw 
rechterzijde, dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda: veertig 
dagen; voor elk jaar leg Ik u een dag op”. 229  

De zonde van Israël overtrof die van Juda, maar Israël wordt gezien als één geheel 
en niet alleen zijn de belangen van de gehele natie voor de ogen van de profeet, 
maar hij moet zichzelf met hun ongerechtigheden vereenzelvigen. Hoe weinig de 
schuldige natie moge hebben gevoeld, ongetwijfeld voelde en erkende deze 
goddelijke profeet voor God de zonde van zijn volk en aanvaardde de gevolgen 
daarvan en droeg óf 390 dagen voor Israël, óf veertig dagen voor Juda hun 
ongerechtigheden in de geest voor God in de opmerkelijke positie zoals deze 
verzen beschrijven, zelf ongetwijfeld ondersteund door God, anders zou het voor 
hem onmogelijk zijn geweest om zo'n langdurige periode zo blijvend en 
gehoorzamend aan het nauwgezette (strenge) uitdrukkelijke bevel te voldoen, 
“Gij zult u niet van de éne op de andere zijde kunnen keren totdat gij de dagen 
van uw belegering ten einde hebt gebracht”230 of geleefd hebt op het karige diëet 
zoals in vs. 9-11 wordt gedetailleerd.  

Het punt van Ezechiëls “veertig dagen” zou blijken dit te zijn, dat hij zichzelf 
absoluut vereenzelvigt met de zonde van zijn volk en bereid is de gevolgen te 
dragen van hun ongerechtigheid en dat zonder te mopperen.  

228 Ezech. 4: 1-11.  
229 Zie vs. 4 en vs. 6.  
230 Zie vs. 8 
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Een zeer opvallende trek in de geschiedenis van Ezechiël lijkt te zijn de gehele 
ondergeschiktheid van zijn gehele leven en gevoelens als een mens aan het grote 
profetische werk waartoe hij geroepen was. Hij spreekt noch handelt als een 
gewoon mens, maar denkt en voelt als een profeet. Een heel opvallende illustratie 
hiervan vinden we ter gelegenheid van de dood van zijn vrouw. Er is iets diep 
treffends in zijn korte vertelling (verhaal) van het moment toen “de lust van zijn 
ogen” door een plotselinge slag werd weggenomen en toen hem werd bevolen 
geen dodenklacht aan te heffen.  

Het woord van de HEER liep zo: “Mensenkind, zie, Ik neem de lust van uw ogen 
door een plotselinge slag van u weg, maar gij zult geen dodenklacht aanheffen, gij 
zult niet wenen noch tranen storten. Kerm in stilte; dodenrouw zult gij niet 
bedrijven; bind uw hoofddoek om, doe uw schoenen aan uw voeten, bedek uw 
bovenlip niet, en eet het brood niet, dat de mensen u brengen. Des morgens nu 
sprak ik tot het volk, des avonds stierf mijn vrouw. En op de volgende morgen 
deed ik, zoals mij bevolen was. “231  

Dat was inderdaad een gedenkwaardige dag. God duidde ze aan door het bevel 
“Mensenkind, schrijf de datum op van deze dag, de dag van heden: heden heeft 
de koning van Babel zich op Jeruzalem geworpen. “232 De dag dat voor 
Nebukadnezar de zegen begon, stierf de vrouw van de profeet en hoewel zij het 
voorwerp was van zijn tederste gevoelens mocht hij niet treuren en dat deed hij 
ook niet. Dat hij de sympathie en menselijke gevoelens bezat is duidelijk door de 
mooie tedere aanraking waarmee het verhaal wordt geïntroduceerd; maar hij 
onderwerpt zichzelf geheel aan de wil van Jahweh en zet het belang van zijn 
individuele leven opzij voor het werk van zijn profetische dienst.  

Dit alles is geheel in tegenstelling met bijna iedere andere grote dienstknecht van 
God wiens geschiedenis ons wordt meegedeeld in het O. T. Terwijl de 
gebeurtenissen van Ezechiëls persoonlijke geschiedenis voor ons buiten zicht 
worden gehouden, is het van belang de opmerkelijke kracht en energie op te 
merken die in zijn karakter duidelijk voor de dag komen. God wist dat hij “een 
opstandig huis” moest weerstaan , dat “een hard voorhoofd en een stug hart had” 
en daarom zegt Hij tot hem: “Zie, Ik maak uw gezicht even hard als het hunne en 
uw voorhoofd even hard als het hunne. Als diamant, harder dan steen, maak Ik 

231 Ezech. 24: 15 - 18.  
232 Ezech. 24: 2 
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uw voorhoofd; vrees hen dan niet en wees niet beangst voor hun blik, want zij zijn 
een weerspannig geslacht. “233 

Het geschrift van Ezechiël dat overvloeit van zinnebeeldige voorstellingen, maar 
noch ontvouwde hemelse gezichten, of waarheden gekleed in een allegorisch 
gewaad en in raadselen, maar bepaaldheid (scherpheid) en voorstellingskracht 
kenmerken zijn woorden op een zeer treffende wijze. Wat hij in gezichten zag 
wordt beschreven met een helderheid, scherpheid van omtrek en uiterste 
preciesheid van detail die bijna behoort tot het werkelijk bestaande; en terwijl de 
één weer zegt we komen hem nooit tegen in zijn schrijven als een gewoon mens, 
kunnen we niet anders dan voelen dat hij duidelijk (in het oog vallend) een 
buitengewoon iemand was - hij was rechtvaardig, waarachtig, het passende vat 
dat God kon accepteren en gebruiken om Zijn gedachten te openbaren in de 
ontvouwing van treffende waarheden betreffende het oordeel over Israël dat 
nabij was, of haar toekomstige heerlijkheid die zijn profetieën ontsluiten.  

Het zou u kunnen helpen zijn profetie met meer interesse te lezen als ik in het 
kort een blik werp op opvallende trekken van het boek en haar algemene trekken 
aanwijs. Bij het pogen dit te doen kan ik niet beter doen dan de woorden van 
iemand anders aan te halen aan wie ik veel licht over dit onderwerp verschuldigd 
ben. “De eerste drie en twintig hoofdstukken bevatten getuigenissen van God 
tegen Israël in het algemeen, en tegen Jeruzalem in het bijzonder. Daarna worden 
de omringende volken geoordeeld; en dan, te beginnen met hoofdstuk 23, begint 
de profeet weer het onderwerp Israël terwijl hij hun herstel zowel als hun oordeel 
aankondigt. Tenslotte, vanaf hfst. 40 tot het eind hebben we de beschrijving van 
de tempel en van de verdeling van het land. * 234 

De algemene strekking (omvang) van het boek is als volgt:  

De voorafgaande hoofdstukken beschrijven de zonde van Israël die Gods oordeel 
over hen noodzakelijk maakte, daar Zijn naam was onteerd en Zijn huis ontheiligd. 
De heerlijkheid van de HEER verlaat daarop dat huis en gaat terug naar de hemel. 
Het oordeel valt dan op Jeruzalem en het volk (de natie) wordt verstrooid. Hun 
vele vijanden, die zich verheugen in hun kastijding van Gods hand en in de 
verwijdering van Zijn huis en tegenwoordigheid van de aarde, worden dan 
respectievelijk door Hem geoordeeld. Vervolgens vindt een werk van berouw en 

233 Ezech. 3: 7-9.  
*234 "Synopsis van de boeken van de Bijbel" door J. H. Darby. deel iv hfs. 40- 48. Er bestaat 
geen waardevoller of verklarend werk over de Schrift in de Engelse taal dan dit. Het zal 
zorgvuldig onderzoek terug betalen en wordt sterk aanbevolen.  

De 40 dagen van de Schrift 110 

                                                                 



zelfoordeel in Israël plaats bij hun herstel naar hun land en naar de van God 
genoten gunst. Hun oude vijand, de Assyriër, probeert dan opieuw hen te 
verdrijven en wordt door Gods eigen directe tussenkomst verpletterd. De tempel, 
Gods aardse huis, wordt dan herbouwd om nooit weer verwoest te worden. De 
glorieuze terugkeer naar dat huis en naar Israël, in verbinding met hun aanneming 
van hun eens verworpen maar blij erkende Messias - de ware David. Het boek 
sluit met de zegen van God die uitvloeit naar de gehele aarde, nu in vrede en rust 
onder onder de heerschappij (het gezag) van Jahweh-Jezus, terwijl het laatste 
woord van de profetie is, “De HERE is daar”. 235  

De verwoesting van Jeruzalem is het centrale punt van vroegere voorzeggingen. 
Voor die bezoeking van Gods kastijdende hand er is, door Zion uitverkoren roede, 
Nebukadnezar, waarschuwt Hij het volk voor het toegeven in blind vertrouwen 
aan hulp van Egypte ,236 om hen te bevrijden van het Babylonische juk en 
verzekert hen dat de vernietiging van hun stad en tempel zeker en dichtbij was. 
Deze voorzegging wordt tenslotte bevestigd door de aankondiging dat 
Nebukadnezer de stad heeft ingesloten. 237(zich op Jeruzalem heeft geworpen) 

Gedurende de tussenpoos tussen het begin van de overwinning en de aankomst 
van het nieuws dat Jeruzalem werkelijk is gevallen(Ezech. 33: 21) is de last van zijn 
profetie (hfst. 25 - 32) tegen vreemde naties die God zou oordelen omdat zij zich 
bemoeid hadden met hen die Zijn volk geweest waren maar die Hij vanwege hun 
zonden nu niet slechts genoemd had Lo-ammi (niet Mijn volk), maar als zodanig 
behandeld had.  

Vanaf hfst. 33 is zijn voornaamste doel om te tonen hoe God toch tussenbeide zal 
komen en Juda en Israël, die nu gevangen en verstrooid zijn, zal herstellen, naar 
hun eigen land en ze zal zegenen onder de ware David wanneer Hij hen “tot één 
volk zal maken in het land, op de bergen Israëls, en één koning zal over hen allen 
koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee 
koninkrijken. “238 Daarna volgt het eindoordeel van hun vroegste vijand - de 
Assyriër - de Gog en Magog van de hoofdstukken 38 en 39 en dan de aanwijzingen 
betreffende de herbouw van de tempel van Jahweh, de weer-oprichting van de 
offeranden aangepast aan het moment en de herindeling van het land van 
Palestina.  

235 Ezech. 48:35.  
236 Ezech. 17:15-19. ; vergelijk Jer. 37: 7-9 
237 Zie Ezech. 24:2 
 
238 Ezech. 37: 22 
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Het is onmogelijk om veel in detail te gaan, maar een vluchtige blik op de inhoud 
van de drie zojuist aangegeven hoofd indelingen, zal ik trachten te geven. 
Hoofdstuk 1 opent met Ezechiël die een gezicht van de troon van God ziet, nu niet 
zoals eertijds gezien in Jeruzalem, maar buiten de stad en niet ermee verbonden. 
De eigenschappen (kenmerken) van God, onder het beeld van vier verschillende 
klassen van geschapen wezens op aarde - een mens, een leeuw, een rund en een 
arend - de vier verenigd in één - vormen de dragers van deze troon waarop de 
God van de waarheid zit. Het is duidelijk de universele soevereine troon van God 
die hier wordt voorgesteld als in relatie tot de volken. Dezen die tot hiertoe 
werden erkend als Zijn volk oordeelt Hij vanaf die troon. Hij is niet langer in hun 
midden. Wat Ezechiël zag imponeerde hem zeer en hij zegt: “Aldus was het 
voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des HEREN. Toen ik haar zag, viel 
ik op mijn aangezicht, en ik hoorde de stem van Eén die sprak”. 239 Dit herinnert 
ons sterk aan het gezicht dat Johannes had op Patmos toen hij als dood viel aan 
de voeten van de Heer. 240  

Wat Ezechiël hoorde, als meegedeeld in hfst. 2, duidt duidelijk op de relatie van 
God tot Israël. En hij zei: “Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, opdat 
ik met u spreke. “241 Dit bijv. naamwoord, “Mensenkind” is het woord waardoor 
God herhaaldelijk, door het hele boek heen, Zich richt tot Zijn profeet en geeft 
ons de sleutel van Zijn positie in verhouding tot Israël. Het is de eigen titel van 
Christus, de titel waarbij het Hem behaagde om over Zichzelf te spreken door alle 
evangeliën heen, waar Hij gezien wordt als de Verworpene van Israël en werkelijk 
als buiten het volk zijnde. Doordat God haar (die titel) aan de profeet Ezechiël 
geeft wordt de profeet in directe verbinding met Christus als verworpen 
geplaatst. Het is erg belangrijk het gewicht van deze naam (titel) aan te voelen (te 
begrijpen), die de achtste psalm voor Jezus gebruikt in verbinding met verwerping 
en verhoging en die de Heer Zelf op speciale wijze aanneemt als verworpen zijnde 
als Messias (zie Ps. 2) door Israël . Ik verwijs naar Zijn opvallend uitdrukkelijk bevel 
aan zijn discipelen verteld door Lucas. Hij had hen gevraagd: “ Wie zeggen de 
menigten dat ik ben? . . . Petrus nu antwoordde en zei: De Christus van God. Hij 
nu waarschuwde hen en beval dit niemand te zeggen, en zei: De Zoon des mensen 
moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en 
schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag worden opgewekt. “242  

239 Ezech. 1: 28b.    
240 Openb. 1:17 
241 Ezech. 2:1 
242 Luc. 9: 18- 22.  
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Wat Israël betreft, was (werd) God verworpen en nam Ezechiël zijn plaats in bij 
Hem en Zijn troon en wordt dientengevolge met boodschappen tot het volk 
gezonden dat hier omschreven wordt als “onbeschaamd”, “verstokt van hart” en 
“zeer opstandig”. Hij moest spreken of zij het zouden “horen” of “nalaten” maar 
in ieder geval “zij zullen weten dat er in hun midden een profeet is geweest”. 243  

In hfst 3 eet Ezechiël de rol die hij had ontvangen op, die hij als honing in zijn 
mond proeft. De mededelingen van God zijn altijd zoet voor de ontvanger hoewel 
hun uiteindelijke bedoeling dat karakter niet heeft. Hem wordt dan door God 
kracht verleend. en gevraagd om te gaan naar de kinderen van zijn volk Het is 
noodzakelijk dat zijn gezicht wordt als diamant (vs. 9) om te getuigen tot een 
dergelijk weerspannig geslacht wiens morele zonde God dwongen om ze te 
verstoten. Gedragen door de Geest van God naar Tel- Abib naar de ballingen ziet 
hij dan opnieuw “de heerlijkheid des HEREN en wordt hem verteld om zich niet 
onder het volk te begeven. Zij waren zo opstandig dat zij niet gewaarschuwd 
zouden worden. God zou maken dat zijn tong zou kleven aan zijn gehemelte om 
zijn stilzwijgen af te dwingen, 244want hij zou niet meer in liefde voor hen pleiten 
zoals Hij had gedaan door Jeremia totdat Hij zijn mond zou openen.  

Hfst. 4, dat we reeds hadden beschouwd 245 beeldt de voor de deur staande 
overwinning en hongersnood te Jeruzalem af waarvan Jahweh, in hfst. 5: 5 zegt: 
“Midden onder de volken heb ik het gesteld, met landen er omheen” om een 
getuigenis voor Hemzelf te geven Daarvan was zij zo ver vanaf geweest, “dat haar 
goddeloze weerspannigheid meer dan die van de volken rondom haar”(vs. 6) Zijn 
welverdiende oordeel afdwong, een rechtvaardige vergelding voor haar zonden. 
Zij daarvoor, inplaats van een getuige te zijn voor Hem, moest zijn “tot smaad en 
hoon, onder de volken, tot een waarschuwing en een voorwerp van ontzetting 
voor de volken rondom u,”. 246  

Hoofdstuk 6 laat zien dat dit oordeel niet alleen over Jeruzalem zou worden 
uitgevoerd, maar over alle hoge plaatsen van de bergen van Israël - die algemeen 
bekend zijn om hun afgoden - evenals over de dalen en de rivieren. Zij zouden 
weten dat Jahweh niet zonder grond had gezegd “Ik zal gerichten aan u 
voltrekken”247, want zij die veraf waren zouden sterven aan de pest en zij die 

243 Ezech. 2: 4-7.  
244 Ezech. 3: 26 
245 Zie blz. 148 
246 Ezech. 5: 15.  
247 Ezech. 6: 10 
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nabij waren zouden door het zwaard vallen, toch zou de genade een overblijfsel 
sparen. 248 

De verlatenheid komt in Hfst. 7 tot een hoogtepunt als er een einde komt “over 
de vier hoeken des lands. “249 “Ramp op ramp zal komen. “250 Is de treffende 
conclusie. De reden (oorzaak) van al dit overstelpende oordeel door Jahweh is 
duidelijk. “Daarvan hebben zij de sierlijke pracht tot hovaardij aangewend; 
daarvan hebben zij hun gruwelijke beelden, hun afschuwelijkheden, gemaakt; 
daarom zal Ik dat voor hen maken tot een voorwerp van afschuw, Ik zal het aan 
de vreemden ten roof en aan de goddelozen der aarde ten buit geven opdat zij 
het ontheiligen. “251 De tempel, de plaats van Zijn heiligheid, waarin Gods 
belijdende volk afgodendienst in al haar vormen had binnen geleid zou door de 
kwaadaardigste volken worden verontreinigd. 252 Met hfst. 7 besluit de eerste 
profetie die het oordeel van Gods aardse volk schildert. Zij zijn niet langer Zijn 
getuigen, behalve dat hun oordeel, dat tot vandaag duurt, een voortdurend 
getuigenis is van de waarheid van Zijn Woord, een plechtige beschouwing voor 
het ongelovige christendom en het christendom zonder Christus.  

Met hfst. 8 begint een nieuw gedeelte van de profetie van Ezechiël dat zich 
uitstrekt tot het eind van hfst 19. Daarin zijn een aantal diverse openbaringen. De 
profeet bevindt zich in zijn eigen huis, met de oudsten van Juda, als de 
heerlijkheid van Jahweh aan hem verschijnt en “in gezichten van God”, wordt hij 
opgenomen naar Jeruzalem , “bij de ingang van de binnenste poort, die op het 
noorden uitziet, waar het afgodsbeeld zich bevond, het voorwerp van naijver, dat 
naijver opwekt. “253 Hij ziet dan in detail de reden (oorzaak) van het oordeel van 
God, als hij de verschrikkelijke afgoderij ziet die daar door de leiders van Israël 
wordt uitgeoefend. Het voorafgaande jaar had de HEER gedreigd Zijn Heiligdom 
op te geven. Nu ziet Ezechiël waarom Hij werd gedwongen om dit te doen.  

In hfst. 9 dreigt de verwoesting van Jeruzalem op de drempel en worden de 
mannen met de vernietigingswapenen gezien. Dan begint “de heerlijkheid van de 
God van Israël” te vertrekken van het huis. Zij verheft zich het eerst van de cherub 
naar de dorpel van de tempel en daarop beveelt God dat de zeer verdiende wraak 
moet worden uitgeoefend aan hen die zo hadden gezondigd. Zij die “zuchten en 

248 Ezech. 6: 8 
249 Ezech. 7: 2 
250 Ezech. 7 : 26 
251 Ezech. 7 : 20, 21 
252 Ezech. 7: 24 
253 Ezech. 8:3 
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kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden”, moesten worden 
gespaard (vs. 4), niemand anders. De massa (het merendeel) toonde hun morele 
toestand van verdorvenheid door te zeggen: “ Jahweh heeft het land verlaten, en 
Jahweh ziet het niet. “(vs. 9) Omdat Hij hun zonde niet had veroordeeld trokken 
zij de conclusie dat Hij er onverschillig voor was. Een fatale vergissing! 

Hoofdstuk 10 is buitengewoon interessant. De troon en Degene die er op zit 
komen opnieuw in zicht. (vs. 1) De man die in linnen gekleed was en die de 
schrijfkoker aan zijn zijde droeg (hfst. 9: 2,3). wordt bevolen: “Ga tussen de wielen 
onder de cherub en vul uw handen met vurige kolen van tussen de cherubs en 
strooi die uit over de stad. En voor mijn ogen ging hij daarheen. De cherubs nu 
stonden aan de rechterzijde van de tempel, toen de man erheen ging; en een 
wolk vervulde de binnenste voorhof. Toen verhief zich de heerlijkheid des HEREN 
van boven de cherub en begaf zich naar de dorpel van de tempel, en de tempel 
werd vervuld met de wolk, en de voorhof was vol van de glans van de heerlijkheid 
des HEREN”. (vs. 2-4) Dat huis werd in het begin vervuld met de heerlijkheid des 
HEREN, voor de diepste zegening. (Zie 2Kron. 5: 13, 14) Nu gebeurde hetzelfde m. 
o. op oordeel. De stad die haar (insloot) bevatte moest (zou) worden vernietigd 
door vurige kolen. De gramschap van Jahweh kon niet langer worden bedwongen 
en Hij verlaat Zijn troon, staat op de dorpel en houdt toezicht op het oordeel dat 
Hij heeft bevolen. Hierin is iets intens plechtigs. De cherubim en de 
verpletterende wielen van die troon, hier opnieuw nauwkeurig omschreven, 
konden dit gemakkelijk teweeg brengen, maar niet zo, de onteerde Heer van dat 
droevig verontreinigde huis stond op haar drempel om persoonlijk het oordeel 
dat haar bestaan zou uitwissen te leiden. Nebukadnezar was korte tijd later die 
macht die de Voorzienigheid voor dit doel gebruikte, maar de persoonlijke 
tussenkomst van Jahweh hier kon slechts de geestelijke betekenis ten diepste 
treffen.  

Hfst. 11openbaart de geest van ongeloof die overheerste bij de inwoners van 
Jeruzalem. De profeet ziet vijf en twintig mannen van het volk die door God 
worden beschreven als : “mannen die ongerechtigheid uitdenken en slechte raad 
geven in deze stad”. (vs. 2, 3) Deze 25 mannen waren, naar ik denk, de 
hogepriester en de hoofden van de 24 priesterrichtingen die de vreselijke staat 
van zaken tonen toen de officiële leiders van de religie de eerste drijfveren waren 
in afgoderij en in elke zonde. Zij beschouwden Jeruzalem als onaantastbaar 
ondanks de voorafgaande waarschuwingen van Jeremia. Dezen dreigt God 
opnieuw en één van hen sterft ter plaatse als Ezechiël spreekt (vs. 13, Pelatja. ) Dit 
voert hem tot bemiddeling (voorspraak) en hij leert dat betreffende hen die reeds 
gevangen (weggedreven en verstrooid) genomen waren, God voor hen “een 
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weinig ten heiligdom “ zou zijn en hen uiteindelijk naar hun land terug zou 
brengen.  

Vervolgens nam de heerlijkheid des HEREN, die in hfst. 10: 18,19 weggegaan was 
van de dorpel van de tempel, alsof ze niet genegen was haar te verlaten, en stond 
boven de cherubim - die op hun beurt zich verhieven van de aarde - haar 
uiteindelijk vertrek. We lezen, “De heerlijkheid des HEREN steeg op uit het 
midden der stad en plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt. 
“254Die berg, concludeer ik, was de Olijfberg, vanwaar Jezus op ging, en waarnaar 
Hij nochtans zal terugkeren.  

Dus de heerlijkheid van God verliet de aarde en hoewel zij, bij de geboorte van de 
Heer Jezus, haar opnieuw bezocht, trok ze zich opnieuw terug toen Hij, verworpen 
door de aarde, ten hemel steeg. Wanneer Hij zal terugkeren dan zal die 
heerlijkheid, op grond van zijn verlossingswerk, niet slechts het huis dat nog 
herbouwd zal worden vervullen, maar eveneens de ganse aarde vervullen. 255 
“Heer verhaast die dag”, mogen onze harten wel uitroepen.  

Hfst. 12 voorzegt de vruchteloze pogingen van koning Zedekia om aan de voor 
hem uitgezette valstrik te ontsnappen en voorspelt dat hij naar Babylon zal 
worden gebracht. “Maar hij zal dat niet zien; en daar zal hij sterven”256 is de 
goddelijke voorzegging van zijn droevige geschiedenis - een vijftal jaren later. “Zij 
grepen de koning, brachten hem naar de koning van Babel te Bibla, en men velde 
vonnis over hem: de zonen van Sedekia bracht men voor diens ogen ter dood; en 
hij liet de ogen van Sedekia verblinden en hem met twee koperen ketenen 
binden; en men bracht hem naar Babel. 257 Het goddeloze spreekwoord in Israël, 
“De tijd verstrijkt, maar geen enkel gezicht komt uit. “,258 Dat wil zeggen dat Gods 
boodschappen waardeloos waren en niet ter harte genomen moesten worden, 
wat Hij nu zegt zal ophouden gebruikt te worden, want de Zoon des Mensen werd 
uitgenodigd om te zeggen, “De tijd is nabij en de vervulling van elk gezicht. “259 
Het ongeloof moge zeggen, “Het gezicht dat hij schouwt, heeft betrekking op een 
verwijderde toekomst, en hij profeteert aangaande verre tijden”. Het antwoord 

254 Ezech. 11: 23.  
255 Zie Num. 14:21 
256 Ezech. 12: 13 
257 2Kon. 25:6,7.  
258 Ezech. 12: 22 
259 Ezech. 12:23 
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van God was: “Geen van mijn woorden zal nog langer worden uitgesteld. Het 
woord dat Ik spreken zal, zal in vervulling gaan. “260 

In hfst. 13 worden de valse profeten van Israël blootgelegd en geoordeeld die het 
volk afvallig maken en misleiden door “bedrieglijk gezicht en leugenachtige 
waarzeggerij (vs. 7) terwijl zij zeggen: “vrede zonder dat er vrede is - , als het een 
muur bouwt, zie dan bepleisteren zij die met kalk”.  

Hfst. 14 laat de oudsten van Israël zien die opnieuw voor de profeet zitten; zij 
vernemen dat zij zullen worden geoordeeld overeenkomstig hun 
ongerechtigheden. “Bekeert u, keert u af van uw afgoden”261, wordt dan in de 
oren van de profeten en eveneens in die van het volk uitgesproken terwijl God 
verklaart dat de tegenwoordigheid van zulke mensen in hun midden als Noach, 
Daniël en Job zijn oordeel niet zou tegenhouden Hun rechtvaardigheid zou alleen 
hun eigen zielen redden. 262  

Onder het beeld van de wijnstok 263 die geen vrucht voortbrengt toont hfst 15 dat 
er slechts totale vertering voor Jeruzalem en haar inwoners was. Een waardeloze 
boom was alleen geschikt voor verbranding (voor het vuur)  

In hfst. 16 wordt Jeruzalem herinnerd aan Gods handelen in genade en aan dat 
wat in ellende en vernedering geweest was. Hij had gewassen, gezalfd en 
verfraaid. Zij had echter al Zijn gunst (genade) gebruikt in de dienst aan de 
afgoden en om de ondersteuning van Egypte en Assyrië te verkrijgen. Zij had de 
hoer gespeeld en er zou met haar als zodanig worden gehandeld, haar eigen 
minnaars zouden worden gemaakt tot de uitvoerders van het rechtvaardig 
oordeel van God over haar. Ondanks dit, Zijn eed en verbondsbelofte (zie vs. 8) 
zouden tot stand gebracht worden. 264 

Het raadsel en de gelijkenis van de twee grote arenden van hfst. 17 vinden haar 
uitleg in het zekere oordeel over Zedekia voor het verbreken van zijn verbond met 
Nebukadnezar. Dit verbond had hij gemaakt en gezworen bij God om het te 
houden. 265 God had de macht van het koninkrijk in handen van Nebukadnezar 
gelegd want hij was het gouden hoofd dat Daniël zag. De Babylonische koning 
vreesde God tot op zekere hoogte (in zekere mate) en respecteerde (had ontzag 

260 Ezech. 12: 27,28.  
261 Zie hfst. 14 : 6 
262 Zie Ezech. 14: 14 - 20 
263 Zie Ps. 80 en Jes. 5 
264 Zie Ezech. 16: 62, 63. .  
265 Zie 2Kron. 36:13.  

De 40 dagen van de Schrift 117 

                                                                 



voor) Zijn naam. Door het aanleggen met Farao om aan het juk van Nebukadnezar 
te ontkomen, brak Zedekia zijn verbond waaraan de naam van Jahweh verbonden 
was. Dit maakte (voltekende) de beker van zijn boosheid vol en leidde hem naar 
zijn val, want God zegt “Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, in de 
woonplaats van de koning, die hem tot koning gemaakt heeft, jegens wie hij de 
eed veracht en het verbond verbroken heeft, bij hem, in Babel zal hij sterven. “266  

Hfst. 18 bevat in vs. 20 het belangrijke principe: “De ziel die zondigt, die zal 
sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een 
vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van 
de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de 
goddeloze zal alleen rusten op hemzelf. “267 God zou met het individu handelen 
overeenkomstig zijn eigen gedrag. Het is niet de vraag wat hun vaders waren 
geweest. Hun eigen ongerechtigheden vroegen om en zouden leiden tot het 
oordeel van God. Lang van tevoren had God gedreigd “de ongerechtigheden van 
de vaderen aan de kinderen te bezoeken”. 268 Van dit principe is (wordt) 
afgeweken. Individueel waren zij schuldig en ze zouden als zodanig worden 
geoordeeld; niettemin, waar berouw duidelijk was, zou God vergeving schenken 
want Hij had geen welgevallen aan de dood van de goddeloze. 269 We moeten in 
gedachten houden dat waarover hier gesproken wordt een tijdelijk oordeel is, de 
fysieke dood vanwege de zonde nu. Het onderwijst ons niet betreffende het 
eeuwige oordeel over de zonde, wat elders wordt onderwezen.  

De vraag om “een klaaglied over de vorsten van Israël” in hfst. 19 geeft allegorisch 
de onderwerping van Jojakim (2Kon. 24: 1) en dan de gevangenschap van Jojachin 
die dus (zo) een einde maakt aan de koninklijke macht van het huis van David, dat 
niet langer “een staf had tot heersen. “270  

Met hfst. 20 begint een nieuwe profetie die ophoudt in hfst. 22. God herinnert 
Israël er aan wat Hij gedaan heeft door hen uit het land Egypte te brengen “naar 
een land dat Ik voor hen uitgezocht had, vloeiende van melk en honig; een sieraad 
is het onder alle landen. “271 Zij hadden op hun weg naar dat land gerebelleerd in 
de woestijn. “Maar Ik ontzag hen, zodat ik hen niet verdierf en geen einde aan 

266 Ezech. 17: 16.  
267 Ezech. 18: 20.  
268 Zie Exod. 34 : 7.  
269 Zie Ezech. 18 . 23.  
270 Ezech. 19: 14b.  
271 Ezech. 20: 6.  
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hen maakte in de woestijn. “272 Ondanks al Zijn genade hadden zij zichzelf 
verontreinigd, en God doen besluiten hen onder de heidenen te verstrooien. 
Maar God zou al zijn bedoelingen (voornemens) vervullen en zou hen toch 
herenigen, zeggende, “Ik zal u voeren uit het midden der volken en u 
bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, met sterke hand, met 
uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. “273 Maar zoals Hij smeekte bij 
hun vaderen en hen in de woestijn reinigde, zo zou Hij voor alsnog doen met het 
terugkerende huis van Israël. En de opstandelingen zouden op hun weg naar het 
land sterven. 274 

Hfst. 21 ontvouwt in heel treffende taal de woeste aanval van Nebukadnezer op 
Jeruzalem. Het schijnt een vraag (kwestie) in zijn geheugen te zijn of hij Jeruzalem 
of Ammon zou aanvallen. “Want de koning van Babel zal aan de tweesprong 
staan, aan het begin van de twee wegen (naar Jeruzalem en/of naar Ammon) en 
waarzeggerij plegen; hij zal de pijlen schudden; hij zal de terafim raadplegen hij 
zal de terafim raadplegen; hij zal de lever bezien. “275 Jeruzalem moge denken dat 
het “bedrieglijke bedriegerij” is 276, maar het oordeel van God moet uitgevoerd 
worden, dus het zwaard wordt uit de schede gehaald en keert niet terug naar 
haar schede. De troon van God heeft de aarde verlaten, de “tijden van de volken” 
zijn begonnen; de oordeelsdag van de goddeloze vorst (prins) van Israël - Zedekia 
de goddeloze - is gekomen en God zou overwinnen- overwinnen - overwinnen - 
totdat Hij komt die recht heeft op de troon en de diadeem - ja Christus Zelf. (vs. 
25 - 27) 

In hfst. 22 somt Jahweh op en recapituleert de zonden van wat Hij nu noemt “de 
bloedstad” (vs. 2) en van de vorsten, de profeten, de priesters en het volk van 
Israël. Hij zegt echter “Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou 
kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten 
behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten maar Ik heb hem niet 
gevonden. “277Het oordeel moet zijn loop hebben, maar men kan niet anders dan 
de tederheid van God voor Zijn volk opmerken voordat de slag valt die ons 
treffend herinnert aan de woorden van de gezegende Heer uit latere tijden: “Hoe 

272 Ezech. 20: 17.  
273 Hfst. 21: 34 
274 Ezech. 20: 34 - 38 
275 Ezech. 21: 21 
276 Ezech. 21: 23 
277 Ezech. 22: 30 
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dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeen verzamelen, zoals een hen haar kuikens 
onder haar vleugels, en u hebt niet gewild. “278 

In hfst. 23 worden de zonden van Samaria (Israël) en Jeruzalem (Juda) zeer ernstig 
geschilderd. In elk geval is ongeoorloofde omgang (gemeenschap) met de 
heidenen, wat Hij had verboden, de grond van Jehova's oordeel. Zij waren zusters 
in de zonde en moesten gelijk worden geoordeeld. 279 God rechtvaardigt Zijn 
oordeel door te zeggen: “Omdat gij Mij vergeten en Mij achter uw rug geworpen 
hebt, draag dan ook uw ontucht en uw hoererij!” 280 Zij zouden oogsten wat zij 
hadden gezaaid.  

Hfst. 24 verhaalt het feit dat “de koning van Babel zich op de dag van heden op 
Jeruzalem heeft geworpen. “281De overwinning van de stad begint nu. Op 
dezelfde dag, zoals we hebben gezien, sterft de vrouw van Ezechiël. 282 Het 
vreselijke oordeel dat valt op Jeruzalem wordt aanschouwelijk beschreven onder 
het beeld van een grote ketel (een pot) op het vuur. 283  

De hfst. 25 - 32 houden zich bezig met de details van Gods dreigende oordelen 
over de verschillende volken rondom Israël vanwege hun vroegere gedrag jegens 
en bestaande geest van haat tot Zijn volk. Zij zouden zich verheugen bij de 
vernietiging van Jeruzalem en het opzij zetten van Gods aardse heiligdom. Hij 
wilde hen laten weten dat hoewel Zijn aardse volk had gefaald Hij toch God was. 
Als oordeel op Zijn eigen volk valt, vanwege hun zonden, dan zou Zijn hand ook 
zijn op hen die de voorwerpen van zijn liefde haatten. De laatsten was Hij 
verplicht om te kastijden vanwege hun zonden.  

Hfst. 25 brengt Ammon, Moab, Edom en de Filistijnen voor onze aandacht als de 
voorwerpen van het profetisch handelen van God. Zij waren werkelijk 
binnendringers in en bewoners van Israëls territorium (gebied). De eerste drie 
waren verbonden met Gods volk door bloedverwantschap (Zie Gen. 19: 36 - 38 
betreffende Moab en Ammon, en Gen. 25: 25 - 30 wat Edom betreft). Toen Israël 
onder Jozua, op bevel van God, bezit nam van Palestina, werd een strook land, 
van ca. 40 mijlen lang en 10 à 20 mijlen breed, dat lag tussen Joppe en Gaza aan 
de zeekust, ten westen van de stammen van Dan en Simeon, niet onderworpen. 

278 Luc. 13: 34.  
279 Zie Ezech. 23: 32.  
280 Zie hfst. 23:. 35.  
281 Zie hfst. 24: 2 
282 Zie hfst. 24:18 
283 Zie hfst. 24: 1- 14 
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284 (? Zie Jozua 14: 2) Als gevolg van deze fout van de kant van Israël, waren de 
Filistijnen altijd dorens in hun zijde en soms hun meesters. Zij werden tenslotte 
onderworpen in de dagen van Samuël (Zie 1Sam. 7: 13,14) Bondgenoten in het 
tegenstaan van het door God gekozen volk worden deze vier volken aangewezen 
(onderscheiden) als de speciale doelen van goddelijke wraak, want als men Gods 
volk raakt, dan raak je Hem.  

Hun genoegen (verrukking) dat Israël door God werd vernederd maakte hun geval 
(zaak) niet beter. Het oordeel over Edom wordt aanschouwelijk beschreven door 
Obadja. Vs. 17 en 18 van zijn profetie bevestigt Gods handelingen die we vinden 
in ons hoofdstuk “En mijn wraak zal ik leggen op Edom in de hand van mijn volk 
Israel. “285 Opmerkelijk verdere lering wat dit betreft wordt gegeven door Daniël, 
die zegt dat, als de koning van het Noorden Israël aanvalt (zie Ezech. 38 en 39) 
“maar aan zijn macht zullen ontkomen: Edom, Moab en de keur der Ammonieten. 
“286 De reden (oorzaak) hiervoor is duidelijk. God zal hen tenslotte straffen en ook 
de Filistijnen door hetzelfde volk dat zij zo hardnekkig vervolgden. Als de Messias 
Zijn koninkrijk opricht en Efraïm en Juda opnieuw één zijn vertelt Jesaja ons 
“Westwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen, samen zullen zij de 
stammen van het Oosten plunderen; naar Edom en Moab zullen zij hun hand 
uitstrekken en de Ammonieten zullen hun onderhorig zijn. “287 Het vergeldende 
oordeel van God zal toch door Israël op deze volken worden uitgeoefend, die hen 
lang geleden zo onderdrukten.  

De hoofdstukken 26, 27 en 28 vormen een aparte profetische beschouwing van 
Tyrus, dat in Israëls gebied lag. Die goddeloze stad, waarop gezinspeeld wordt 
door de Heer Jezus in de evangeliën (Zie Matt. 11: 21)vertegenwoordigt de wereld 
met haar rijkdom en genoegens. Zij haatte God en het volk van God en was blij 
met de val van Israël daar het de vrije loop gaf aan de voldoening van haar eigen 
egoïsme. Haar triomf beteugelt God (brengt God tot staan) als Hij zegt in hfst. 26: 
“Mensenkind, omdat Tyrus van Jeruzalem gezegd heeft: ha! verbroken is zij, die 
deur der volken; naar mijn kant staat zij open; nu zij vernield is, krijg ik volop; 
daarom zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal u, Tyrus!288 “Ik zal u maken tot een kale 
rots; een droogplaats voor netten zult gij worden, gij zult niet meer worden 
herbouwd”. “Dan zult gij gezocht maar in eeuwigheid niet meer gevonden 

284 Zie Jozua 14: 2. ? ?  
285 Ezech. 25: 14 
286 Dan. 11: 42 
287 Jes. 11: 14 
288 Jes. 26 ; 2, 3.  
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worden”. (Jes. 26: 14 en 21) Het was de bedoeling van deze voorzegging dat 
Alexander de Grote haar zou uitvoeren. (B. C. 332).  

De motieven die de wereld bewegen worden wonderbaarlijk door God in deze 
profetieën tentoongesteld. Hij houdt er niet van en evenmin zijn volk, maar dat 
moet Hem toch antwoord geven en oordeel uit Zijn handen ontvangen.  

Hfst. 27 beschrijft de pracht (verhevenheid) en de handelsverhoudingen met de 
gehele wereld van Tyrus en kondigt dan aan dat “op de dag van haar ondergang. 
“(vs. 27) al haar vroegere vrienden “haar zullen uitfluiten, zij een verschrikking zal 
zijn geworden, verdwenen zijt gij - voor altijd!” (vs. 36) Zo is de wereld en haar 
einde, grillig als het water dat de schepen van Tyrus draagt. Tyrus stelt de 
commerciële heerlijkheid van de wereld voor die voorbij gaat.  

Hfst. 28 schildert de vorst en de koning van Tyrus af, beiden beoordeeld vanwege 
hun trots. Hij die de vorst is van deze wereldse heerlijkheid (zie Joh. 14: 30; 16: 
11) wordt hier voorgesteld als een man en er wordt verteld, “omdat uw hart 
hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, een godenwoning bewoon ik 
midden in de zee, - terwijl gij een mens zijt en geen god - en gij in uw hart uzelf 
gelijk stelt met een god. . . . . gij zult de bittere dood der gesneuvelden sterven, 
midden in de zee”. (vs2, 8) Er is weinig twijfel aan dat in wat volgt - in de vs. 11 tot 
19 - de koning van Tyrus satan symboliseert - de vorst en god van deze wereld. 
Een schepsel van God wiens hart werd verheven (zich verhief); hij verderf zijn 
helderheid, werd een afvallige van God en de vijand van God en mens. Zijn 
overwicht was de aanleiding tot zijn val geweest. Hij stond tegen God op en werd 
als goddeloos uitgeworpen (verbannen), van de berg van God.  

Dan wordt het (nood)lot van Sidon ons verteld. Sidon wordt geassocieerd met 
Tyrus als een “pijndoende distel” en als een “wondende doorn” voor het huis van 
Israël. 289 Haar oordeel wordt gepredikt en dan verklaart God dat Hij het huis van 
Israël opnieuw zal verzamelen als het oordeel over de volken wordt uitgeoefend. 
Zijn woorden zijn “Zij zullen daar veilig wonen en huizen bouwen en wijngaarden 
planten; ja veilig zullen zij wonen, terwijl Ik gerichten voltrek aan allen uit hun 
omgeving die hen veracht hebben. En zij zullen weten, dat Ik, de HERE, hun God 
ben. “(vs. 26) De bedoelingen van God worden nooit verijdeld door de zonden van 
zijn volk of door de trots van zijn vijanden.  

De hoofdstukken 29 tot 32 geven ons het oordeel over Egypte, Israëls oude 
tegenstander. God heeft aan Nebukadnezar de oppermacht gegeven. Egypte als 

 289 Ezech. 28: 24 
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een volk was trots op haar rijksmacht. Zij had gezegd, “Van mij is de Nijl, zelf heb 
ik hem gemaakt. “290God wilde deze aanmatiging niet toestaan, noch haar 
vergunnen om te hebben wat Hij aan Nebukadnezar te dien einde had gegeven. 
Iedere natie moet voor Hem buigen. Het was de beschikking van God want hij 
(Nebukadnezar) was “een machtige onder de volken”. 291 Assyrië was reeds 
gevallen. Farao moest ook vallen. Als Tyrus - dat Nebukadnezar te land en te 
water dertien jaar zonder succes belegerde - leverde hem geen loon (soldij) op, 
Egypte moest zijn beloning zijn en haar oordeel zou leiden tot de zegen voor 
Israël. 292  

Het is belangrijk bij het lezen van deze profetieën om op te merken dat 
Nebukadnezar wordt beschouwd als de dienstknecht van God bij de uitoefening 
van Zijn (Gods) oordeel zowel over Jeruzalem als over de omliggende volken en 
dus werkelijk het land van Israël van hen bevrijdende. Ongetwijfeld in dit alles wat 
historisch heeft plaats gevonden hebben we een beeld van dat wat in Israëls 
toekomstige geschiedenis zal gebeuren als God opnieuw zijn hand gebruikt om 
hen te herstellen, te genezen en te zegenen in hun land, om dan voor altijd vrij te 
zijn van elke verdrukker.  

In hfst. 33 naderen we een nieuwe fase van het handelen van God met zijn volk. 
We kijken op de laatste dagen die nu nog moeten komen. Het volk wordt gezien 
als reeds geoordeeld zijnde. Hij heeft Zijn door Hosea gesproken woord 
uitgevoerd; Zij zijn “Lo-ammi”, Dat wil zeggen “niet Mijn volk”. Het oordeel is 
gedeeltelijk uitgevoerd, echter, want inderdaad slecht als het was wat Ezechiël 
beschrijft, vóór de terugkomst van de Messias zal hun toestand nog veel erger 
zijn, als zij leiden onder de twee beschreven beesten. Openb. 13 - het herleefde 
Rom. Rijk en de Antichrist.  

Het persoonlijk gedrag komt opnieuw ter sprake in Ezech. 34. De herders van 
Israël worden voorgesteld; hun gedrag t. o. v. de kudde staat geheel in contrast 
(in tegenstelling met) met de tedere zorg van God, die nu nadrukkelijk verklaart: 
“Zie, Ik zal zèlf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien; zoals een herder 
naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo 
zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid 
zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volken 
doen uittrekken, uit de landen bijeen vergaderen en ze naar hun eigen land 

290 Ezech. 29: 9 
291 Zie hfst. 31: 10, 11 
292 Zie hfst. 29: 18 - 21.  
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brengen; Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen en in alle 
bewoonde streken van het land. In een goede weide zal Ik ze weiden, en op de 
hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen ze zich legeren op een 
goede weideplaats en zullen ze in een vette weide grazen, op de bergen van 
Israël. Ikzelf zal mijn schapen weiden. Ikzelf zal ze doen neerliggen, luidt het 
woord van de Here HERE; De verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde 
terughalen; de gewonde zal Ik verbinden en de zieke versterken, maar de vette en 
krachtige zal Ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort. . “(met oordeel?)293 
Verder zegt Hij: “Dan zal Ik één herder over hen aanstellen, die hen weide zal: 
mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. Ik, de HERE, zal hun 
tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst weze in hun midden. Ik, de HERE, 
heb het gesproken. “294 Hij voegt vervolgens toe, “zegen brengende regens zullen 
het zijn. “(vs. 26) Het is God die de schapen zal bevrijden en de ware David zal 
inbrengen, de Heer Jezus Christus die Hij in vs. 29 noemt “een plantengroei 
waarvan men overal spreekt”. Van Israël zegt Hij: “Gij toch zijt mijn schapen, die Ik 
weid”. vs. 31. God erkent hen opieuw als Zijn volk.  

Hfst. 35 brengt opnieuw Edom, Israëls bloedverwantschap en eeuwige vijand 
onder de aandacht, (zie vs. 5), Gods oordeel over hen zal zijn overeenkomstig hun 
haat van Zijn volk.  

In hfst. 36 wordt het herstel en de zegen van Israël roerend ontvouwd. De bergen 
van Israël worden toegesproken. “Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken 
voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn 
komst. “(vs. 8) Hun vijand heeft verklaard dat het land een land zou zijn dat zijn 
inwoners zou verslinden, dat wil zeggen dat het onvruchtbaar was. God zou het 
buitengewoon vruchtbaar maken en de aardse zegeningen Zijn volk 
vermenigvuldigen. (vs. 30)Meer dan dit, Hij zou hen geestelijk zegenen. Vs. 24 - 29 
beschrijven hun geestelijke wedergeboorte, waarop gezinspeeld wordt door de 
Heer toen Hij met Nicodemus sprak. De Joden zouden wedergeboren moeten 
worden om het koninkrijk van God van haar aardse kant binnen te kunnen gaan 
evenals vandaag, de christen wedergeboren (is) wordt om deel te hebben in de 
vreugden van de hemelse kant.  

Hfst. 37 geeft ons de nationale opstanding van Israël. We zien een dal vol dorre 
beenderen die de profeet zo meteen tezamen ziet komen bekleed met vlees en 
huid levend en staande op hun voeten, een buitengewoon groot leger. (vs. 3 -5) 

293 Ezech. 34 : 11 - 16.  
294 Ezech. 34 : 23, 24.  
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Dit is naar hij verneemt, het hele huis van Israël (vs. 11) God zal nu de twaalf 
stammen uit hun graven onder de volken nemen, waar ze nu zijn, zijn Geest in 
hen uitstorten en ze doen herleven. (zie vs. 12-14) Onder het beeld van de twee 
stukken hout, in één verenigd, krijgen we de hereniging van de verdeelde 
koninkrijken van Efraïm en Juda. Zij worden tot één volk gemaakt. God zegt: “En Ik 
zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls, en één koning zal 
over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer 
verdeeld in twee koninkrijken. “295 Dan zal de ware David, de Heer Jezus Christus, 
hun koning zijn. Absoluut gereinigd van hun zonden (vs. 23) zullen ze wandelen in 
de vrees van de Heer. Zij zullen onder de zegen van het eeuwige verbond van 
vrede zijn. (vs. 26) God plaatst Zijn heiligdom voor eeuwig in hun midden. Wat 
een oneindige liefde na al de zonde van dat volk, die haar hoogtepunt vormde 
(vond) in de moord op Zijn Zoon en hun Messias, voor God om te zeggen: “Mijn 
woning zal bij hen zijn: Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk 
zijn” (vs. 27). 

De hoofdstukken 38 en 39 geven ons de uiteindelijke aanval van Gog en Magog, 
hun oudste vijand - de Assyriërs - op hen als zij teruggeplaatst zijn in Palestina en 
Gods zegen genieten. De grootvorst van Magog, Mesek en Tubal - mogelijk 
Rusland, Moskou en Tobolst (vs. 2, 3) komen op tegen Israël, alleen om door God 
te worden verpletterd Die zijn volk naar Zijn woord zal handhaven. De Gog en 
Magog van Ezechiël moet niet worden verward met Gog en Magog uit Openb. 20: 
8. De eerste valt Israël aan vóór de duizendjarige regering van Christus, terwijl de 
laatste komt tegen de heiligen in het algemeen, aan het einde van de duizend 
jaren van de regering van de Heer.  

De hfst. 40 tot 46 onthullen goddelijk onderwijs betreffende de herbouw van het 
heiligdom van God te midden van Zijn volk. “Het huis Israëls zal Mijn heilige naam 
niet meer verontreinigen. “296 Verbonden met de herbouw van de tempel wordt 
noodzakelijkerwijs het opnieuw instellen van de offers en van het aardse 
priesterschap gevonden.  

De heerlijkheid van de Heer bezoekt opnieuw de aarde en Jahweh keert terug 
naar zijn huis (zijn tempel) in hfst. 43 en wel om er te blijven, vandaar het 
opvallende woord in hfst. 44: 2 “Deze poort zal gesloten blijven; zij zal niet 
geopend worden en niemand mag daardoor binnengaan, want de HERE, de God 
van Israël, is daardoor binnengegaan. “ 

295 Ezech. 37: 22 
296 Ezech. 43: 7.  
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In hfst. 45: 21 wordt het deel van de vorst, de priesters en van de Levieten 
geregeld en het Paasfeest hersteld.  

Hfst. 46 regelt hun aanbidding van God, Die nu gekend wordt op grond van 
een/de ware verlossing 

In hfst. 47: 9 stroomt genezend water met zeer veel vis van alle kanten uit het 
heiligdom, “Overal waar de beek komt zal alles . leven”. Het is een treffend beeld 
van de zegen die in de duizendjarige regering van Christus overal zal zijn waar de 
beek komt. (vs. 9 - 10) Inderdaad, wijd verspreid zal de zegen zijn, maar ze is zelfs 
in die dag niet absoluut of totaal, want “De moerassen en poelen ervan zullen niet 
gezond worden; zij zijn aan het zout prijsgegeven”. (vs. 11) De duizendjarige dag 
der heerlijkheid is onvolmaakt (niet volmaakt) bij het begin en ook aan het einde 
wanneer Gog en Magog tegen God opstaan. Alleen op de dag van God - de 
eeuwigheid - zal alles zijn zoals God het wilde hebben, en, gezegend zij Zijn naam, 
het zal hebben, tot Zijn eeuwige heerlijkheid.  

De verdeling van het heilige land onder de twaalf stammen gebeurt in hfst. 48. , 
zowel de plaats van de herbouw van Jeruzalem en de profetie sluiten met de 
gezegende verklaring “de naam der stad zal voortaan zijn: de HERE is aldaar. “(vs. 
35) 

Hoe wonderlijk zijn de wegen van God! Hoe diep gaat Zijn genade! Wie anders 
dan Hij zou zulk een wonderlijk einde van de geschiedenis van een dusdanig 
schuldig en ongehoorzaam volk als Israël hebben kunnen voorzeggen. Maar God 
is God en de duizendjarige dag zal de wereld ervan overtuigen, wat wij nu weten, 
dat “God liefde is”.  
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Hoofdstuk 9 - De veertig dagen van Jona 

Geloof en berouw; of, Gods boodschap en de verantwoordelijkheid van Ninevé 

(Jona 3: 1-10; Matt. 12: 38 - 41. ) 

Er is een heel groot verschil, geliefde vrienden, tussen God en de mensen, en God 
en Zijn dienaren. Het verschil tussen de Meester en de dienaar in het boek Jona is 
zeer wonderlijk. Het begin van het boek vertelt ons dat de Heer tot Jona zegt, 
“Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar, want haar 
boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. “297 God nam notie van de boosheid 
van de mensen van Nineveh, evenals, geliefde vrienden, Hij notie van uw 
boosheid neemt. Denk niet dat Zijn oog niet op u is. Dat is zij wel. Zijn hand moge 
nu niet op u zijn, maar Zijn oog is op u.  

Nu Jona was een zeer eigenwillig mens en inplaats om direct te gaan doen wat 
God hem zei, doet hij juist het tegengestelde. Weet u waarom Jona niet direct 
naar Nineveh ging? Dat komt naar voren in hfst 4. Toen de genade van God voor 
deze schuldige en veroordeelde stad aan de dag werd gelegd, mishaagde dat Jona 
erg. Hij zei: “Ach, HERE, heb ik dat niet gezegd, toen ik nog in mijn land was? 
Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten; want ik wist, 
dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig, groot van 
goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad. “298 

Hij zei feitelijk “Als ik heenga en hen vertel dat het oordeel komt dan weet ik dat 
er zoveel goedheid in het hart van mijn God is dat, als zij berouw hebben, Hij hen 
zal sparen en ik mijn reputatie (goede naam) zal verliezen”. Ja, dat was het. En 
dan, als twee miljoen zielen voor zijn ogen berouw hadden, was hij uit zijn 
humeur. Het zou mij niet uit mijn humeur moeten brengen als u berouw zou 
hebben. Het zou het tegengestelde moeten zijn. Als u berouw zou hebben en tot 
bekering kwam dan moest ik dankbaar zijn en niet uit mijn humeur. Dat is het wat 
ik vanavond zoek en ik kan u iets meer vertellen, de hemel zou er over 
opgewonden raken. Is dat niet wonderlijk? Kijk naar Luc. 15 : 10 “Er ontstaat 
blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert”. De hele 
hemel wordt bewogen vanuit het centrum naar de omtrek, van het hart van God 
tot de engel op de meest onbegrensde afstand, die allen die vanavond over de 
redding van één zondaar juichen.  

297 Jona 1: 2 
298 Jona 4: 2 
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Maar hier is (wordt) een mens, en hoe lijkt hij op ons, die absoluut van zijn stuk 
gebracht is (wordt) wanneer hij vond dat God deze machtige mensenmassa heeft 
gespaard. Er was nooit zo'n gevolg geweest van een korte preek van tevoren of 
sindsdien. Twee miljoen bogen zich neer door één prediking. Oh, moge God 
predikers doen verrijzen (verwekken) zoals daar. O, als er maar mensen zouden 
zijn naar dat voorbeeld! Maar de arme Jona zegt: “Als ik het komende oordeel ga 
prediken, dan ken ik God zo goed, dat, als zij berouw hebben, Hij ze zal sparen en 
dan zullen ze mij uitlachen en ik zal mijn karakter (reputatie, naam) verliezen”. 
Arme Jona! Hij wilde de boodschap die God hem gaf niet doorgeven en nam 
daarom zijn eigen weg, juist westelijk naar Joppe, inplaats van oostelijk naar 
Nineveh.  

En nu, let op wat er plaats vond. Volg Jona van nabij en zie wat er uit kwam in 
verbinding met Gods handelingen met hem en hoe opmerkelijk de Heer Jezus zijn 
geschiedenis in de evangelieën gebruikt. Hij zegt: “Jona was een teken voor de 
Ninevieten. “299; en verder: “Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, 
en het zal geen teken worden gegeven dan het teken van Jona. Want zoals Jona 
drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis (het zeemonster) was” (zie 
R. V. ) “zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de 
aarde zijn. Mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en 
het veroordelen, want zij bekeerden zich op de prediking van Jona; en zie, meer 
dan Jona is hier. “300 Jona was een teken voor de Ninevieten van dood en 
verrijzenis en dat alleen God mensen kon redden. Dat was het teken. Niets anders 
dan de hand van God kon bevrijding geven noch Jona of de Ninevieten destijds, of 
u en ik vandaag.  

God zei tegen Jona, “Ga naar Nineve”, dat in het Oosten ligt. Wat gaat hij doen? 
Hij pakt zijn boeltje bij elkaar en gaat naar het westen. Hij gaat regelrecht naar 
Joppe omdat hij naar Tarsis wil vluchten. De betekenis van het woord Tarsis is 
“vernieling, ondergang”. We hebben een treffend beeld van wat de mens is in een 
eerder gedeelte van dit boek. Wat is het eind van de weg waar u op bent, niet-
geredde vriend? “Ondergang”. Ik geef helemaal toe dat u afloopt naar Joppe, wat 
“aangenaam” betekent. Natuurlijk de duivel zal de dingen in deze wereld voor u 
zo aangenaam mogelijk maken. Maar let op, mijn vriend, er is in de hel geen 
troost en er is geen uitweg. Vergeet dit niet, er zijn tienduizend wegen naar de 
hel, maar er is slechts één weg naar de hemel. U kunt naar de hel gaan zowel van 
de schone (reine) als van vuile (smerige) kant van de weg óf van de zorgeloze óf 

299 Luc. 11: 30.  
300 Matt. 12: 39 - 41.  

De 40 dagen van de Schrift 128 

                                                                 



van de religieuze kant van de weg. U kunt af(onder)gaan gepolijst of niet gepolijst. 
U kunt afgaan door de tapruimte (tap-kamer), de biljartruimte, of door de 
speelruimte. Ik kan u niet al de verschillende manieren vertellen waarlangs u naar 
de hel kunt gaan, maar tienduizend zou hen niet alle omvatten, dat geloof ik. Het 
punt is, er is slechts één eind voor de weg van de mens in zijn zonden en éénmaal 
gaat de mens daarheen vanwaar hij niet kan terug komen. Nogmaals, er is slechts 
één weg naar de hemel en Jezus zegt: “Ik ben de weg en de waarheid en het 
leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. “301 

Wel, Jona gaat naar Joppe en daar vindt hij een schip dat naar Tarsis gaat. Ik ben 
er zeker van, dat als er nooit een schip in de haven was geweest dat naar Tarsis 
zou gaan, dan zou de duivel er toen één gehad hebben ten einde deze man te 
helpen op zijn eigenzinnige loop. Vervolgens vinden we dat hij voor zijn reiskosten 
betaalt. En u betaalt voor uw overtocht, mijn vriend. Ik ben dankbaar te kunnen 
zeggen dat ik naar de heerlijkheid ga en mijn reiskosten zijn voor mij betaald. Ik ga 
daarheen door de soevereine genade van de Heer Jezus Christus en door het 
verzoenende werk (verzoeningswerk) dat Hij heeft volbracht. Denk ik daar licht 
over? God verhoede dat! De prijs voor mijn overtocht naar de eeuwige 
heerlijkheid sluit de doodsstrijd en het verzoeningsoffer van Gods eeuwige Zoon 
in, Die mens werd, opdat Hij zou kunnen sterven en mij voor God zou vrijkopen 
door zijn bloed. Ik weet dat ik een onschatbaar rantsoen heb, want dat rantsoen 
was Hijzelf - Jezus - mijn eigen gezegende Redder. Ik zou willen (wenste) van God 
dat Hij ook van u zou zijn.  

Ik herhaal, Jona betaalde zijn reiskosten en niet-geredde vriend, u betaalt voor uw 
overtocht. U bent op de weg die naar beneden voert. Iedereen weet dat als u het 
al niet weet. God weet het en de duivel weet het. Jona's neerwaartse stappen 
waren er meer dan één. U zult vinden dat hij vier neerwaartse stappen neemt, 
want de menselijke loop, tot God hem aanraakt, is altijd benedenwaarts. (naar 
beneden) Hij daalt af naar Joppe, dan naar het schip, en dan naar de kanten van 
het schip. En wat dan? God stapt er binnen. Hij stuurt een storm en het schip 
schijnt in stukken te gaan, maar Jona slaapt vast. Hij kan door de storm heen 
slapen geheel onbewust van zijn gevaar. Zo is het vaak met/bij zondaars. Valt het 
u niet op dat u de hele tijd hebt geslapen? U bracht nog nooit een nacht door in 
gebed en tranen vanwege uw verloren toestand. Helaas, u zou nu veel tranen 
kunnen storten in de hel, wanneer daar geen hand zal zijn om ze weg/af te 
vegen/wissen.  

301 Joh. 14: 6 
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Maar ik denk dat ik het schip van Jona zie zoals het heen en weer slingert. De 
storm woedt, en zij werpen de lading overboord om het schip lichter te maken, 
maar het heeft geen zin en het schip verkeert in uiterst gevaar. Maar zij weten dat 
zij Jona aan boord hebben en de gezagvoerder komt naar hem toe en wat een 
schok geeft hij hem als hij zegt: “Hoe kunt gij zo slapen?”302 Hij had een goed 
ontwaken nodig. Zo is het zeer waarschijnlijk met u ook, maar tenslotte 
ontwaakte hij. En dan moet hij de waarheid vertellen. Hij moet de waarheid 
vertellen. Hij is verplicht te erkennen: “Ik ben van God weggelopen. Ik ben een 
boos mens, ik ging mijn eigen weg. “ 

Maar eerst wierpen zij het lot om de zondaar aan boord te onderkennen. Zij 
zeiden, “Komt, laat ons het lot werpen opdat wij te weten komen, door wiens 
schuld dit onheil ons treft. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. “303 Dan 
vragen zij hem: “wat is uw bedrijf en vanwaar komt gij, wat is uw land en van welk 
volk zijt gij?”304 Hier wordt de hele geschiedenis van Jona voor ons aangeduid. En 
dan vertelt hij hen wat plaats gevonden heeft. “Toen vreesden die mannen met 
grote vrees en zij zeiden tot hem: Wat hebt gij toch gedaan? Want die mannen 
wisten, dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht des HEREN, want dat had 
hij hun medegedeeld. “305 Toen hij aan boord ging van het schip dat naar Tarsis 
zou gaan zei hij klaarblijkelijk, “De HEER vertelde mij om naar het oosten naar 
Nineveh te gaan en om een vermaning te prediken waar ik niet van houd om te 
prediken, dus ik nam mijn eigen weg”. De waarheid kwam uit. De waarheid moet 
altijd ,vroeg of laat, uitkomen.  

Toen de zeelieden dit vernamen waren zij des te meer bevreesd. En Jona zei: 
Neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden. 
Want ik weet, dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. “306 
Zijn oordeel was juist, maar “niettemin roeiden de mannen om (het schip) weer 
aan land te brengen, doch zij waren daartoe niet in staat. “307 En nu wat u betreft, 
mijn vriend? U kunt uzelf niet naar het land roeien, u kunt uzelf niet redden. Wat 
zult u doen? U deed er beter aan om de waarheid in uw toestand aan te nemen 
en te erkennen. Wat is dat? Geheel verloren en absoluut hulpeloos in uzelf.  

302 Jona 1: 6.  
303 Jona 1: 7 
304 Jona 1: 8 
305 Jona 1: 10 
306 Jona 1:12 
307 Jona 1:13  
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Zij namen Jona dan en wierpen hem overboord en toen hij onder ging zeiden zij 
ongetwijfeld, “Hij is verloren”. Dat was het wat zij dachten, maar het was het 
ogenblik van zijn redding, want juist toen kwam God tussenbeide. Hij had een 
grote vis beschikt en de vis slokte Jona op. In de maag van die vis ging hij tot op de 
grondvesten van de bergen308 zoals hij verderop zegt en ging ook door bepaalde 
moeilijke oefeningen. Het eerste hfst. geeft ons de eigenzinnigheid (de 
halsstarrigheid ) van Jona en hfst. twee beschrijft de diepe zielsoefeningen waar 
hij door gaat voordat hij de (uit)redding leert.  

Let op zijn ervaringen: “Ik riep uit mijn nood tot de HERE en Hij antwoordde mij; 
uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik, Gij hoordet mijn stem”. 309 Hij 
schrijft zijn verhaal veel later. Hij vergat deze drie dagen en drie nachten nooit; en 
ik zeg u wat het is, een mens die gaat tot in de schoot (buik) van de hel in zijn 
ervaring op aarde, zal nooit in werkelijkheid voor eeuwig in de buik van de hel 
gaan. Een mens die nooit is terneer gebroken door het gevoel van zijn zonde en 
schuld hier, noch moreel de smart (de droefenis) van de schoot van de hel heeft 
geproefd, waarvan hij denkt dat hij het niet verdiend heeft, zal het hebben te 
proeven op een dag als het te laat is om aan haar schrikwekkende werkelijkheid 
te ontkomen. Ik denk dat u gemakkelijk zult zien wat ik bedoel. De gevoelens van 
Jona, zoals beschreven in dit tweede hoofdstuk zijn buitengewoon interessant. Zij 
waren de logische vrucht van zijn eigen zonde en eigenzinnigheid, maar 
ongetwijfeld maakte God die mens klaar om zijn boodschap door te geven. “Tot 
de grondvesten der bergen zonk ik neer” zegt hij in hfst. 2: 6. Drie stappen deed 
Jona eigenwillig, en de vierde stap liet God hem doen.  

Dan begint hij te bidden en te beloven, maar dat bevrijdt hem niet en tenslotte 
zegt hij terecht: “Zij die nietige afgoden dienen, geven Hem prijs, die hun 
goedertieren is. “310 Hij was de illustratie van zijn leer. Dan zegt hij: “Met 
lofzegging wil ik aan U offeren”, maar dat redt hem niet. Dan voegt hij er aan toe, 
“Wat ik beloofd heb wil ik betalen”, maar dat redt hem ook niet. U zult ook 
zeggen, ik heb gebeden, beloofd en gezworen, maar ik ben niet beter. God heeft 
mij doen ontwaken en sinds dan heb ik nooit enige vrede dag of nacht gehad. 
Dank God, mijn vriend. Waarom ben ik dankbaar? Omdat u de redding van God 
zult genieten voordat er veel tijd voorbij gaat, dat geloof ik. De mens die nooit de 
ellend gekend heeft, smaakt nooit de genade, maar de mens die tot God roept in 
de benardheid/ellende van de ziel is er zeker van gehoord te worden. Totdat een 

308 Zie hfst. 2 : 6 
309 Zie hfst. 2 : 2 
310 Zie hfst. 2 : 8, 9 
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mens weet dat hij verloren is, weet hij nooit wat het is om gered te zijn en dat is 
de reden waarom velen het nooit weten. Zij denken niet dat zij verloren zijn, 
daarom zijn (worden) zij nooit gered.  

Maar Jona moet zijn geloften laten vallen. Die halen hem er niet uit. Gebed haalt 
hem er niet uit en tranen halen hem niet uit de buik van de hel. U zegt, ik zal alles 
opgeven. Dat zal u er niet uitnemen. Hoewel u alles zou geven wat u hebt voor de 
redding van uw ziel, dat gaat niet. Kijk opnieuw naar Jona. Daar is hij, opgesloten 
in de duisternis, wanneer hij plotseling zegt “de redding is des HEREN”. En 
voordat hij weet waar hij is, is hij op droge bodem. Alleen God is het die u kan 
redden, mijn vriend. Niet uw gebeden of tranen. Uw gebeden kunnen u niets 
meer redden dan uw zonden. U moet de Heiland aannemen. Dank God, wat u 
nodig hebt kunt u hebben. Dat wat u nodig hebt als zondaar, heeft de liefde van 
God voorzien in de Persoon van Zijn Zoon. Alles wat met uzelf is verbonden is 
hopeloos. En zo was het bij Jona. Maar op het moment dat hij zegt, “de redding is 
des HEREN”311 ,spreekt de Heer tot de vis en “spuwde zij Jona uit op het droge”. 
312 Niet op de modder. Veel mensen gaan, naar ik denk, in de modder. Zij 
verkeren in onwetendheid. Zij nemen permanent hun intrek hun intrek in 
“Twijfelachtige Kastelen”. Zij gaan om met twijfel en vrees. Wat is dan het droge 
land? De zonnige kusten (stranden) van de opstanding, de kennis van een 
verrezen Christus, een triomferende Heiland. Jona bevond zich op het droge, waar 
alles spreekt van bevrijding en veiligheid.  

Nu is hij geschikt voor de boodschap die God voor hem heeft. “Het woord des 
HEREN kwam ten tweeden male tot Jona: Maak u op ga naar Nineveh, de grote 
stad, en breng haar de prediking, de Ik tot u spreken zal. “313 Dit is een groot punt 
voor predikers. Krijg uw orders van de top. Mensen zeggen soms tot mij, waarom 
predikt u niet dit en dat en op die stijl en die manier? Omdat ik geen orders heb 
gekregen, mijn vriend. U moet precies uw orders (opdrachten) hebben en ze 
gehoorzamen en ik moet de mijne hebben. “Maak u op en breng haar de 
prediking die Ik tot u spreken zal”, zegt God. Dat is het grote punt voor iedere 
dienstknecht. Het is een groot principe en als we dat missen wordt onze dienst 
bedorven.  

311 Zie hfst. 2: 9b 
312 Zie vs. 10 
313 Zie hfst. 3: 1, 2.  
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Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord des 
HEREN. Nineveh nu was een geweldig grote stad, van drie dagreizen. “314 Alles 
wat in de laaste jaren bekend geworden is als gevolg van de opgravingen van de 
ruïnen van Nineveh bewijst absoluut de waarheid van de Schrift hier. “Nineveh nu 
was een geweldig grote stad van drie dagreizen”(vs. 3b) duidt op haar 
uitgestrekte omvang. Blijkbaar moet het een gebied van 60 vierkante mijlen 
hebben omvat Het was een opmerkelijke stad ook wat betreft haar 
verdedigingen. De muren waren honderd voet hoog en drie strijdwagens konden 
naast elkaar op haar wallen rijden. Hierop waren ook 1500 torens gebouwd, elk 
van 200 voet hoog, die het voordeel gaven dat een vijand gemakkelijk te zien was 
van elke kant. Het was een soort onneembare plaats. En toch was het zo 
overweldigend, dat zij die geprobeerd hebben haar ligging uit te vinden, het tot 
zeer onlangs moeilijk hadden. God zendt eerst een waarschuwing naar Nineveh 
door de mond van Jona. Misschien, mijn vriend, waarschuwt Hij u door mijn 
lippen. Let op Zijn woord.  

En nu zullen we gaan naar die machige stad. “En Jona begon de stad een dagreis 
in te gaan. “(vs. 4) Hij gaat door één van de zware poorten. God had hem een 
boodschap gegeven, zodat wij kunnen denken dat hij drie dagen in beslag 
genomen zou zijn, maar hij gaat slechts één dagreis. Waarom ging hij niet op een 
drie dag's reis? Daar was geen noodzaak voor. Als u een werk van God krijgt en 
begint aan één kant van de stad dan zal het zich spoedig uitbreiden naar het 
andere einde. O, hoe gaan de geruchten als een vuur door Nineveh. Deze 
tovenaar, met een opstandingslicht in zijn ogen komt de stad binnen en wanneer 
hij er is wordt zijn stem gehoord die schreeuwt, “Nog 40 dagen en Nineveh wordt 
ondersteboven gekeerd!”315 Wat, Nineveh verwoest? Nooit werd hetzelfde 
tevoren gehoord. Nooit. En welke aandacht sloegen de Nineveërs op deze 
boodschap van vermengde genade en oordeel? Lachten zij spottend? 
Behandelden zij dat waarschuwende woord evenals menige zondaar in Edenburg 
en elders vandaag het evangelie behandelen? Nee, mijn vrienden . Het is één van 
de meest opvallende (treffende) voorvallen in het hele Woord van God van 
mensen die Gods boodschap ter harte namen en neer bogen voor Hem in oprecht 
berouw.  

Ik weet niet of Jona de ene straat op- en de andere afging, maar het is genoeg dat 
eens van de lippen van Gods dienstknecht, die als type uit de dood was 
opgestaan, dit woord van God in opstandingskracht kwam; “Nog veertig dagen en 

314 Zie hfst. 3: 3 
315 Zie hfst. 3:4b.  
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Nineveh wordt onderste boven gekeerd”. Waarom veertig dagen? O, dank God 
dat Hij hen veertig dagen gaf; Hij gaf hen ruimte om berouw te hebben. Had Hij 
gezegd: “Voordat de zon vanavond ondergaat, zal Nineveh ten val worden 
gebracht”, dan zouden ze niet veel tijd hebben gehad voor berouw. Maar die 
beloofde “veertig dagen” waren de ademhaling van de genade, de vreugde tegen 
oordeel. God is nooit haastig om te oordelen. Hij is langzaam in het oordelen, 
maar heeft altijd haast om een bekommerde zondaar te ontmoeten. Luc. 15 toont 
ons dat. Van de verloren zoon lezen we: “En hij stond op en ging naar zijn vader. 
Toen hij nu nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen, 
en hij liep snel op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem innig. “316 God 
heeft haast om een angstige zondaar te ontmoeten, maar is heel langzaam om 
deze goddeloze wereld te oordelen.  

Als God haast zou hebben gehad om de zonde van de mens te oordelen, denkt u 
dan dat de wereld zo lang zou hebben gerust (geslapen), bevlekt met de 
moordenaar van Zijn Zoon? God heeft het zwaard van het vergeldingsoordeel nu 
nog niet uit de schede getrokken. Hij is vol genade. “Nog veertig dagen, en 
Nineveh wordt ondersteboven gekeerd !”317was inderdaad de stem van de 
genade Het had haar uitwerking. En wat lezen we? “En de mannen van Nineveh 
geloofden Jona? “ Neen. “En de mannen van Nineveh geloofden God. 318 

Dit is een zeer wonderlijke vermelding. Onze Heer Jezus Christus zegt: “Zij 
bekeerden zich op de prediking van Jona”. Kijk naar de mensen die deze 
waarschuwing, dit plechtige woord van God horen; wat is het gevolg voor hun 
zielen? Gaat het het ene oor in en het andere oor uit? Helemaal niet. Ik lees dit: 
“En de mannen van Nineveh geloofden God. “319 Het woord werd gemengd met 
geloof bij hen die het hoorden.  

Er zijn twee onuitsprekelijk belangrijke gevolgen van Jona's korte preek in 
Nineveh. Geloof en berouw. Wat was hun geloof? Zij geloofden God. Weet u wat 
geloof is? Geloof is het aannemen door de ziel van een goddelijk getuigenis en 
berouw is het gevolg in de ziel van de aanneming van dat getuigenis. Jona's 
getuigenis was een heel ernstig getuigenis. Ik ben vandaag niet hier om te zeggen 
“Nog 40 dagen en Edinburg zal worden te niet gedaan”. Ik ben niet hier om u te 
vertellen dat u nu nog 40 dagen hebt waarin u zich tot God kunt keren. Niemand 

316 Luc. 15:20.  
317 Jona 3: 4.  
318 Hfst. 3: 5.  
319 Jona 3: 5 
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in deze hall kan zeker zijn van 40 dagen of van 40 uren of zelfs van 40 minuten. Ik 
kan u vertellen dat u een zondaar bent in uw zonden en ik breng u de blijde tijding 
dat waar u bent daar is genade, barmhartigheid en vergeving voor u door geloof 
in de naam van de Heer Jezus Christus. Indien u het Woord van God gelooft dan 
zou er ook berouw zij, want berouw is het gevolg van geloof. Berouw is een traan 
in het oog van geloof.  

Werd deze Ninevieten verteld dat ze berouw moesten hebben? Dat werd hun 
niet. (verteld). Het is echter duidelijk dat ze berouw hadden. Hoewel dat woord 
niet gebruikt mag/kan zijn door Jona wat hen betreft, hun hele loop werd 
veranderd toen zij het ernstige feit aangrepen dat God met hen handelde 
vanwege hun zonden. Hebt u, mijn vriend, dit woord niet gehoord? - met 
voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen, 
dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat Hij een dag heeft bepaald, 
waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij 
[daartoe] heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door 
Hem uit [de] doden op te wekken. 320 Wat was Jona? Typisch en persoonlijk een 
opgestane mens. Wat is Jezus nu? Een opgestane Mens. En wat lezen we daarom 
nu? “God beveelt nu aan de mensen overal zich te bekeren. “321 Waarom? Omdat 
de dag van het oordeel is aangewezen en de Rechter is verordineerd, Degene die 
stierf en weer is opgestaan. Nineveh had 40 dagen om zich te bekeren. Het schijnt 
zich te hebben bekeerd op de eerste dag. Het geloof sprong ineens in hun harten 
op en zij hadden berouw. Onze Heer zegt: “Mannen van Ninevé zullen opstaan in 
het oordeel met dit geslacht en het veroordelen, want zij bekeerden zich op de 
prediking van Jona. “Vertel mij, Hebt u zich al bekeerd? 

Dat zij zich bekeerden was duidelijk. We lezen: “En de mannen van Ninevé 
geloofden God en riepen een vasten uit en bekleedden zich, van groot tot klein, 
met rouwgewaden. 322 Rouwgewaden zijn in het O. T. de uitdrukking van berouw. 
Waar begint het? U weet dat het heel moeilijk is om het evangelie tegenwoordig 
tot de troon te brengen. Het opmerkelijke in Ninevé was dit, het begon aan de 
top, en ging naar beneden. Het bereikte de koning van Ninevé op de een of 
andere wijze, “Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd. !” Hij 
en alle andere ondergeschikte hoorders waren zo onder de indruk dat zij berouw 
hadden. Waarom zondaar bent u niet niet onder de indruk? Waarom - met de 
wetenschap dat het oordeel zeker is, dat het einde der dingen nabij is - hebt u 
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geen berouw? Nog een tijdje en alles kan voor eeuwig voorbij zijn. De Heer zou 
kunnen komen, Zijn gemeente kan tot heerlijkheid geroepen worden en de 
wereld kan overgelaten worden aan de verwoestende oordelen waarvan God 
haar verzekerd heeft dat zij komen en die de bewoners er van rijkelijk hebben 
geërfd.  

Waarom hebt u zich niet tot de Heer gewend? De Ninevieten luisterden, 
geloofden en hadden berouw. Volg hen na. Zelfs hun koning had berouw. Ik denk, 
ik zie die trotse man neergebogen voor God. De koning van Assyrië was de 
regerende macht op aarde op dat moment. De machtigste monarch op de aarde 
boog neer voor God. Wijze man! Zie naar hem”. Toen het woord de koning van 
Ninevé bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een 
rouwgewaad aan en zette zich neder in de as. “323 Hij schijnt te zeggen: “Wat baat 
mijn koninklijk gewaad als het oordeel van God op mij rust en als ik in 40 dagen 
op een kerkhof lig?” Wijze man, gevoelige man, bescheiden man, berouwvolle 
man. Waarom? Omdat hij een gelovige man is.  

Let nu op het volgende wat hij deed. “En men riep uit en zeide in Ninevé op bevel 
van de koning en van zijn groten: Mens en dier, runderen en schapen mogen niets 
nuttigen, niet grazen en geen water drinken. Zij moeten gehuld zijn in 
rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren, een 
ieder van zijn boze weg, en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. “324 Het 
leven moest veranderd worden. Denk daarom. Als een mens bekeerd wordt, 
wordt zijn leven naderhand altijd veranderd. Waar hij in is geweest daar komt hij 
uit. Hij schuwt (ontvlied) de zonde en heeft heiligheid lief.  

De koning zegt zeer pathetisch (gevoelvol, aandoenlijk) “Wie weet, God mocht 
Zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij 
niet te gronde gaan”. 325 Wat hij voelde was dit - Wij moeten vergaan als wij 
doorgaan zoals we doen, maar als we berouw hebben, misschien zal God Zich 
omkeren en het betreuren en zouden we gespaard worden en niet vergaan. Nu, 
geliefde vriend hebt u op dit punt enige twijfel? Hebt u nooit gehoord “Want zo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. “326 Ik 
denk niet dat er er in de ziel van de koning van Nineveh de gedachte van eeuwig 
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leven verrees, maar er was een mogelijkheid om aan het ernstige lot waarvan God 
hem had gewaarschuwd te ontkomen en waarmee Hij hem had gedreigd. Hij zag 
één opening. En wat was die? Berouw. Dus bekleedde hij zichzelf met een 
rouwgewaad, zette zich neer in de as en riep met kracht tot God.  

En laten we nu Ninevé binnen gaan. Wat vinden we ? De koning gekleed in 
rouwgewaad, zitende in de as. Wat zouden de mensen van de wereld hiervan 
hebben gezegd. Zij zouden er niet licht over denken. Let op wat de Heer Jezus 
Christus zegt over hun actie: “Mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel 
met dit geslacht en het veroordelen, want zij bekeerden zich op de prediking van 
Jona; en zie, meer dan Jona is hier!” Ja, zij geloofden en hadden berouw. Opnieuw 
vraag ik u, hebt u berouw? Bent u vernederd? Is er ooit een ogenblik in de 
geschiedenis van uw ziel geweest dat u moreel in zak en as gezeten hebt? Bent u 
ooit geweest als Job toen hij zei: “Slechts van horen zeggen had ik van U 
vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. “327 Zowel Job als de 
Ninevieten betrokken dezelfde morele grond.  

Was u op dat moment Ninevé ingegaan, wat zou u hebben gehoord? Het loeien 
van het vee, wat zei “Oh, voer ons naar water”. Maar niemand voerde hen. En de 
schapen blatende om naar het gras uitgevoerd te worden. Maar niemand voerde 
hen uit. Er was een vreselijke rust over de mensen van die stad, slechts 
onderbroken door de stem van gebed. Zij waren onder het gevoel van het voor de 
deur staand oordeel van God. O, dat zondaars nu in een zelfde toestand mochten 
worden gezien, neergebogen en berouwvol voor God. Het was een verbazend 
gezicht. Niets dergelijks was ooit tevoren of sindsdien bekend naar ik weet. En 
toch wat we zien in Ninevé is precies wat gebeurt in de geschiedenis van iedere 
ziel van mensen, als die mens eerst wordt wakker gemaakt en op het punt staat 
door God gezegend te worden. Hij krijgt de kennis en het gevoel voor zonde. Hij 
wordt tot berouw gebracht zelfs hoewel hij misschien niet volledig begrijpt wat de 
betekenis van het woord is. Wat betekent het? Het betekent iets heel kostbaars. 
De apostel Paulus zegt: “Ik betuigde zowel aan Joden als Grieken de bekering tot 
God en het geloof in onze Heer Jezus. “328 Dit zijn de twee zaken die altijd samen 
gaan. “En de mannen van Nineve geloofden God. “329Daar was geloof. Hoe werd 
het aangetoond? Zij “riepen een vasten uit en bekleedden zich, van groot tot klein 
met rouwgewaden. “330 Er was berouw. Vriend, gelooft u God? Als je dat doet dan 
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zul je in berouw voor Hem neerbuigen en zul je zegen krijgen. Berouw tegenover 
God en geloof in onze Heer Jezus Christus” zijn zeker voorlopers van diepe ziele - 
zegen.  

Maar u kunt deze vraag stellen, wat is geloof, vertrouwen? Het is God geloven. 
Het is God nemen op Zijn woord. Dat is wat een oude vrouw zei in de vroege uren 
van de morgen toen ze stervende was. Zij was een belijdende Christin geweest en 
haar vrienden zonden om haar dienaar (predikant). Toen hij binnen kwam zei hij: 
Wel mijn goede vriend, ik zie dat je heel ziek bent. Waar rust je op voor de 
eeuwigheid? Met naar adem snakkende uitspraak (uiting) antwoordde zij zwakjes: 
“Mijnheer, ik heb God bij/op Zijn woord genomen”. Dat was geloof. Hebt u God 
op Zijn woord genomen? Dat te doen is het laten zien (aantonen) dat u de bezitter 
bent van goddelijk vertoond (opgevoerd) geloof. Ik herhaal - Geloof is het 
aannemen door de ziel van een goddelijk getuigenis. “Wie zijn getuigenis heeft 
aangenomen, heeft bezegeld dat God waarachtig is”. 331 Dat vers is een goddelijke 
definitie van geloof. Ik denk dat de kleine meid van de Canongate zondagschool er 
heel duidelijk heeft aangegrepen. De vraag werd gesteld “Wat is geloof?”. Haar 
antwoord was dit, “Het is geloven wat God zegt in de Bijbel over Jezus en geen 
vragen stellen”.  

Neem God bij Zijn woord. Hij spreekt altijd de waarheid. Mensen kunnen leugens 
vertellen, want “De goddelozen zijn van de geboorte aan afvallig, de 
leugensprekers dwalen van de moederschoot aan. “332 Maar God is waarachtig en 
spreekt altijd de waarheid, hoewel Hij niet de Waarheid is. Wat is de Waarheid? 
Christus. De waarheid is de absolute en volmaakte uitdrukking van dat wat is. 
Christus is dat. Christus is liefde. God is genadig, heilig, teder en vol van genade. 
Hoe weet ik dit? Omdat het alles is uitgekomen naar de mensen in de Persoon 
van de Zoon van God , want Hij was de waarheid. “Geloof te hebben naar onze 
Heer Jezus Christus”, betekent Hem de ere te geven van te zijn wat Hij zegt dat Hij 
is. Abraham illustreert dit. Wij lezen dat “Abraham God geloofde”. God toonde 
hem de sterren en zei, “Zo zal uw zaad zijn”. Abraham nam Hem bij zijn woord en 
was een rechtvaardig man zoals het hoort.  

Vriend, waarom kunt u God niet geloven? U vertelt mij dat u het zo moeilijk vindt 
Hem te geloven. Waarom vindt u het zo moeilijk om te geloven? Ik tref u morgen 
als ik naar het station ga. “Waar gaat u naar toe? vraag ik. Ik ga naar Londen met 
de trein van twee uur”. Hoe weet u dat het om twee uur is?” “Ik kocht een 
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spoorboekje” “En gaat u werkelijk naar X?” “Wel ik ben niet zo'n dwaas om tien 
minuten na twee te gaan, als het spoorboekje zegt om twee uur. Dit is 
buitengewoon vreemd. U kunt absoluut het spoorboekje geloven, wat betreft de 
trein van twee uur en u kunt niet God geloven betreffende het eeuwige leven, 
“dat God, Die niet kan liegen, beloofd heeft vóór [de] tijden van de eeuwen. “333 
Het laat zien wat voor een hart u hebt. U kunt feilbare mensen geloven en u kunt 
Hem niet geloven van Wie geschreven staat “dat het onmogelijk is dat God zou 
liegen”. 334  

Vriend, God maakt geen fouten in Zijn Woord. Er zij geen fouten in de Schrift. Ik 
weet dat sommigen van onze wijze mensen zeggen dat er fouten in staan. Zo is 
het niet; de fouten liggen alle in de harten en hoofden van deze schrijvers en 
sprekers. U begaat een grote fout door God niet eenvoudig te geloven als Hij Zich 
tot u richt zoals Hij dat nu doet in genade. “En de mannen van Nineve geloofden 
God” is een treffend verhaal. En zult u God niet geloven? Herinnert u zich wat 
Paulus zei betreffende het geloven van God toen hij door een grote storm ging? 
“Vannacht stond bij mij een engel van de God van Wie ik ben, die ik ook dien, en 
hij zei: Wees niet bang, Paulus, u moet voor de keizer verschijnen; en zie, God 
heeft u allen geschonken die met u varen. Mannen, houdt daarom goede moed, 
want ik geloof God, dat het zo zal gaan als tot mij is gesproken “. 335 Dat was 
geloof. 

Nu dan , mijn vriend, als u ook God gelooft, dan zult u gered worden waar u 
vannacht ook bent. Geloof Hem waar u vanavond ook bent. Geloof Zijn liefde. 
Geloof Zijn genade. Geloof in de genade van Zijn hart. Vergeet dit niet, niet uw 
berouw leidt God tot de goedertierenheid, maar “de goedertierenheid van God 
leidt u tot bekering. “336  

De koning van Ninevé zei “Wie weet, God mocht Zich omkeren en berouw krijgen 
en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. “337 U en ik 
kunnen niet zeggen, “Wie weet?” De Zoon van God is gekomen en heeft ons 
verteld. Zijn Zoon is afgedaald en “De Vader heeft de Zoon gezonden als Heiland 
van de wereld. “338 “Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat 
Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou 

333 Tit. 1: 2.  
334 Hebr. 6: 18 
335 Hand. 27: 23 - 25.  
336 Rom. 2: 4.  
337 Jon 3: 9.  
338 1 Joh. 4 :14 
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worden. “339 God heeft Zijn hart blootgelegd, Hij heeft Zijn veelgeliefde van zijn 
boezem gegeven - het beste uit de hemel voor het slechtste op aarde. En wat is 
dat? Het is een zondaar in zijn zonden. Ja, Jezus heeft Zichelf voor ons gegeven. 
De liefde van God is verklaard en nu, evenveel voor ons als voor Jona of de 
Ninevieten in voorbije dagen, moeten we het gezegende feit leren dat “de 
redding van de Heer is”. 340 

De zegen komt werkelijk van God zonder geld en zonder prijs. Een kleine jongen 
kwam eens naar mij toe in Waverley Station en zei, “De Murray van deze, maand 
mijnheer? terwijl hij mij het welbekend spoorwegboekje aanbood. “Hoeveel is 
het?” “Een stuiverstukje”. “Ik dacht dat jij het mij voor niets aan bood”. “O, nee, 
mijnheer, “ zei hij, “er is niets voor niets in deze wereld”. `”Ben jij er zeker van dat 
er niets voor niets is, kleine man?” Ik zal nooit vergeten hoe hij bloosde en zei. 
“iets”. “Wat is het?” “Als ik zo vrij mag zijn, mijnheer, verlossing en de Heer Jezus 
“. “Dat is juist; hoe lang geleden heb jij dat uitgevonden?” “Bijna zes maanden; de 
Heer redde mij bij één van de samenkomsten van Mr. Moody”, was zijn gelukkig 
antwoord.  

Er zijn twee redenen waarom u alleen verlossing als een gave kunt krijgen. God is 
te rijk om het te verkopen en u bent te arm om het te kopen. Hoe kun je het dan 
verkrijgen? Ontvang het als de vrije gave van God. Wilt u redding ? God wil het u 
geven. Kunt u het kopen? Nooit. Verdient u het? O nee. Hoe kan ik het verkrijgen? 
Eenvoudig door het aan te nemen. Als u voor God berouwvol bent neergebogen 
dan zult u het ontvangen. Berouw is het gevolg in mijn ziel van het aannemen van 
Gods getuigenis. Ik ben gekruisigd door het begrip (besef) van mijn zonde en Zijn 
goedheid. Het zijn echter niet een paar stappen waardoor ik op kan gaan naar het 
terras (balkon, verhoging) van de redding. Berouw is de goddelijke beweging in de 
ziel die volgt op de voetstappen van geloof (vertrouwen). Als uw ziel bewogen en 
neergebogen zou zijn door het gevoel van uw zonde aan de ene kant en dat aan 
de andere kant uw hart vertederd zou worden door de liefde van de Zoon van 
God die op Golgota voor onze zonden stierf en daar het oordeel van God droeg, 
dat aan u toe te schrijven is, en uw. tranen uitbundig vielen, zou dat onze zonden 
weg wassen? Nee. Maar als u eens ziet dat het kostbare bloed van Jezus al uw 
zonden af (weg) wast,en dan uw tranen uit dankbaarheid vrij kunnen vloeien, 
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omdat u evenals de apostel kunt zeggen “de Zoon van God, die mij heeft 
liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. “341  

Ik benadruk deze vraag van berouw, want ze heeft een grote plaats in de Schrift 
Joh. de Doper riep door het land “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is 
nabj gekomen”. 342 De mensen werden machtig bewogen, en de duivel kreeg 
Herodes snel zover om hem gevangen te zetten en die onthoofdde hem dan snel. 
Daarvan afhankelijk juichte satan om van die mens af te komen. Precies toen 
verscheen de Heer van Johannes op het toneel en onmiddellijk werd Zijn stem 
gehoord. Hoor wat de Meester heeft te zeggen. De vermoorde man kan niets 
meer zeggen, maar zijn goddelijke Meester herhaalt zijn uitroep. Zijn eerste 
woord is bijna, “Bekeert u, want het K. der H. is nabij gekomen. “343 God staat op 
het punt Zijn rechten te laten gelden. Wat is het volgende? De Heer Jezus zoekt 
twaalf mensen , “En zij vertrokken en predikten dat men zich moest bekeren. “344 
Ik zie dat de Heer Jezus Zelf weldra zegt, “ Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen 
te roepen, maar zondaars. “345 Straks komen ze en vertellen Hem over bepaalde 
mensen op wie een muur viel en zegt Hij: “Maar als u zich niet bekeert, zult u 
allen op dezelfde wijze omkomen. “346 Later neemt Hij ons mee naar de diepten 
van de hel om het gebed te beluisteren van een vroegere rijke man en wat zegt 
deze? “Ik bid u dan, vader, dat u hem zendt naar het huis van mijn vader, want ik 
heb vijf broers, opdat hij ernstig tot hen kan getuigen, zodat ook zij niet komen in 
deze plaats van pijn”. Abraham zegt: “Zij hebben Mozes en de profeten; laten zij 
naar hen luisteren. Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van [de] 
doden naar hen toe gaat, zullen zij zich bekeren. 347 Zelfs de verlorenen in de hel 
weten dat er berouw moet zijn.  

Verder, toen Christus uit de dood opstond, weet u wat Hij zei? “Zó staat er 
geschreven dat de Christus moest lijden en uit [de] doden opstaan op de derde 
dag,en in Zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt 
aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem”. 348 Berouw en vergeving van zonden 
gaat altijd samen. Als iemand het Woord van God hoort en het gelooft dan wordt 

341 Gal. 2: 20 
342 Matt. 3: 2 
343 Matt. 4: 17.  
344 Marc. 6: 12 
345 Marc. 2: 17b.  
346 Luc. 13: 5 
347 Luc. 16: 27 - 30.  
348 Luc. 26: 46, 47.  
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hij tot berouw gebracht. En wat is het volgende? Er is geloof jegens de Heer Jezus 
Christus en onmiddellijk is er vergeving van zonden? Toen Petrus in Hand. 2 
predikte, wat zei hij? Tot die mensen die geheel wakker werden geschut, 
ontwaakten en in het hart geprikkeld (geknaagd) werden riep hij uit : “Bekeert u, 
en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving 
van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen”. 349 Als u bij 
het volgende hoofdstuk komt zegt hij;”Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw 
zonden worden uitgewist”. 350 Verderop vinden we dat hij zegt: “Deze heeft God 
als Overste Leidsman en Heiland door zijn rechterhand verhoogd om aan Israël 
bekering en vergeving van zonden te geven. “351  

Bekering is de vrucht van Gods goedheid met het oog erop dat u zult kennen 
(weten) dat uw zonden vergeven zijn en uw ziel gered is daar waar u bent. Als we 
verder gaan in Handelingen vinden we hetzelfde. Ik heb vanavond reeds 
aangehaald: “Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God 
nu aan de mensen, dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat Hij een dag 
heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man 
die Hij [daartoe] heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven 
door Hem uit [de} doden op te wekken. “352 Wat leer ik hier? De dag van het 
oordeel staat vast, en de rechter is aangewezen. Ernstige overweging voor iedere 
niet geredde luisteraar. Wanneer zal het gebeuren? Ik weet het niet. Het kan 
morgen zijn, misschien overmorgen. Vanavond kan de gemeente misschien in 
heerlijkheid worden opgenomen en morgen zou u kunnen vinden (meemaken ) 
dat het laatste oordeel is gekomen. En wat betreft de mens die wordt (is) 
geoordeeld? Hij kan slechts worden veroordeeld. Mijn vriend, heb berouw 
vanavond en wordt gezegend.  

“Berouw naar (in de richting van) God toe en geloof omtrent (met 't oog op) onze 
Heer Jezus Christus. “werd rijkelijk gepredikt door de apostel Paulus. Toen hij de 
geschiedenis van zijn bekering aan koning Agrippa vertelde, zei hij: “Daarom, 
koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar ik 
heb eerst hun die in Damaascus en in Jeruzalem waren en in het hele land van 
Judea en aan de volken verkondigd, dat zij berouw moesten hebben en zich tot 
God bekeren en werken doen, de bekering waardig. 353 Deze gedachte gaat door 

349 Hand. 2: 38.  
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door de gehele Schrift heen. Het is heel eenvoudig. Ik krijg het licht van het 
getuigenis van God, ik geloof dat en beoordeel dan mijzelf en mijn wegen en leid 
(voer) een nieuw leven. Ik hoor van een getuigenis m. b. t. oordeel. Ik buig er 
voor. Het kan, aan/van de andere kant, een getuigenis zijn betreffende het werk 
van Christus. Ik buig er voor. En als ik buig dan zie ik mijn behoefte (nood): Ik 
geloof de liefde die mijn zegen zoekt en ik oordeel mijzelf. De verloren zoon werd 
tot berouw gebracht. Hij zegt, ik ga verloren, en er is goedheid in het hart van 
mijn vader. Hoe menige dienstknechten (huurlingen) van mijn vader hebben 
overvloed aan brood en ik verga hier van honger. Ik zal opstaan en naar mijn 
vader gaan en tot hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor 
u “, dat is belijdenis, : ik ben niet meer waard uw zoon te heten”354 Hij oordeelt 
zichzelf. Dat veroorzaakt vreugde in de hemel, want als men berouw heeft 
verheugt (verblijdt) de hemel zich.  

Nu, de Ninevieten hadden, zeer wijs, berouw op de prediking van Jona. En wat 
was het gevolg? Zij werden gezegend; zij werden gespaard. “Toen God zag wat zij 
deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het 
kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet. “355 Onze 
gezegende Heer zegt: “Zij bekeerden zich op de prediking van Jona; en zie, meer 
dan Jona is hier. “356 Als deze mensen zich bekeerden op de prediking van een 
opgestane mens die het Woord van God tot hen bracht, mijn vriend, wat zal het 
gevolg zijn op (voor) u die hoort van Jezus, Gods's enige Zoon die stierf voor 
zondaars zoals u? Hij ging in de dood opdat Hij ons voor God zou kunnen 
vrijkopen (terugwinnen voor God). En Hij is nu opgestaan uit de dood, de 
triomfantelijke Overwinnaar. Zeg mij, zult (wilt) u niet geloven in Hem die groter is 
dan Jona. ? Wilt u zich vanavond niet tot de Heer keren? Zeg nu in uw hart 
“Christus voor mij; ik zie dat ik een verloren, totaal bedorven zondaar ben, maar 
'de redding is des HEREN' 357, en als het voor de zondaar is, dan zal ik het hebben.  

Neem Hem eenvoudig aan als uw Heiland vanavond en ga dan op je weg en als 
getuige voor Christus.  

  

354 Luc. 15 : 11-32.  
355 Jona 3: 10 
356 Matt. 12: 41; Luc. 11: 32 
357 Jona 2: 9 
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Hoofdstuk 10 - De veertig dagen van Satan 

Verzoeking en verijdeling; of, de sterke man gebonden en zijn paleis geplunderd 

(Marc. 1: 12,13; Matt. 3: 16,17, 4: 1-11, 23-25; Luc. 4: 1-15) 

Ik heb het drievoudige verhaal gelezen, dat God behaagd heeft ons te geven, van 
de verzoeking van de Heer Jezus, omdat we, geliefde vrienden, in elk evangelie 
een punt krijgen dat heel opmerkelijk is, maar dat de andere evangelisten niet 
verhalen. Matteüs geeft u de historische volgorde van de verzoeking, terwijl Lucas 
u de morele (de zedelijke) volgorde van de gebeurtenissen geeft.  

Wanneer we bedenken wie het was die beproefd werd, dan betaamt het ons wel 
met ongeschoeide voeten deze grond te betreden en met een besneden oor te 
luisteren naar wat God tot ons zegt. We hebben hier de geschiedenis van een 
Mens, een werkelijk waar Mens, hier krachtig bedreigd (aangevallen) door de 
vijand van God zoals gezegd wordt: “Veertig dagen verzocht door de duivel. En Hij 
at helemaal niets in die dagen, en toen zij waren geëindigd had Hij honger. “358 Hij 
was veertig dagen en veertig nachten zonder voedsel en toen, zoals u mag 
verwachten, was Hij hongerig. Toen kwam de verzoeker, de verzoeker van de 
mens, uw verzoeker, mijn verzoeker, op die dag de verzoeker van de Heer Jezus. 
Ik twijfel er niet aan dat satan kwam terwijl hij dacht dat hij met deze Mens zou 
doen zoals hij gedaan had met de eerste mens die hij verzocht, dat wil zeggen 
hem tot zijn ondergang (vernietiging)) te gronde te richten.  

Wij weten allen dat de eerste mens absoluut werd overwonnen (bedwongen) en 
het is iets groots voor u en voor mij om te zien dat wij behoren tot een 
overwonnen ras, een overwonnen geslacht, een geslacht dat door macht van de 
satan is overwonnen. De eerste mens, ik herhaal, was absoluut overwonnen en te 
gronde gericht door de satan. (de verzoeker). Hier is een ander Mens, de tweede 
Mens, de laatste Adam. Waarom de laatste? Er zal geen andere komen. Er zijn 
alleen de eerste en de laatste. De eerste was de voorouder van de familie 
waartoe u en ik van nature behoren De tweede Mens, de Heer uit de hemel, de 
laatste Adam komt hier voor ons in alle gezegende morele volmaaktheid die bij 
Hem behoorde (die van Hem was) als een afhankelijk en gehoorzaam Mens; en 
God staat ons toe de overwinning van Christus te zien en de bepaalde (echte) en 
gehele weg van de duivel in de wildernis. (woestijn).  

358 Luc. 4: 2.  
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Dit is verheven om te horen voor zondaars, verheven om te horen voor heiligen, 
ja, grote tijdingen voor mannen en vrouwen zoals u en ik die behoren tot de 
eerste mens, kinderen van die Adam (mens) die niet in staat was om het hoofd te 
bieden aan een vijand als satan. Het wordt ons vergund (toegestaan) Jezus te zien 
voordat Hij in deze wereld verschijnt om zijn heerlijke dienst te beginnen en Hij 
verslaat de vijand absoluut. Dit is inderdaad een gezegend gezicht voor ons, maar 
dat is de wijze (manier) waarop de Geest van God de Heer hier voorstelt voordat 
Hij zijn publiekelijke dienst begint. Degene die de eerste mens had geruïneerd en 
de aarde had gereduceerd (terug gebracht) tot ellende door de zonde, om mee te 
beginnen en dan tot verderf en geweld had gebracht, neemt hier op zich om zijn 
hand te slaan op deze gezegende, heilige Mens, maar het was slechts om absoluut 
verslagen te worden. En let wel de duivel verzocht Christus evenals hij u en mij 
verzoekt. Dat wil zeggen hij begon met Hem op het punt waar, naar hij dacht, dat 
Hij het zwakste was. Als Jezus hongerig zou zijn - en daar was niets verkeerds aan 
als Hij hongerig zou zijn - dan verrijst de vraag hoe Hij voor Zichzelf brood zou 
moeten krijgen om aan zijn honger tegemoet te komen. Maar u zult zien dat Hij 
de duivel verslaat door gehoorzaam te zijn aan en afhankelijk te zijn van God. En 
lieve vrienden, er is geen andere manier voor overwinning voor u en voor mij dan 
op dezelfde weg te zijn als de Heer Jezus is.  

Maar, het eerst van al, zie hoe de Heer hier wordt voorgesteld. Hij trekt de 
aandacht na Zijn doop door Johannes de Doper. Let op wat plaats vindt als Hij 
wordt gedoopt. Het evangelie van Lucas voegt dit speciaal toe, dat Hij biddende 
was359. Hij was een afhankelijk Mens. Als Hij gedoopt is komt Hij uit het water en 
worden de hemelen geopend. Er zijn vier gelegenheden waarbij u de hemelen 
geopend vindt in het N. T. 1ste Zij worden hier geopend voor God om neer te zien 
op de aarde om een Mens te zien in Wie Hij zijn welbehagen kon hebben. 2de 
Vervolgens worden zij geopend als Stefanus naar boven kijkt en diezelfde Mens 
verheerlijkt in de hemel ziet. 360 3de De volgende keer is wanneer Petrus ze ziet 
geopend en een bepaald voorwerp tot hem neerdaalt alsof het een groot laken is, 
aan de vier hoeken samen gebonden, dat neergelaten wordt op de aarde en 
opnieuw weer in de hemel wordt opgenomen. Hij zag alle soorten viervoetige en 
kruipende dieren en vogels van de hemel er in. 361 Wat is de betekenis hiervan? 
Niets gaat in de hemel dan wat eruit komt. Hoe moet ik daarin komen? Dat is een 

359 Luc. 3: 21 
360 Hand. 7:56 
361 Hand. 9: 11, 12.  
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ernstige vraag. Als in mijn en in uw ziel niet het werk van God is, laten we dan niet 
dromen van de hemel. Dat is de les van Hand. 10.  

En waar is de laatste keer dat de hemelen geopend zijn (worden)? Zij zijn voor 
alsnog niet geopend, maar zij zullen voor de vierde keer worden geopend362 voor 
deze gezegende Mens om eruit te komen en om bezit te nemen van alle dingen 
waarop Hij recht en aanspraak heeft op grond van wat Hij persoonlijk als Zoon des 
mensen was en ook op grond van de verlossing; want hij erfde het door als Mens 
in de dood te gaan. Hij gaat op deze wijze zijn wereld-koninkrijk innemen, dat de 
duivel in de woestijn aan Hem voorstelde om Hem te geven zonder de weg van 
lijden te gaan, maar ten koste van de waarheid, ten koste van de eer die 
verschuldigd was aan God en die de duivel altijd zichzelf heeft geprobeerd te 
geven. Weet u wat daar plaats vond? De Heer wees ten koste van Zijn leven de 
manier van satan af, gezegend zij Zijn naam. Hij ging in de dood, maar die dood 
bevrijdde ons die geloven en stelde Hem in staat ons met Zichzelf te verbinden. 
Dank zij God, wat Hij toen van de hand van satan afwees (weigerde), is dat Hij 
straks uit de hemel zal komen en wij zullen bij Hem zijn in de dag van zijn 
heerlijkheid. Vrienden, er komt een grote dag voor de wereld als Christus Zijn 
rechten verkrijgt.  

Maar nu, zie opnieuw naar dit toneel aan de Jordaan oevers. De hemelen worden 
hier geopend en de Vader zegt: “Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen 
heb gevonden. “363 Gedurende dertig jaren was Hij te Nazareth in afzondering 
geweest en hadden de mensen niets van Hem gezien. Als een kind van twaalf 
jaren was Hij te Jeruzalem en werd in de tempel gevonden “waar Hij zat temidden 
van de leraren en naar hen luisterde en hun vragen stelde. “364 Dan legt God 
gedurende 18 jaren een sluier op zijn leven. Alles wat wij van die periode weten is 
dat als Hij voor de dag kwam de mensen zeiden: “Is Deze niet de timmerman, de 
Zoon van Maria?”365 Dus ik concludeer dat deze gezegende Zoon van God, hier in 
menselijke gedaante op aarde, met zijn handen werkte. Laat dan niemand denken 
dat dienst of inspanning (arbeid) iets dienstbaars is dat geschuwd moet worden. 
Arbeid is veredeld door het pad van Christus, zoals het graf geheiligd is door het 
feit dat Hij er is ingegaan. Lieve vrienden de weg van Christus is inderdaad 
wonderlijk.  

362  
363 Matt. 3: 17.  
364 Luc. 2: 46.  
365 Marc. 6: 3duidelijk betreffende  
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En nu zijn de 30 jaren voorbij en wordt Hij bekend. (komt Hij voor de dag). Het 
hart van de Vader is dan verheugd om te zeggen, als de Geest van God als een 
duif op Hem neerdaalt, “Dit is mijn geliefde Zoon”. In de dagen van Noach ging de 
duif uit de ark maar kwam terug omdat ze geen rustplaats kon vinden. 
Vierduizend jaar had de Geest van God over de gehele aarde uitgezien om een 
zondeloze mens te vinden, een mens die in alle opzichten zou passen bij het hart 
van God, maar ieder mens was zondig. Geen rustplaats werd gevonden. Tenslotte 
komt er een Mens op wie deze Heilige Geest kan afdalen en blijven. 366 Daar is de 
rustplaats die de Geest van God heeft gevonden, een mens passend voor God in 
iedere drijfveer van Zijn wezen, in iedere gedachte van Zijn hart, van iedere 
handeling van Zijn leven. Hij kwam in deze wereld om de wil van God te doen. En 
u zult zien hoe Hij wordt bewaard bij het doen van de wil van God wanneer de 
vijand tot Hem komt.  

Welk een vreugde moet het voor Hem zijn geweest om de stem van de Vader te 
horen die zei: “U bent mijn geliefde Zoon, in U heb Ik welbehagen gevonden” 367 
Merk dit op. De mensen zijn soms verontrust (maken zich soms ongerust) 
betreffende de Drie-eenheid. Dat hebt u hier. “De Heilige Geest daalde in 
lichamelijke gestalte als een duif op Hem neer”. Toen “en er kwam een stem uit 
de hemel” die zei: “U bent mijn geliefde Zoon, in U heb Ik welbehagen gevonden”. 
Daar hebt u de Zoon, een werkelijk Mens, voor uw ogen. Een Mens Wiens enige 
gedachte was om de wil van God te doen. Beste vriend, hebt u enige twijfel 
betreffende de Drie-eenheid? Als u dat hebt dan zult u nooit voortgang in uw ziel 
maken betreffende de waarheid van God. Het is niet zo dat ik in de Schrift het 
woord vind, maar ik vind het feit. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige 
Geest zijn (staan) in dit toneel ieder voor ons. De Zoon was gekomen om de Vader 
bekend te maken, en bovendien in de kracht van de Geest was Hij gekomen, Hij 
was gekomen om het werk te doen waardoor de mens wordt bevrijd zowel als 
satan absoluut wordt verslagen.  

Is het u nu nog niet duidelijk betreffende de Drie-eenheid. Het is van belang de zin 
(de betekenis) te hebben van wat de Drie-eenheid insluit en zich daarin te 
verheugen. Christus is Degene die de liefde van de Vader openbaart. Hij is mens 
geworden opdat Hij God zou openbaren, de mens zou verlossen en de macht van 
de vijand werkelijk (totaal) zou verpletteren en verbreken. En ik zou u, mijn 
vrienden, toewensen te zien dat de Mens die vanavond de troon van God siert 
satan heeft verslagen. Ik geef helemaal toe dat Hij de zonde nog niet uit de wereld 

366 Joh. 1: 32 
367 Luc. 3: 22 
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heeft weggenomen en de duivel heeft nu macht over de gedachten van de 
mensen, maar het recht op alles is in de hand van Christus. Hij ontmoette satan in 
de woestijn en versloeg hem moreel(feitelijk). Vervolgens, op het kruis en in Zijn 
dood, vernietigde Hij zijn (satans) macht totaal. En nu is de verlossing volbracht en 
Christus is opgestaan en het gevolg is dat als u vanavond in deze zaal bent 
gekomen in uw zonden en met uw ellende, dat u eruit mag gaan met het gevoel 
(het besef) dat uw zonden weggedaan zijn omdat de Here Jezus, toen Hij op het 
kruis was (hing), de zonden van zondaars droeg opdat Hij ze voor eeuwig weg zou 
kunnen doen. En als Hij ze niet heeft weggedaan, dan kan en zal Hij ze nooit weg 
doen. Waarom? Hij zal niet opnieuw sterven. Waarom niet? Dan zegt u “Wat 
moet ik begrijpen? Dat een werk door deze gezegende Mens is gedaan dat God in 
staat stelt om u te laten weten 201 dat uw zonden zijn uitgewist. En als u de 
waarheid van de verlossing aangrijpt zoals ze aan het kruis is geopenbaard, dan 
zult u uw weg gaan, geliefde vriend, met een aan Christus verbonden hart en u 
zult proberen te doen, op uw pad (weg), wat Hij op Zijn weg in volmaaktheid deed 
- de wil van God.  

Ik houd ervan die stem te horen, “Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik 
welbehagen gevonden heb. “368 Misschien zeggen enkelen van u waarom hebben 
we hier in Marc. 9 niet het woord “hoort Hem”, evenals op de berg der 
verheerlijking in Matt. 17 ? Het lijkt mij dat in (bij) dit deel van het leven van 
Christus de mens wordt beproefd en verder, het gaat zonder (het) te zeggen dat 
iedereen naar Hem behoort te luisteren. Zou u niet naar Hem luisteren (horen) als 
Hij de Zoon van God is? Ik doe vanavond in deze zaal een beroep op u, van de 
oudste tot de jongste, behoren we niet te luisteren zonder dat het ons gezegd 
wordt? Ja. En dat is het punt, Daarom is op deze plaats het woord “hoort Hem” 
afwezig. 369 Als we komen tot Matt. 17 dan is Petrus droevig aan het prutsen als 
hij zegt in vs. 4: “. . en laten wij drie tenten maken, één voor U, één voor Mozes 
en één voor Elia. “370 Mozes de wetgever, Elia de hervormer, en Jezus, de Zoon 
van God, plaatst hij op een gemeenschappelijk (hetzelfde) niveau. Dat kon de 
Vader niet verdragen. Hij voerde Mozes en Elia weg uit (van) het toneel toen een 
wolk hen overschaduwde terwijl de stem van de Vader wordt gehoord die zegt: 
“Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden heb, hoort Hem. “371  

368 Matt. 17:5b; Marc. 9:2-13; Luc. 9: 28-36.  
369 " Hoort Hem. " staat er in de Voorhoevevertaling in Matt. 17; Marc. 9 en Luc. 9 echter 
wel bij!!.  
370 Zie Matt. 17: 4; Marc. 9: 5; Luc. 9:33. Zie ook Hand. 3: 22.  
371 Matt. 17: 5; Mac. 9: 7; Luc. 35. !!.  
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Dit is de dag van Jezus. De dag van Mozes was voorbij gegaan en zo ook de dag 
van Elia. Dit is de dag van Jezus, hoort Hem. Ik heb Hem gehoord. U ook? Ik ga 
niet terug om u te vragen om vanavond tot Christus te komen. Maar als ik 
Christus zo kan prediken dat het gevolg is dat uw hart tot Christus wordt 
aangetrokken, dan zult u die wachtkamer ondergaan door te (en) zeggen: Door de 
genade van God, is Christus voor mij van deze avond af aan. O, blijf trouw aan 
Hem, de Gezegende, die het hart van God heeft bekoord (verrukt) en de vijand 
heeft verslagen.  

Wel nu, we lezen: “ Jezus nu, vol van de Heilige Geest , keerde terug van de 
Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, veertig dagen verzocht door 
de duivel. En Hij at helemaal niets in die dagen, en toen zij waren geëindigd had 
Hij honger. “372 Kijk nu naar het verschil tussen de verzoeking van Christus en de 
verzoeking van Adam en Eva. Die waren in het paradijs met alles bij de hand 
waarmee de goedheid van God hen kon omgeven en daar vielen zij. Als ik bij de 
Heer Jezus kom, Hij is niet in het paradijs, maar in de woestijn (wildernis) met 
alles tegen Hem. Hij is daar veertig dagen.  

Welk een wonderlijke veertig dagen zien we hier - de meest wonderlijke dagen 
die we in de Schrift hebben, althans tot zover. Toen Mozes naar de top van de 
berg ging, waarvoor was dat? Om “veertig dagen” met God door te brengen. 373 
Als Elia 40 dagen in de kracht van door God voorzien voedsel ging, dan was het 
om aan het einde ervan God te ontmoeten en om wonderlijke gemeenschap 
vanuit God te hebben. Hier vind ik Een die altijd met God gewandeld had en nu 
door de Heilige Geest geleid wordt. Hij wordt in de woestijn (wildernis) gebracht 
om een strijd van 40 dagen met satan te hebben. Dit treffende en wonderlijke 
toneel wordt niet vermeld in precies dezelfde woorden in elke schriftplaats. Lucas 
zegt “Hij werd 40 dagen door de duivel verzocht”. 374 Ons wordt niet verteld wat 
het karakter van deze voortdurende verzoeking was, maar de drie voorbeelden 
die hier worden genoemd zijn voldoende. Het karakter van de verzoeking die de 
gezegende Heer verdroeg (onderging) van de hand van de vijand gedurende de 
veertig dagen zou blijken een sluier over zich te hebben door Gods eigen hand, 
maar de uiteindelijke aanval van de vijand wordt tot 203 ons nut en onze 
bemoediging volledig meegedeeld.  

372 Luc. 4: 1, 2.  
373 Zie Exod. 24:18.  
374 Luc. 4: 1, 2.  
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Toen de veertig dagen waren beëindigd, kreeg Jezus honger. Toen kwam de 
verzoeker (satan) met 4000 jaar ervaring van hoe de mens te verzoeken. Hij kent 
onze zwakke plek. O ja. Op de bodem van ieders hart is een klein beetje begeerte 
naar het één en ander. Daar beroept de duivel zich op. Satan weet precies hoe 
ieder van ons te verzoeken. Bij de één is het de liefde voor het geld; bij een ander 
bepaalde vleselijke lusten, misschien een glas whisky. Iemand anders staat, naar 
hij weet, op de grens van een zedelijk principe en hij zal hem een lokaas en een 
blok aan het been aanbieden. Satan kent de zwakke punten van elke christen ook. 
Ik denk niet dat hij zondaars eigenlijk verzoekt, maar hij weet hoe te werken 
opdat zij vallen. Hij verzoekt de kinderen van God omdat hij weet dat zij aan zijn 
greep zijn ontkomen Ongelovige zondaars bestuurt hij met succes, want van hen 
staat geschreven: : “In wie de god van deze eeuw de gedachten van deze 
ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het evangelie van de 
heerlijkheid van Christus , die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. “375 Zo 
leidt (voert) hij hen naar de ondergang.  

En nu, zie goed naar Christus, hongerig en let op hoe de vijand Hem aanvalt. “De 
duivel nu zei tot Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tot deze steen dat hij brood 
moet worden . “376 Er zijn twee manieren waarop u kunt zien naar het woord 
“als”, namelijk door twijfel te werpen aan Zijn verhouding tot God, of door Hem 
tot handelen te krijgen (brengen) door het feit van die verhouding. Ik denk de 
onbeschaamdheid (vermetelheid) van satan is soms verwonderlijk. (verbazend) 
Hij zegt tot Jezus: ““Als U Gods Zoon bent”. Dat is ook de wijze (manier) waarop 
hij zal proberen u van uw stuk te brengen. Hij zal bij u de vraag opwekken of u wel 
een kind van God bent. Tegen de Heer zegt hij hier, “Als U Gods Zoon bent, zeg 
dan tot deze steen dat hij brood moet worden. “(vs. 3) Dat wil zeggen , God heeft 
u hongerig gehouden (gemaakt) nu dan, uw gelegenheid is gekomen, neem 
afstand van (verwijder uzelf uit) de hand van God want u bent in staat deze 
stenen tot brood te maken en bevredig uzelf. Blijkbaar was tot op dit ogenblik nog 
geen wonder door de Heer Jezus gedaan, maar satan had een juist idee van wie 
Hij was. Hij probeerde deze Gezegende van zijn stuk te brengen en Hem te doen 
struikelen op de meest mogelijke schijnbaar geloofwaardige manier.  

Honger te hebben is geen zonde. Het behoort bij iemand als hij door dit toneel 
gaat. Als de Zoon van God Mens wordt en binnengaat in de wereld waar mensen 
zijn, dan moet Hij tenminste Zichzelf blootstellen aan de wederwaardigheden van 
het menselijk leven. Wel, Hij kreeg honger. “En nu help Uzelf “, was de ingeving 

375 2 Kor. 4: 4.  
376 Luc. 4: 3 
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(het voorstel) van satan. Hoor wat Jezus zegt! Van te voren had Hij gezegd, “Zie, ik 
kom; in de boekrol is over mij geschreven; ik heb lust om uw wil te doen, mijn 
God. “377 Hij was slechts hier om de wil van God te doen, vandaar toen satan 
tegen Hem zei “Zeg dan tot deze steen dat hij brood moet worden”, Zijn 
antwoord heel mooi is - “Er staat geschreven: 'Niet van brood alleen zal de mens 
leven, <maar van alle woord van God>“378 Let op, beste vrienden de Heer haalt 
niet alleen de Schrift aan, maar Hij haalt haar aan als Schrift Let er op wat Hij zegt. 
Hij zegt niet “Niet van brood alleen zal de mens leven”, maar “Er staat 
geschreven”. Hij had de meest diepgevoelde (grondige) eerbied voor wat God had 
geschreven. Ik zou u, lieve vrienden, daar op willen wijzen omdat wij leven in een 
tijd dat de mensen zeggen dat de boeken van Mozes niet moeten worden 
aangenomen, die boeken zijn slechts menselijke samenstellingen. Maar weet u, 
dat het antwoord waarmee Christus de duivel overwon werd aangehaald 205 uit 
één van deze boeken? De eerste aanhaling is uit Deut. 8: 3 en de andere twee die 
hier genoemd worden zijn resp. uit Deut. 6: 13 en Deut. 6: 16. Christus plaatst zijn 
nadrukkelijk zegel steeds opnieuw op de geschriften van Mozes en bevestigt hun 
autoriteit (gezag) en dat zij het woord van God waren.  

En nu bent u gewaarschuwd, jonge man, want vandaag is de duivel bezig twijfels 
op te werpen over de Schrift. Sommige mensen zeggen dat op het Woord van 
God niet moet worden vertrouwd. Zie op deze Gezegende, Hij zou haar waarde en 
betrouwbaarheid kennen. Alles wat Hij ooit was bracht Hij in zijn menselijke 
natuur (menselijkheid). Hij was de vleesgeworden Zoon van God en daarom 
kende (wist) Hij, als God, volmaakt wat wel en wat geen Schrift was. Hij neemt 
een afhankelijke plaats in en dan haalt Hij dat treffende vers aan dat Mozes tegen 
(tot) de kinderen van Israël uitte (uitsprak) : “Om u te doen weten dat de mens 
niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des 
HEREN uitgaat. “379 De duivel treft Jezus in de woestijn waar Israël was geweest 
en hij verzoekt Hem zoals hij hen verzocht had. Zijn hulpbron is de Schrift, het 
zwaard van de Geest, Gods woord. Hij blijft bij Gods Woord. Hij is hier de waarlijk 
gelovige, evenals de absoluut afhankelijke en satan wordt van zijn stuk afgebracht 
(overtroffen). Hoe moeten u en ik satan tegenkomen? Precies op dezelfde wijze.  

We zullen nu overgaan naar de tweede verzoeking die Matteüs meedeelt. Satan is 
heel wijs. Hij is heel krachtig. Als u eens de vijand verslaat (van zijn stuk brengt) in 
afhankelijkheid van God dan zal hij toch tot u terugkomen. Als hij niet door de 

377 Ps. 40: 7, 8.  
378 Luc. 4: 4.  
379 Deut. 8: 3b.  
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voordeur binnengaat dan zal hij terugkomen en proberen door de achterdeur 
binnen te gaan. En waarmee zal hij de volgende keer komen? Zeer waarschijnlijk 
met 206 een tekst aangezien hij vindt (ontdekt) dat u in de Schrift gelooft. Zo is 
het hier, “Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en liet Hem op de 
dakrand van de tempel staan en zei tot Hem: Als U Gods Zoon bent, werp Uzelf 
dan naar beneden; (let opnieuw dan op “Als”) : “want er staat geschreven: “Zijn 
engelen zal Hij bevel geven aangaande u, en zij zullen U op [de] handen dragen. 
opdat U niet misschien uw voet aan een steen stoot. “380 Deze gehavende 
(verminkte) aanhaling is genomen uit Ps. 91die de weg van onze Heer als de 
Messias beschrijft. Ga voor een ogenblik daar naar terug. Zie hoe ze begint:  

“Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des 
Almachtigen. “381  

Het is een orakelachtige beschrijving van wat Christus als Messias op aarde zou 
zijn. Dan zegt Hij: “Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, 
op wie ik vertrouw. “, (vs. 2) en inderdaad Jahweh was zijn toevlucht. De Geest 
richt zich dan tot de Messias: “Want Hij is het, die u redt van de strik des 
vogelvangers, van de verderfelijke pest”. (vs. 3) 

Als ik het zo zeggen mag hier, in deze woestijn episode wordt de vogelvanger 
gezien terwijl hij een valstrik uitspreid.  

Verderop in de psalm lezen we: “De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; 
geen onheil zal u treffen. en geen plaag zal uw tent naderen;” 382  

En let nu op deze woorden: “Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat 
zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij U dragen, opdat gij uw 
voet niet aan een steen stoot. “383 

Satan haalde niet het hele vers aan. Hij liet deze vier woorden eruit “op al uw 
wegen”. Hoe listig is de vijand. . Hij suggereert de gezegende Heer als het ware:  

“De Schrift is duidelijk dat die belofte op U van toepassing is. Nu is het Uw  
gelegenheid om aan te tonen dat het op U van toepassing is”. Hij suggereert Hem 
dat Hij Zichzelf zou moeten afwerpen van de dakrand van de tempel en zo zou 

380 Matt. 4:. 5, 6. .  
381 Ps. . 91: 1.  
382 Ps. 91: 9, 10 
383 Ps. . 91: 11,. 12 
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bewijzen dat de schrift op Hem van toepassing was en zo Zichzelf zou maken tot 
een voorwerp van groot belang voor de mensen.  

Het is echter nooit de de manier (wijze van doen) van een heilige om God op de 
proef te stellen; dus zegt de Heer Jezus, “Er staat eveneens geschreven: 'U zult de 
Heer, uw God, niet verzoeken,' 384 terwijl Hij deze keer Deut. 6: 16 aanhaalt. Is het 
nodig God op de proef te stellen om te weten dat Hij mij lief heeft en voor mij 
zorgt? En daar is het hele punt van deze verzoeking van de Heer. Als satan deze 
tekst Hem in overweging geeft, brutaal de Schrift verkeerd toepassende, bewaart 
Zijn gezegende afhankelijkheid van God Hem, als Hij zegt, “U zult de Heer, uw 
God, niet verzoeken”. Ik heb het niet nodig om God op de proef te stellen.  

Ik twijfel er niet aan dat satan dacht dat hij hier een heel sterk punt bij de 
gezegende Heer had, maar als het hart oprecht is wordt het altijd behoed 
(bewaard). Er was in Zijn hart niets anders dan de wens om de wil van God te 
doen en Hij werd gehandhaafd (in stand gehouden) in het meest mooie, 
volmaakte vertrouwen in God. Hij zegt feitelijk, “Het is voor Mij niet nodig om 
Hem op de proef te stellen”. Gezegende, volmaakte, heilige Mens, Hij kende het 
hart van God. Hij kende de liefde van God. Hij vertrouwde op God. En wat was het 
gevolg op dat moment ? Hij wordt bewaard voor de strik van de vogelvanger385 en 
de vijand wordt totaal verslagen. En dat is de enige manier waarop u en ik de 
vijand kunnen verslaan door vertrouwen in God en het bescheiden gebruik van de 
Schrift, die dan het zwaard van de Geest wordt, waardoor de vijand van onze 
zielen wordt verdreven.  

Maar nu wordt er een derde aanval vermeld. Als u satan tweemaal hebt 208 
verslagen, dan komt hij terug. Een derde keer komt hij tot de Heer. “Opnieuw 
nam de duivel Hem mee naar een zeer hoge berg en toonde Hem alle 
koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid en zei tot Hem: Al deze dingen zal 
ik U geven, als U neervalt en mij aanbidt. “(Matt. 4: 8,9) Hoe velen zijn 
neergevallen en aanbidden satan voor iets heel kleins. Is dat u niet opgevallen? 
De god van deze wereld misleid (bedriegt) de mensen. Maar hier, wat was het? 
Satan stelt Christus voor - als hij Hem de koninkrijken van de wereld en de 
heerlijkheid daarvan in een ogenblik toont (laat zien) - deze koninkrijken aan Hem 
te geven als Hij neer zal vallen en hem (satan) zal aanbidden. U weet dat mensen 
houden van heerlijkheid, macht en autoriteit (gezag). Maar Christus is echter de 
Ene die dit waard is; vandaar worden zij in het boek de Openbaringen, in de 

384 Matt. 4: 7 
385 Ps. 124: 7 
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liederen daarvan, alleen aan Hem toegeschreven. Al die mensen sporen tot zoveel 
spanning aan, maar wat zij in het algemeen gebruiken voor hun eigen 
verheerlijking, de stem van de hemel, wordt straks gehoord op een gezegende 
toon, een algemene spanning, aan Jezus toe geschreven, als zij zeggen, “Het Lam 
dat geslacht is, is waard te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte 
en ere en heerlijkheid en lof”. Dat wil zeggen , andere mensen handen hebben 
deze dingen vastgehouden en ze misbruikt; maar tenslotte is het het universele 
oordeel dat er maar één hand waardig is de scepter van macht vast te houden en 
het is de hand van de Man die eerst satan in de woestijn overwon en later werd 
genageld aan het kruis om voor de zonde verzoening te doen en zondaars te 
redden. Het is onze vreugde op die dag vooruit te lopen en nu te zeggen dat Hij de 
enige hand is die waardig is de scepter van autoriteit en macht te houden. (vast te 
houden) 

Maar kijk (zie op) naar de kracht van de vijand zoals hij tracht zich van de Heer af 
te keren ( zich af te maken). Hij probeert voor zichzelf te verkrijgen wat toe te 
schrijven is aan God, de Schepper. Satan is een schepsel, maar hier probeert hij 
voor zichzelf te verkrijgen datgene wat alleen God toebehoort. Iedere verzoeking 
openbaart een (bepaalde) bijzondere schoonheid in Jezus. In duidelijke taal: als 
gehoorzaamheid aan de dag wordt gelegd in de eerste verzoeking, en 
afhankelijkheid de tweede kenmerkt, dan lijkt het voor mij in de derde dat we 
daar de meest mooie ontvouwing van de trouw van Zijn hart tot God hebben. De 
mens moet alleen God aanbidden, daarom zegt Hij: “Ga weg, satan, want er staat 
geschreven: '[De] Heer, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. ' 386 En 
wat doet de satan? Hij verlaat Hem. Let hierop, hij is overwonnen; hij is verslagen; 
hij lijdt de nederlaag.  

Het is belangrijk om de verschillende soort (het verschil in volgorde) van de drie 
verzoekingen zoals verhaald in Matteüs en Lucas op te merken. Zoals ik reeds zei, 
Matteüs geeft ons de historische en Lucas de zedelijke volgorde. 387 De historische 
volgorde toont dat als de Heer satan vraagt om te vertrekken, hij Zijn woord 
gehoorzaamt en Hem verlaat. Terwijl als Lucas dit verwonderlijke toneel echter 
voorstelt , de verzoeking op top van de berg op de tweede plaats komt en zoals ik 
nu lees in onze gewone Engelse Bijbel, deze bedenkelijke verschijning heeft, dat 
satan voet bij stuk hield en niet ging toen de Heer dit vroeg . Dit is niet het geval 
en u moet weten als u niet reeds de informatie bezit, dat wat de Geest van God 

386 Matt. 4: 10 
387 Matt. : 1. Brood; 2. beproef God, bewaring; 3. heerschappij/macht.  
 Luc. : 1. Voedsel; 2 macht: 3 bewaring 
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verhaalt door de pen van Lucas in vs. 8 van dit derde hfst, dit is “En Jezus 
antwoordde en zei tot hem: Er staat geschreven: '[De] Heer, uw God, zult u 
aanbidden en Hem alleen dienen'].  

Merk zorgvuldig op dat de woorden “Ga weg, satan”. hier niet staan. 
Klaarblijkelijk oordeelden sommige schriftgeleerden dat bij het kopiëren van het 
oude 210 manuscript de vorige kopieerders in Lucas de woorden “Ga weg satan”, 
hadden weggelaten die terecht in Matt. 3: 10 voor komen. Deze veronderstelde 
fout werd geprobeerd te corrigeren door de onzorgvuldige invulling van de 
woorden “Ga weg, achter Mij, satan”, die voorkomen in Matt. 16: 23 en zijn 
gericht tot Petrus. Zo in de tekst ingeslopen zijnde, bleven zij en worden 
gevonden in onze overigens zeer correcte Engelse versie van de Schrift. Lees het 
gedeelte echter zoals God het schreef door Lucas en alles is gepast (passend), 
want geen bevel wordt aan satan gegeven om te vertrekken en de volgende 
verzoeking komt in haar morele volgorde, zonder de (het) bedenkelijke schijn 
(verschijnsel) die (dat) ik heb aangeduid.  

Maar u kunt vragen - wat bedoelt u met morele volgorde? Ik bedoel de volgorde 
zoals zij Eva eerst bereikten waarin de verzoekingen van satan ons gewoonlijk 
bereiken en en de gehele wereld sindsdien. Er staat geschreven, “En de vrouw 
zag, dat de boom goed was om van te eten (de lust van het vlees)' “en dat hij een 
lust was voor de ogen” (de lust van de ogen), “ja, dat de boom begeerlijk was om 
daardoor verstandig te worden” (de trots des levens) “en zij nam van zijn vrucht 
en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. “388 De volgorde hier is 
gelijk aan het verhaal in Lucas van de verzoekingen van de Heer en precies zoals 
wat de Geest van God ergens anders zo beschrijft: “Want al wat in de wereld is: 
de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, en de hoogmoed van het 
leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. “389 Arme wereld! Haar 
samenstelling is per slot van rekening slechts tweevoudig, lust en trots. Lust zoekt 
naar dat wat ik niet bezit, trots is zelf-verhoging op grond van wat ik bezit. Deze 
principes vormen en drijven (brengen in beweging) de wereld - weg van God (van 
God af).  

Nu, er hiervan was niets in Jezus, dus toen satan probeerde Hem te bewegen 
m.b.t. het brood dat in ons een beroep zou doen op “de begeerte van het vlees” 
werd hij verslagen. Opnieuw, “de lust van de ogen”. Daarvan was Hij absoluut vrij 
en hoewel Hij de koninkrijken van de aarde ziet, lokten die Hem niet aan. Verder, 

388 Gen. 3: 6.  
389 1Joh. 2: 16.  
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om Zichzelf ongeschonden van de tempelborstwering te werpen, en een 
voorwerp van bewondering en interesse te worden, bood Hem geen bekoring, 
want “de trots van het leven “die/dat ons gemakkelijk kan leiden tot het handelen 
van/in dergelijke gedragslijnen vond geen plaats in Zijn wezen. Een gezegend, 
volmaakt, nederig, afhankelijk, gehoorzamend Mens als Hij was om Gods wil te 
doen, dat was Zijn eten en drinken en door dat te doen ontkwam Hij aan de strik 
van de vogelaar en versloeg de vijand van God en mensen totaal. Mogen wij allen 
ons herinneren dat “de wereld en haar begeerte voorbij gaat; maar wie de wil van 
God doet, blijft tot in eeuwigheid. “390 Jezus wordt hier gezien als de morele 
Overwinnaar van dat boosaardige wezen dat iedere mens behalve Zichzelf omver 
heeft geworpen (vernietigd). Door afhankelijkheid en gehoorzaamheid heeft Hij 
echter hem totaal verslagen en verdreven. Toen Jezus tenslotte aan het einde van 
de veertig dagen van verzoeking zei, “Ga weg satan, “ gehoorzaamde hij en 
vertrok van Hem. Ah, maar dat is Christus zegt u. Ja. Maar vergeet u niet deze 
Schriftplaats, “Weerstaat echter de duivel en hij zal van u vluchten. “391 Christen 
grijp dit aan, satan is een geslagen en verslagen vijand. U en ik konden hem niet 
overwinnen, maar de Heer deed het en Hij deelt zijn overwinning met ons.  

En nu lezen we, “En zie, engelen kwamen bij Hem en dienden Hem. “392 Voor mij 
is er grote bekoring in. Dat toneel in de woestijn hadden de engelen met de 
diepste interesse (belangstelling) gadegeslagen. Zij hadden een Mens gezien die 
Zichzelf niet zou bevrijden ten koste van het karakter van God; en als de proeftijd 
geheel voorbij en satan totaal weggeleid was, kwamen de engelen en dienden 
Hem. Ik weet niet wat zij in hun handen brachten, maar zij dienden Hem. O ja, 
maar dat was Christus zegt u weer. Dat is waar, maar vergeet niet dat wij 
betreffende engelen lazen “Zijn zij niet allen dienende geesten, die tot dienst 
uitgezonden worden ter wille van hen die [de] behoudenis zullen beërven?” 393 Ik 
denk, lieve vrienden dat wij weinig idee hebben van in hoeverre wij de 
voorwerpen zijn van de dienst van engelen.  

Hebt u ooit opgemerkt hoe zij voorkomen in de evangeliën in relatie tot Christus? 
Zij voorzeggen zijn vleeswording. 394 Zij komen en voorzeggen Zijn geboorte. 395 Bij 
het moment van Zijn overwinning over satan, hebben engelen het genoegen om 

390 1Joh. 2: 17.  
391 Jac. 4: 7 
392 Matt. 4: 11 
393 Hebr. 1:14.  
394 Luc. 1: 30- 33.  
395 Luc. 2: 9- 12.  
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Hem datgene te brengen dat op dat moment bij Hem past. Hij wordt door hen in 
het uur van zijn diepste leed in Getsemane versterkt. 396 Zij rollen de steen terug 
van de deur van zijn graf, zitten daar op en verkondigen dan zijn opstanding. 397 
En als Hij opnieuw naar de aarde komt zullen zij Zijn gelukkige begeleiders zijn. 398 

Laat mij nu een woord in het voorbij gaan tot u zeggen m.b.t. tot satan. 
Sommigen hoor ik zeggen dat satan geen persoon is. Ik geloof niet in de 
persoonlijkheid van satan, zegt u. Misschien doet u dat niet. Maar u vergeet dit, 
dat hetgeen wat hem het meest van alles zou behagen is dat u niet in hem zou 
geloven. Als u in hem geloofde dan zou u bevreesd voor hem zijn. Ik wil/zal u een 
vraag stellen: Gelooft u in de persoonlijkheid van Christus? O ja, natuurlijk geloof 
ik dat; Christus is de Zoon van God en de Heiland. En u hoopt door Hem gered te 
worden? Ja. Wat soort van een Christus moet u hebben om u te redden? Hij moet 
een mens zijn zonder zonde, dat is zeker. Ik ben het met u eens.  

Laat mij u nu een andere vraag stellen. Wat is satan dan als hij geen 
persoonlijkheid heeft? Antwoordt u, zoals vele anderen vandaag doen - satan is 
de neiging tot kwaad die in het hart van de mens wordt gevonden. Dat is ten 
minste duidelijk. Satan is geen wezen die de mens kan doen struikelen (er in laat 
lopen)? Nee! Voorwaar, satan is de neiging tot kwaad in het eigen hart van de 
mens. Nu dan, u vertelt mij dat u een volmaakte Redder moet hebben. Dat is 
waar, maar ik wens dat u er nota van neemt, dat als u zich ontdoet van een 
persoonlijke duivel, u zich terzelfder tijd ontdoet van persoonlijke Redder. Zij gaan 
beide tezamen. Hoe gaat (is) dat? 

U zegt mij dat de duivel slechts de neiging tot kwaad is in een menselijk hart. Daar 
zal zonde zijn, daarmee gekoppeld. Ik lees dat Christus door de duivel werd 
verzocht. Had Hij enige neiging tot het kwaad ? O nee, roept u uit. Hoe werd Hij 
dan door de duivel verzocht? Als Christus door de duivel werd verzocht en de 
duivel is de neiging tot kwaad in het eigen hart van de mens, dan moet Hij dit 
hebben gehad, want de Schrift bevestigt dat Hij door de duivel werd verzocht. Ziet 
u, mijn vriend, waar u bent? U hebt een Christus in uw gedachten met neigingen 
tot kwaad n Zijn hart. Als dat waar zou zijn dan zou Hij niet volmakt zijn en zou Hij 
geen werkelijk heilig mens zijn. God vergeve mij dat ik deze woorden zeg. Maar ik 
laat u alleen zien waar uw verkeerde (valse) en uit de hel geboren (afkomstige) 
ideeën betreffende satan u naar toe brengt. Hun einde (resultaat) is de volledige 

396 Luc. 22: 43 
397 Matt. 28:2; Joh. 20:12.  
398 Matt. 16: 27; 2 Thess. 1:7.  
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ondergang (vernietiging) van Christus als een mogelijke Redder, omdat Hij een 
gevallen natuur moet hebben om neigingen tot kwaad in zijn hart te hebben - 
aangezien daaruit de uitgangen van het leven zijn. Die mens, die een dusdanige 
natuur heeft, kan mij niet redden. Een Christus met enige neigingen tot het kwaad 
in zijn hart zou aan mijn geval noch het uwe kunnen voldoen. Nee mijn vriend, 
door uw haarkloverij en ongeloof hebt u de duivel en Christus samen van het 
toneel af geveegd en u hebt uzelf gelaten waar u bent, een zondaar in uw zonden 
en op uw weg naar de hel en als u daar aankomt zult u vinden dat daar een duivel 
is die uw deelgenoot (lotgenoot) voor de eeuwigheid is.  

Maar verder, ik dring er bij u op aan dat er een Christus is, die, als u voortgaat in 
uw tegenwoordige droevige en schrikwekkende toestand, u nooit meer dan één 
keer zult ontmoeten en dat om uit zijn handen het oordeel te krijgen dat u hebt 
geoogst. Ah, mijn vriend, u kunt zeggen ik geloof niet in oordeel. Satan is 
bekwaam genoeg om u ook daarvan af te houden. Er zijn genoeg mensen die 
zeggen, “Bereidde God de hel voor mensen?”Nee, dat deed Hij niet. “En bereidde 
God het eeuwige vuur voor mensen?”Nee. De Heer Jezus zal toch zeggen”Gaat 
weg van Mij, vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is 
bereid. “399Maar ziet u niet, dat als u niet het gezelschap van de Man van God 
voor de eeuwigheid hebt, u het gezelschap van Gods vijand voor de eeuwigheid 
moet hebben. Als u die niet met Christus gaat doorbrengen, door geloof in Zijn 
bloed en door geloof in Zijn naam, als u die niet gaat doorbrengen met Degene 
die de duivel versloeg en met Degene die u liefheeft en wil redden, dan zult u het 
doorbrengen met degene die u heeft bedrogen. De eerste en laatste handelingen 
van satan zijn gelijkwaardig - het bedriegen van mensen. 400 Mijn vriend, het is 
beter om voor de waarheid nu te ontwaken. Het is veel beter uw plaats als een 
arme, een nergens goed voor, een totaal bedorven, verloren zondaar in te nemen 
en laat deze gezegende Zoon van God, deze Mens die de Overwinnaar over satan 
is u zegenen en redden. Hoe zal Hij dat doen? Volg Zijn geschiedenis en u zult het 
spoedig leren.  

Ik vind nu aan het einde van Matt. 4 dat als de satan overwonnen is, Christus naar 
buiten komt om de mens te zegenen en te bevrijden: “En Hij trok in heel Galiléa 
rond, leerde in hun synagogen, predikte het evangelie van het koninkrijk en genas 
alle ziekte en elke kwaal onder het volk. “401 In duidelijke taal, Hij vervulde dat 
treffende vers dat we vinden in het evangelie van Lucas. Daar zegt de Here Jezus: 

399 Matt. 25: 41.  
400 Zie 1Tim. 2:14; Openb. 20: 3, 8-10.  
401 Matt. 4: 23 
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“Wanneer de sterke wélbewapend zijn hofstede bewaakt, zijn zijn bezittingen in 
vrede. Als echter iemand op hem af komt die sterker is dan hij en hem overwint, 
neemt die zijn hele wapenrusting waarop hij vertrouwde, en verdeelt zijn buit. 
“402 En wat is de betekenis hiervan? Satan is de sterke man, en hij is bewapend 
met alles dat zijn vazal kan omringen en in beslag neemt - de mens. Deze sterke 
bewaakt (beschermt) zijn paleis. Zijn wapenrusting is de kennis die hij heeft van 
de zwakheid van de mens, een wapen dat hij goed leerde te gebruiken bij het in 
de war sturen en overwinnen van de mens. Zijn paleis is de wereld. Zijn goederen 
zijn zondaars. En terwijl hij ze zo behoud (in zijn macht heeft), zijn zij in rust. Was 
u nooit bezorgd over uw ziel? Nooit. U bent al uw dagen in rust geweest. U 
gelooft niet in satan, u niet. U bent precies een illustratie van de waarheid.  

Wel, wie is de sterkere Mens? De Gezegende van Wie ik u heb verteld. Hij 
overwon satan en bond hem moreel in de woestijn. Hij nam hem zijn gehele 
wapenrusting af. Christus is opzettelijk gegaan in het leger van de duivel, daarom 
lezen we, “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de 
duivel zou verbreken. “403 Hij is hier gekomen om de leugen van de duivel - dat 
God de mensen niet liefhad - te weerleggen. God is liefde en Hij heeft zijn eigen 
Zoon voor ons in de dood gegeven, voor een grote prijs.  

Toen de duivel Christus verliet in de woestijn, wordt ons door Lucas verteld dat 
het “voor een tijd was”. 404 Een andere keer kruiste satan zijn weg in de tuin van 
Gethsemané. M. b. t. die aanval zei de gezegende Heer tot zijn discipelen, “De 
overste van deze wereld komt en heeft in Mij helemaal niets. “405 Hij had Hem 
eens van tevoren ontmoet en was door Hem verslagen. Maar, schaamteloos 
kwam hij opnieuw tot Hem in de tuin (de hof). Toen drukte hij duidelijk op Hem 
de ontzagwekkende gevolgen van Zijn weg als hij door zou gaan, zelfs de dood. 
Wat was de handeling van Christus? We lezen, “Hij die tijdens zijn dagen in het 
vlees met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen geofferd heeft 
aan Hem die Hem uit [de] dood kon verlossen en Hij is verhoord om zijn 
godsvrucht. “406 Zijn doodsstrijd was toen zo diep, dat “zijn zweet werd als grote 
bloeddruppels die op de aarde vielen. “407 

402 Luc. 11: 21, 22 
403 1Joh. 3: 8.  
404 Zie Luc. 4: 13.  
405 Joh. 14: 30 
406 Hebr. 5: 7 
407 Luc . 22: 44.  
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Ongetwijfeld suggereerde satan Hem toen te pauzeren en die beker niet te 
drinken want het zou Hem zijn leven kosten en het verlaten zijn van God. Hij keek 
in de beker en nam haar inhoud op. Het was allemaal het oordeel van God tegen 
(over) de zonde. Als Hij ze dronk dan zou Hij door God verlaten en verstoten 
moeten worden op het kruis. Het was niet allen het lichamelijke lijden en leed dat 
de mens Hem kon geven als zij hem aan het hout zouden nagelen, maar het 
onvermijdelijke besef dat God en Hij gemeenschap zouden moeten verdelen. (uit 
elkaar zouden moeten gaan. 'scheiden') Vandaar als Hij zag op die beker dat hij 
zei: “Vader, als U het wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; moge evenwel niet 
mijn wil maar de uwe gebeuren. “408 Hij wist dat als Hij die beker van oordeel op 
het kruis niet zou drinken u en ik haar in de eeuwigheid zouden moeten drinken. 
Als Hij de beker niet zou drinken in onze plaats, dan was er geen bevrijding, geen 
redding mogelijk voor u en mij. Toen Hij op die beker zag schrok Hij er van (voor) 
terug in al de volmaakte heiligheid van Zijn wezen, en trachtte het door smeken 
met de uiterste intensiteit af te wenden. Toen nam Hij haar aan, dronk haar tot de 
bodem leeg in de volmaaktheid van Zijn liefde. Gezegende Heiland! Wel mag 
iedere verloste roepen, Halleluja, ik ben gered; ik ben gered door Zijn dood. Wij 
zijn gered omdat Hij Gods beker des toorns tot de bodem dronk, zodat Hij, in 
tedere liefde en goddelijke gerechtigheid de beker van Gods verlossing in onze 
handen kon plaatsen en op onze lippen kon drukken. Mogen we niet vreugdevol 
zeggen, “Wat heeft God bewerkt?” 

Ook is dit niet alles. Hij stierf om ons te redden, Hij leeft nu ons te hulp te komen. 
“Wij hebben niet een hogepriester die niet met onze zwakheden kan mee lijden, 
maar [Eén] die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van [de] zonde. 
“409 Wat is dat? Precies wat we hebben overdacht - de verzoeking in de woestijn. 
En nu is Hij in staat ons te hulp te komen. “Want waarin Hijzelf geleden heeft toen 
Hij verzocht werd, kan Hij hun die verzocht worden te hulp komen. “410 Hij is 
instaat om te redden, Hij is in staat om te hulp te komen, en Hij is in staat om 
medegevoel te hebben. 411. Let wel (goed) op het gedeelte - “Daarom kan Hij ook 
volledig behouden wie door Hem tot God naderen, daar Hij altijd leeft om voor 
hen tussenbeide te treden. 412. Wat is de betekenis hiervan? Die gezegende grote 
hogepriester, nu aan Gods rechterhand, verstaat volmaakt de gehele weg van de 

408 Luc. 22: 42.  
409 Hebr. 4: 15.  
410 Hebr. 2: 18.  
411 Hebr. 4: 15 
412 Hebr. 7: 25 
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Christen hier. Hijzelf is er door gegaan. Hij nam al ons leed op in Zijn leven opdat 
Hij medegevoel zou kunnen hebben en Hij nam al onze zonden op in Zijn dood 
opdat Hij zou kunnen redden. Nu in de hoge kan Hij zijn volk helemaal te hulp 
komen en geheel bevrijden. Hebr. 5: 7 geeft ons de zielestrijd (de angst) in de tuin 
als Hij ziet op de beker, er vanaf schrikt en ze dan drinkt.  

Bij Hem dan, waren het “gebeden en smekingen”. Weet u wat de apostel verbindt 
met gebed en smekingen voor ons? “Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, 
door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangen bekend worden bij God. 
“413 Dank God, De gebeden en dankzeggingen van Christus waren gekoppeld met 
sterk geroep en tranen, de onze moeten gekoppeld zijn met dankzegging, want 
Zijn dood en opstanding heeft ons gebracht in vrede, vrijheid en rust met (in 
tegenwoordigheid van) God.  

En nu, laat mij opnieuw vragen, wie zou deze Gezegende als Redder (Heiland), 
Heer en Vriend niet willen hebben? Wie zou niet proberen Hem te volgen? Hij is 
de bewerker van eeuwige redding voor allen die Hem gehoorzamen, want Hij 
heeft satan overwonnen en zijn goederen geroofd. Medechristen, u en ik waren 
eens dienstknechten en slaven van de duivel. Maar wat is er gebeurd? De Heer 
heeft ons opgepikt (opgenomen) en gered en geheiligd, onze harten gevuld met 
vrede en vreugde en ons het voorrecht gegeven om anderen van Hem te 
vertellen.  

Wat een wonderlijk iets is de genade die de vaten van de macht van satan oppikt, 
bevrijd en ze reinigt en ze dan, als bepaalde geestelijke gaven, waardoor anderen 
kunnen worden geholpen, deponeert (neerlegt). Christus steeg op naar de hoge 
opdat Hij de Heilige Geest zou kunnen neerzenden met het heerlijke nieuws dat, 
wanneer het geloofd wordt, zondaars bevrijdt en ze brengt van duisternis tot het 
licht. En daar is de waarde van de prediking. De prediker gaat uit en vertelt de 
eenvoudige (tijding) boodschap van de liefde van Jezus en de waarde van Zijn 
bloed. Aan iedereen die gelooft en voor Hem besluit, zal God Zijn Geest geven en 
hem zeer waarschijnlijk maken tot een middel van zegen voor iemand anders. Dat 
is de manier waarop het 219 evangelie zich verspreid. In de eerste plaats ontvangt 
u het evangelie zelf, en dan beheerst door zijn liefde gaat u en vertelt aan 
anderen wat Jezus voor u gedaan heeft. Evenals de man wiens ogen Jezus opende 
kunt u zeggen, “Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie”. 414 Wie bewerkte dit 
wonder? Jezus. Mijn hoorders, geloof in Jezus en ga dan naar huis en vertel het 

413 Fil. 4:6 
414 Joh . 9: 25 
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aan uw vrienden: “Ik heb de Heer gevonden. Ik ben bevrijd. Ik ben vrij gemaakt. 
Zijn bloed heeft al mijn zonden afgewassen. “ 

Nu, het evangelie is niet slechts dat Christus de satan moreel heeft overwonnen 
toen Hij in de woestijn werd verzocht, maar rechtstreeks in de dood is gegaan en 
daar zijn macht heeft vernietigd. Verder, Hij is triomfantelijk opgestaan en de 
duivel weet dat heel goed. Tengevolge daarvan is er vrede voor u. U leert een 
opgestane, triomfantelijke Christus aan Gods rechterhand kennen. De Mens die 
satan moreel overwon in de woestijn - terwijl Hij op de terugweg was naar Gods 
rechterhand - heeft op de weg het pad geschapen voor mij om Hem te begeleiden 
en heeft de doorgang tot Gods tegenwoordigheid geopend zijn door dood 
opstanding. Toen Hij stierf zei Hij: “Het is volbracht. “Toen Hij opstond zei Hij, 
“Vrede zij u”. De Heilige Geest is nu neergekomen om ons te vertellen dat de 
Overwinnaar in de heerlijkheid is. En de mens die in Hem gelooft deelt in Zijn 
overwinning en gaat (treedt) binnen in de buit van Zijn overwinning.  

Als u nooit van te voren tot een besluit komt (kwam) voor Christus, dan zult u 
zeker in Hem geloven en Hem vanavond belijden. Dan kunt u vreugdevol door 
deze wereld gaan en zeggen: “Kom, zie een Mens die de satan heeft overwonnen, 
Die al mijn zonden droeg, Die mij voor eeuwig redde en nu vult mijn hart zich met 
vrede en vreugde. Zijn naam is Jezus”. Als dit het geval is dan zal God u maken tot 
een middel van zegen voor anderen. Moge Hij dit geven om wille van zijn naam.  
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Hoofdstuk 11 - De veertig dagen van de Heer Jezus 1 

Opstandingstonelen: Maria Magdalena en haar boodschap.  

(Joh. 20: 1-18; Hand. 1: 1-3) 

 

De “veertig dagen” die we nu gaan beschouwen zijn de laatste van een serie die in 
de Schrift worden weergegeven. Ze zijn vol van de handelingen en woorden van 
een uit de doden opgestane Mens die de verlossing heeft tot stand gebracht en 
op het punt staat over te gaan tot de heerlijkheid van God en ik zou vanavond en 
de komende avonden graag iets zeggen over de openbaringen van de Heer aan 
zijn discipelen gedurende de veertig dagen die Hij op de aarde was na zijn 
opstanding.  

De opstanding van de Heer Jezus Christus was de kostbare en gezegende 
gebeurtenis van de volmaaktheid van dat verzoeningswerk dat Hij was komen 
bewerkstelligen. Hij was nu de heerlijkheid binnen gegaan en dat is waar u en ik 
Hem kennen, maar Zijn verschillende en vele verschijningen op aarde waren 
noodzakelijk in de wegen van God om te getuigen van het feit van zijn opstanding 
en door “vele onfeilbare bewijzen” werd het wonderlijk bewezen. De positie die 
de Heer innam gedurende deze veertig dagen, namelijk die van een Mens die 
gestorven is uit dit toneel en toch levend voor God was hier op aarde, die bewoog 
en sprak door de Heilige Geest ,is de juiste uitdrukking van wat Christenheid is 
voor u en voor mij nu. Hij was een Mens die leefde vanuit de doden op de aarde 
en Hij sprak en handelde in de Heilige Geest En wat is een christen? Een christen 
is iemand die gestorven is uit dit toneel, in de dood van Christus en nu leeft. Zoals 
Paulus zegt, “Ik ben met Chistus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus 
leeft in mij. “415 Maar alles is door de Heilige Geest  

Ik geef helemaal toe dat de dag van de Heilige Geest niet kwam gedurende die 
veertig dagen toen de Heer hier was. Hij ging naar boven en nadat tien dagen 
voorbij waren kwam de Geest van God naar beneden op de dag van Pinksteren. 
Maar wat men hier ziet is dit, een Mens levend op aarde in de volle kracht van de 
Heilige Geest Zo opent de Handelingen van de Apostelen als Lucas zegt:  

“Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theófilus, over alles wat Jezus is begonnen 
zowel te doen als te leren, tot op de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij door 
[de] Heilige Geest zijn opdrachten had gegeven aan de apostelen die Hij had 

415 Gal. 2: 20a 
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uitverkoren. 416 Nu het Christendom neemt altijd het voorbeeld van Christus en ik 
geloof dat we hier het voorbeeld voor ons hebben van wat een christen is. 
Christus dan was een Mens levende uit de doden, die wandelde in de kracht van 
de Heilige Geest , in verwantschap (verhouding) met God; en u en ik, 
medegelovigen, hebben nu het voorrecht deel uit te maken van (binnen te gaan 
in) dezelfde gezegende en wonderlijke relatie (verwantschap), een goddelijke 
positie waarin wij gebracht zijn krachtens onze verbinding met Christus.  

Eén van de meest gezegende dingen betreffende deze “veertig dagen “ is dit, dat 
op dezelfde dag toen Hij uit de dood opstond, de Heer aan één van zijn discipelen 
verscheen, en deze heel kostbare waarheid op een wijze tot uitdrukking brengt 
die absoluut verrukkelijk voor de ziel is die haar aangrijpt. Tot Maria Magdalena 
zei Hij, “Ga heen naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw 
Vader en [naar] mijn God en uw God. “417 Dit was de meest verwonderlijke 
boodschap die ooit door (over) sterfelijke lippen kwam en Maria sprak haar die 
dag uit. Nooit tevoren kon dat gezegd worden, maar toen de verlossing was 
volbracht was het moment aangebroken om de nieuwe en hemelse plaats tot 
uitdrukking te brengen (in het licht te geven) waarin zij, die de Here Jezus zijn 
broeders noemde, als verbonden met Hemzelf, worden (geïntroduceerd) 
ingevoerd. Zij zijn nu in verbinding met God, gekend als de Vader, krachtens Zijn 
dood en opstanding.  

In al deze verschijningen van de Heer worden ons zeer gezegende en kostbare 
waarheden voor onze zielen weergegeven. Hij hield er van om de Zijnen te 
verzekeren van zijn identiteit (persoonlijkheid) en Zijn liefde, “aan wie Hij Zich 
ook, nadat Hij had geleden, levend heeft vertoond met vele duidelijke bewijzen, 
terwijl Hij gedurende veertig dagen met hen sprak over de dingen die het 
koninkrijk van God betreffen. “418 De kennis van de Vader kenmerkte de sfeer 
waarvan Hijzelf het middelpunt en het Hoofd is en Hij bracht Zijn discipelen, in 
deze optandingstonelen in een nieuwe aanraking met Hemzelf , terwijl Hij hun 
harten met Zichzelf verbond. Daarom, zullen deze tonelen - dat behoef ik niet te 
zeggen - een heel speciale belangstelling hebben voor (op) ieder hart dat Hem 
liefheeft.  

Ik vraag mij af hoe vaak Hij werd gezien nadat Hij opstond? Toen de apostel 
Paulus aan de Korinthiërs schreef om Zijn opstanding te bewijzen en het hoofd te 

416 Hand. 1:1,2.  
417 Joh. 20: 17.  
418 Hand. 1: 3 
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bieden aan hun sadduceese dwaasheid haalt hij slechts vijf voorbeelden aan 
hoewel er natuurlijk veel meer waren. Ik schat dat ons elf gelegenheden 
(aanleidingen) in de Schrift geboden worden waar de Heer werd gezien op aarde 
na de opstanding. Ik zal ze aanduiden (aangeven); hoewel vanavond zal ik alleen 
over de eerste spreken.  

Hij verscheen het eerst aan Maria Magdalena 419; vervolgens aan haar Galilese 
vrienden 420 ;dan aan Petrus 421, dan aan de twee Emmausgangers 422,en ten 
laatste aan een gezelschap in de opperkamer 423 Thomas was er toen niet. Dat zijn 
er vijf op de dag van Zijn opstanding. De volgende dag des Heren verscheen Hij 
weer aan de apostelen toen Thomas bij hen was. 424 Later verscheen Hij aan zeven 
van hen in Galilea. , aan de zee van Tiberias 425. Dat was de zevende keer. Ik weet 
dat het de zevende keer was, hoewel de Schrift zegt dat het de derde keer was. 
Dat is heel eigenaardig (curieus). Wel, het moet de zevende keer geweest zijn 
omdat Hij vijf keer op de eerste dag gezien werd, dan opnieuw op de dag des 
Heren, de zesde keer, en nu is dit de zevende keer. Vervolgens verscheen Hij aan 
de elf discipelen in Galilea op de berg waar Jezus hen ontboden had. 426 Dat is de 
achtste keer. Verder wordt ons verteld dat “Hij verscheen aan meer dan 
vijfhonerd broeders tegelijk. “427 Dat was de negende keer. Daarna is Hij 
verschenen aan Jacobus. 428 Dat is de tiende keer. “Daarna aan alle apostelen”. 429 
Dat was, naar ik begrijp, de tijd toen Hij hen uit Bethanië leidde, zoals in Luc. 24: 
50 wordt meegedeeld. Dat is de elfde keer. Er was ook een twaalfde keer, want 
Paulus zegt, “En het allerlaatst is Hij ook aan mij, als aan een misgeboorte, 
verschenen”,430 maar dit was verheerlijkt. Dat wil zeggen , het eind brengt u naar 
de plaats waar Christus nu is. Deze genadige verschijningen (in genade) van de 
Heer aan Zijn discipelen op aarde, voeren met zich zeer zoete en treffende lessen 

419 Marc. 16: 9 
420 Matt. 28: 9 
421 Luc. 24 : 34; 1 Kor. 15: 5 
422 Luc. 24 :15 
423 Joh. 20: 19 
424 Joh. 20:26 
425 Joh. 21:14 
426 Matt. 28:16, 17 
427 1 Kor. 15: 6 
428 1 Kor. 15: 7 
429 1 Kor. 15: 7 
430 1 Kor. 15: 8 
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voor ons mee. Mogen wij door hen te beschouwen er van profiteren. (er ons nut 
van hebben) 

Laten we ons nu een ogenblik keren naar/tot de geschiedenis van degene aan wie 
Hij het eerst verscheen. In het laatste hoofdstuk van Marcus lezen we een ander 
en heel verschillend verhaal over/van Maria Magdalena als dat wat Johannes 
geeft. “Toen Hij nu was opgestaan, vroeg op de eerste dag van de week, 
verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen had 
uitgedreven. Deze ging heen en berichtte het aan hen die met Hem geweest 
waren, die treurden en weenden. En toen dezen hoorden dat Hij leefde en door 
haar gezien was, geloofden zij [haar] niet. “431 Daar wordt ons heel in het kort 
verteld wat de feiten waren betreffende Maria en wat het gevolg was van haar 
getuigenis. Zij werd niet geloofd. Nu daar is iets heel plechtigs in, als we denken 
aan de boodschap die de Heer haar gaf in Joh. 20. Niets kon meer gezegend zijn 
dan de boodschap die zij meedroeg. Het is zo ernstig te voelen dat die niet 
geloofd werd. En ze wordt vandaag niet geloofd. Er zijn vandaag heel weinig 
gelovende zielen die het geloof hebben van de boodschap die Maria Magdalena 
toen ten tijde met zich droeg.  

We kunnen (mogen) hier vragen naar de reden waarom de Heer Jezus het eerst 
aan haar verscheen. Ik geloof dat het was vanwege haar toegewijde genegenheid 
aan/tot Hem, want niets is zoeter voor Christus dan dat. Het mag (kan) 
onwetende genegenheid geweest zijn, maar ze was diep. Zij vergat nooit wat en 
waar zij was toen Jezus haar het eerst ontmoette. Haar hart was de woonplaats 
van zeven duivelen geweest. Hun uitdrijving werd voor haar de gelegenheid om 
Jezus daarin (als iets heiligs) te bewaren en toen Hij werd gekruisigd had haar 
liefde dat alles verloren. U weet dat haar naam is verbonden met Magdalena 
Instellingen, vanuit de veronderstelling dat een losbandig vroeger zondig leven 
verbonden was geweest met de “zeven duivelen” die Jezus had uitgeworpen. 
Hiervan is er geen aanwijzing hoe dan ook in de evangelieën. Ik denk dat dit 
geheel een ongegronde en ongemotiveerde veronderstelling is. Er wordt niets in 
de Schrift omtrent haar aangegeven behalve dit feit, dat zij was bezeten door 
zeven demonen. Ik weet dat zij verward wordt met de vrouw in Luc. 7 : 36 - 50 
van wie vermeld wordt dat zij een zondares is geweest en die de voeten van de 
Heer met haar tranen wies en met haar haren droogde. Ons wordt niet verteld 
wie zij was. Maar duidelijk was zij niet de Maria die Zijn hoofd zalfde zoals 
meegedeeld wordt in Matt. 26, Marc. 14 en opnieuw in Joh. 12. Het huis waarin 
de vrouw zijn voeten nat maakte met haar tranen en ze ook zalfde, in Luc. 7, was 

431 Marc. 16:9 - 11; Luc. 8:2 en Luc. 24: 
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dat van Simon de farizeeër. Daarentegen wordt ons duidelijk verteld in Joh. 12 dat 
Maria van Bethanië de Heer zalfde in het huis van Simon de melaatse.  

Geen van deze twee vrouwen moet worden verward met Maria Magdalena. Wie 
was dan Maria van Magdala? Ik besluit (concludeer) dat zij in elk geval een edele 
dame was. In Luc. 8 vindt u wat zeer belangrijk is betreffende haar. “En het 
gebeurde daarna, dat Hij rondreisde door stad en dorp, terwijl Hij predikte en het 
evangelie van het koninkrijk van God verkondigde, en de twaalf waren bij Hem, en 
enige vrouwen die van boze geesten en ziekten waren genezen: Maria Magdalena 
geheten, van wie zeven demonen waren uitgegaan, en Johanna [de] vrouw van 
Chusas, zaakwaarnemer van Herodes, en Susanna, en vele anderen, die hen 
dienden met hun bezittingen. “432 Jezus had tot hun geestelijke behoeften 
bijgedragen en zij droegen bij tot Zijn lichamelijke behoeften. Zij waren, in 
alledaagse taal, toegewijd en verbonden aan Hem en volgden Hem en Zijn 
gezegende voeten brachten Hem naar ieder gehucht om Gods blijde boodschap te 
verkondigen. Wat dan Maria Magdalena kenmerkte was dit,  

haar diep gewortelde en gezegende hartsverbondenheid met Christus. Kweek dit 
aan, lieve vrienden, want er is niets dat haar plaats kan innemen. Ik geloof dat de 
Heer daar meer zorg voor heeft dan voor iets anders. U kunt mj vertellen dat zij 
niet vlug van begrip was. Zij was hartelijk, teder, liefhebbend wat veel beter is. U 
mag denken dat u heel intelligent bent. Mogelijk bent u dat, maar, per slot van 
rekening (welbeschouwd) hoe weinig weten wij allen. Maar ik denk niet, dat 
intelligentie bij de Heer een zeer hoge plaats inneemt. Het is niet zo dat ik er licht 
over denk, maar wanneer er genegenheid is, zal er vroeg of laat begrip zijn 
hoewel het omgekeerde in geen geval verzekerd is. Als we bij Joh. 20 komen dan 
zullen we vinden dat Maria Magdalena de intelligentste (verstandigste) persoon 
op aarde was. En ik denk niet dat iemand zou durven zeggen dat zij niet de meest 
hartelijke was.  

Waarom koos de Heer Jezus haar uit voor (bij) Zijn eerste verschijning? Het was 
haar genegenheid die haar op de plaats bracht waar de Heer Zichzelf aan haar kon 
openbaren zoals Hij doet. Zij was volledig bezeten geweest door satanische 
macht, maar Jezus had de zeven duivelen uitgeworpen en vanaf dat uur bond het 
gevoel van de heerlijkheid van haar Bevrijder en de herinnering aan wat zij Hem, 
Die haar bevrijd had, verschuldigd was, het hart van die lieve vrouw aan de Heer 
Jezus op een wijze die u en ik wel zouden mogen nastreven. God geve ons ieder 

432 Luc. 8: 1-3.  
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om iets meer van de liefde voor Hem persoonlijk te hebben die deze lieve vrouw 
kenmerkte.  

Op de dag van pasen had Maria haar tedergeliefde Bevrijder, meedogenloos 
geslagen, gezien. Zij had, samen met haar vrienden, bij Zijn kruis gestaan, “die 
ook, toen Hij in Galilea was, Hem volgden en dienden. “433 Samen hoorden zij Zijn 
laatste woorden en toen, nadat zij gezien hadden waar Hij gelegd was (Marc. 15: 
47) keerden zij terug naarJeruzalem en “bereidden specerijen en balsems”, (Luc. 
23: 55, 56), “om hem te komen zalven”. (Marc. 16: 1). Toen de sabbat voorbij was, 
gingen zij heen, zeer vroeg op de eerste [dag] van de week, toen de zon opging, 
terwijl hun enige gedachte was dat Hij in de dood zou worden gehouden. Ging 
Maria Magdalena er met dezelfde gedachte heen? Zeer waarschijnlijk, en daarin 
lag haar onwetendheid. Had zij niet, evengoed als de anderen, gehoord dat Hij 
moest opstaan? Ik kan dat nauwelijks zeggen. Wat zij voelde was dit, dat de 
wereld, wat haar betreft, geheel leeg was. Maar inderdaad er was iets nog leger 
dan de wereld. Wat was dat? Haar hart zonder Christus. Daar was het, waar de 
leegte was en het isoleerde haar geheel (zonderde haar helemaal af). D. t. g. , 
hoewel sommige van de evangelieën u er toe zouden kunnen voeren te denken 
dat zij in gezelschap van andere vrouwen was, ik twijfel er niet aan wegens Joh. 20 
dat alleen haar genegenheid haar vroeg in de morgen uitdreef naar het graf van 
de Heer.  

“Op de eerste [dag] van de week nu kwam Maria Magdalena “s morgens vroeg, 
toen het nog donker was, naar het graf” 434 Van wat ons verteld wordt in Matt. 
18: 1 is het heel goed mogelijk dat de anderen met haar weggegaan zijn, op wat 
wij noemen de Zaterdagavond en met zich meegenomen hebben de specerijen 
die zij hadden bereid om Hem te balsemen met zich mee namen. Maar voordat 
het daglicht van de eerste dag van de week kwam is deze vrouw zelf daar alleen. 
Zij droeg geen zorg voor gezelschap. En als zij zo komt dan vindt zij een leeg graf 
en de steen van het graf weggenomen. De Schrift zegt: “Zij liep dan snel en kwam 
bij Simon Petrus. “435 Liefde maakte dat haar hielen die dag vlogen. En naar wie 
rent zij? Simon Petrus. Waarom? U weet dat er een gezegde is dat zegt: “Een 
medegevoel doet ons 228 verwonderlijk goed”. Zij kende de leegte in haar eigen 
hart en zij wist ook wat had plaats gevonden betreffende Petrus en dat deed haar 

433 Zie Marc. 15:40, 41; Joh. 19: 25 
434 Joh. 20: 1 
435 Joh. 20: 2 
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voelen -er is tenminste één die zal begrijpen als de rest het niet doet. Dus “zij 
kwam bij Simon Petrus en bij de andere discipel die Jezus liefhad. “436 

Ik twijfel er niet aan dat het Johannes was. Het is de manier waarop hij over 
zichzelf spreekt door zijn gehele evangelie heen. En had de Heer een speciale 
liefde voor Johannes? Ik twijfel niet aan de manier waarop Johannes Hem 
behaagde, maar het punt voor u en mij om te leren is dit, hij spreekt over zichzelf 
nooit bi j zijn naam, maar als degene die wist dat de Heer hem liefhad. Kunt u mij 
vertellen welke discipel Jezus vandaag lief heeft? Och, kijk niet rond a. u. b. Ik 
denk niet dat u hem zult zien als u om u heen kijkt. Ik zeg u wat het is, als u niet 
het gevoel in uw hart hebt om “de discipel te zijn die Jezus liefheeft” dan hebt u 
nog niet de kern van het Christendom geraakt en staat u buiten in de kou, inplaats 
van in al de warmte van de genegenheid van de gezegende Heer te zijn. Wat 
Johannes wist was dit, “ik wordt geliefd door de Heer”. U en ik zouden ons 
moeten bezighouden met deze gedachte die onze zielen opbeurt, “Ik wordt door 
Jezus geliefd”. Ik denk dat iedere christen in staat moet zijn die plaats in de 
geschiedenis van zijn ziel in te nemen. Op de een of andere manier deed Johannes 
dat.  

Wel, Maria kwam en zegt, “Zij hebben de Heer weggenomen uit het graf, en wij 
weten niet waar zij Hem hebben gelegd. “437 Het gevolg is dit: “Petrus dan ging 
naar buiten en de andere discipel en zij kwamen naar het graf. “(vs. 3) Het is heel 
treffend de wijze waarop de Geest ons al deze details geeft. “En deze twee liepen 
samen snel, en de andere discipel liep snel vooruit, vlugger dan Petrus, en kwam 
het eerst bij het graf. “438 Nu, ik denk dat, als mij gevraagd zou worden welke van 
deze twee de krachtigste was, dan zou ik gezegd hebben Petrus. Ik zou hebben 
verwacht dat hij de vlugste van de twee geweest zou zijn. Zeker hij zou Johannes 
voorbij streven. Nee, hij wordt deze keer voorbij gestreefd. Weet u waarom? 
Petrus droeg een ontzaglijke last met zich mee die dag. Er is niets dat zulk een 
rem op de voet legt als een slecht geweten. Petrus was niet gelukkig en als je niet 
gelukkig bent dan ga je niet heel snel, mede-christen. Verheugt u zich in de liefde 
van de Heer? Zo niet, dan zou je er van afhankelijk kunnen zijn, uw gang is niet 
heel snel.  

436 Joh. 20: 2 
437 Joh. 20: 2 
438 Joh. 20: 4 
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Ons wordt verteld dat Johannes vlugger (sneller) was dan Petrus, “En hij bukte 
zich voorover en zag de doeken liggen; hij ging er echter niet in. “439 U kunt 
zeggen, waarom ging Johannes er niet in? Hij was een Jood en hij had 
ongetwijfeld Joodse gevoelens dat als hij er in ging hij zichzelf zou verontreinigen. 
En dus stopt deze geestelijke man, Johannes, voor het moment. Hij had nog niet 
geleerd, dat als Christus gekomen is, alles nu wordt genomen uit type en 
schaduw. Oude ideeën (indrukken) vullen zijn verstand en houden hem terug. 
“Simon Petrus nu kwam ook achter hem aan en hij ging het graf binnen”. 440 Hij 
ging naar binnen en lette niet op enig gevolg. De herinnering aan zijn wegen en 
woorden (zijn optreden) in het paleis van de hogepriester en zijn ontkenning van 
zijn Heer spoorde hem aan om binnen te gaan. Dat leidde hem ertoe om alles te 
riskeren en zicht op alles te verliezen. Wat baatte zijn positie als Jood als hij 
Christus had verloren, nadat hij Hem had bedroefd en gekwetst.  

Voortgedreven door de dringende noodzakelijkheid van zijn eigen gevoelens 
treedt Petrus het graf binnen, “en ziet de doeken liggen en de zweetdoek die op 
zijn hoofd was geweest, niet bij de doeken liggen, maar op één plaats afzonderlijk 
samengerold”. 441 Daar was geen beroering (opschudding) geweest. Alles was 
kalm en rustig. Evenals iemand die, de nacht heeft doorgebracht in vredige 
sluimering, opgestaan is in de morgen en die de kleren terzijde heeft gelegd, heeft 
de Heer hier de doodskleding terzijde gelegd. Wat is de les? Hij heeft afgedaan 
met de dood. Hij heeft alles terzijde gezet dat in verband staat met de dood, de 
vrucht en het loon van de zonde. De gevouwen en terzijde gelegde doeken zeggen 
dat de regering van de dood voor altijd voorbij is. De opstandingsheerlijkheid zal 
de plaats innemen van de dood. Deze details hebben inderdaad een betekenis 
voor het hart. Hij is de dood ingegaan en heeft haar vernietigd. Hij is nu 
opgestaan. Opstandingskracht en opstandingsvreugde zullen het toneel 
overstromen. Alles is nu in de opstanding voor de christen, want zijnde (daar hij) 
in Christus is (is) hij nu aan de andere kant van de dood. Ik zeg niet dat Petrus en 
Johannes deze wonderlijke les toen leerden. Hebben u en ik het geleerd? 
Broeders, het is gemakkelijk gezegd, maar de vraag is, waar bevinden wij ons in de 
geschiedenis van onze zielen? Zijn onze zielen verbonden met Christus daar waar 
Hij nu is? Wat zij zagen was het bewijs van zijn wonderlijke overwinning.  

En nu gaat Johannes naar binnen. “Toen ging dan ook de andere discipel naar 
binnen, die het eerst bij het graf was gekomen, en hij zag en geloofde. “(Joh. 20: 

439 Joh. 20: 5 
440 zie Joh. 20: 6 
441 zie Joh. 20: 7 
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8) Geloofde wat? Ik denk (geloof) niet precies dat hij geloofde in de opstanding 
van Christus. Hij geloofde zeker dat de Heer weg was. Het verhaal dat Maria van 
(omtrent) de Heer gebracht had dat Hij weg was geloofde hij. “Want zij kenden de 
Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan. “(Joh. 20: 9) Tot op dat 
moment scheen die grote en glorieuze waarheid, dat Hij moest opstaan uit de 
doden, die Hij gedurende zijn dienst tijdens het leven telkens op hen benadrukt 
had, nooit in hun zielen te zijn doorgedrongen. Er is niets waarin we langzamer 
zijn om te bereiken dan opstandings grond.  

Toen Hij naar beneden kwam van de berg der verheerlijking, zei Hij tot hen “Zegt 
aan niemand het gezicht, voordat de Zoon des mensen uit [de] doden is 
opgewekt. “442 Maar ondanks dat hadden zij de grote gezegende waarheid, die de 
ruggegraat is van het evangelie, de opstanding, op dat moment niet bereikt. .  

Vandaar, wat we vinden is dit, “ De discipelen dan gingen weer naar huis. (Joh. 20: 
10) En waarom naar (hun eigen) huis? Omdat zij een tehuis hadden. Zij hadden 
'gebieden van eigen belang' en naar die gebieden gingen zij terug. “Maar”- dat is 
een wonderlijk klein “maar” -”Maar Maria nu stond <buiten> bij het graf te 
wenen”. Waarom ging zij niet naar huis? Ik denk niet dat ik het verkeerd zie als ik 
zeg dat zij geen huis had. Zij kan een huis gehad hebben maar zij had geen tehuis. 
Daar waar Christus geweest was was in werkelijkheid het tehuis van haar hart. 
Dat graf had Hem die zij zo innig liefhad gehad vastgehouden. En daarom had zij 
geen tehuis. Het feit was dit, haar wereld was vergaan, alles was weg omdat Hij 
weg was. En oh, wat een zegen zou het voor een ieder van ons zijn als Christus 
alles voor onze harten zou zijn. Neem Christus weg en voor Maria was alles 
voorbij. Verlatenheid en een leeg hart waren bij (van) haar maar wat betreft een 
tehuis had zij niets. Het tehuis voor haar hart was weg. (verdwenen). Zij had 
Degene verloren die haar hart in verrukking bracht, die eerst haar had bevrijd uit 
de macht van satan en haar dan gevuld had met de kennis van Zijn eigen liefde en 
genade en die de gevoelens van haar hart rondom Hemzelf had gebonden, want 
per slot van rekening er is niets gelijk aan liefde en liefde verwekt liefde. U kunt 
dat niet forceren. Het is wederkerig (wederzijds) en niets zal uw geest zo bezig 
houden en er de oorzaak van zijn dat uw hart overvloeit van liefde tot Hem als het 
genieten van Zijn liefde tot u.  

En denkt u niet dat het een vreugde was voor het hart van Jezus toen Hij die  
wenende vrouw van afstand zag? U kunt ervan op aan, de Heer merkte haar die 
dag op met de grootste interesse. Denkt u dat Hij ons vandaag opmerkt? Ziet Hij 

442 Matt. 17:9 
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waar onze harten zijn? Is Hij niet geïnteresseerd waarmee de gevoelens van onze 
zielen zich mee bezighouden? Zeker, Hij is onveranderd - “Jezus Christus is 
gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. “443 Hij is vandaag Dezelfde als 
Hij die morgen was. Er was een gezegend schouwspel voor Hem die 
opstandingsmorgen te aanschouwen - één persoon in deze wereld kon het zonder 
Hem niet stellen. Ja, dat is zeer gezegend.  

“Terwijl zij dan weende, bukte zij zich voorover in het graf en zag twee engelen in 
witte [kleren] zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam 
van Jezus had gelegen; en die zeiden tot haar: Vrouw, waarom ween je? “ 444 Let u 
op, zover kunnen zij gaan. Zij zien haar leed. Zij merken haar tranen op. En zij zijn 
voldoende geïnteresseerd om te informeren waarom zij weent. Zij geeft hen 
antwoord, “Omdat zij mijn Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar zij 
Hem hebben gelegd. “445 Toen zij naar Petrus en Johannes ging, weet u wat zij 
tegen hen zei? “Zij hebben hebben de Heer weggenomen”, omdat Hij ook hun 
Heer was. Maar nu als de engelen vragen waarom zij weent, wat zegt zij? “Zij 
hebben mijn Heer weggenomen”. Hoe persoonlijk. Hoe kostbaar is het voor het 
oor van Jezus om dit te horen - “Mijn Heer, en ik weet niet waar zij Hem hebben 
gelegd. Toen zij dit had gezegd, keerde zij zich om naar achteren. “446 

Veronderstel u en ik zien twee engelen, wat denkt u dat wij zouden doen? Nu,  
erken eerlijk wat u zou doen. Eerlijk ik denk dat ik hen bepaald botweg goed zou 
bekijken. En ik zou waarschijnlijk denken dat ik een heel begunstigde persoon zou 
zijn om engelen te zien. Ik zou u niet direct geloven als u zei dat u niet naar hen 
zou kijken (zien). U kent uw eigen hart niet. Zie maar naar deze vrouw. Engelen 
trokken niet de minste aandacht van Maria. Zij werd niet door hen in bedwang 
gehouden, noch door hen vast gehouden. Wat doet zij? Zij keert hen de rug toe. 
Lieve vrienden, waar keren wij onze rug naar toe? Ik ben bang dat iets van minder 
belang dan een engel soms instaat is ons in beslag te nemen. Is dat niet waar? Zie 
naar Maria. “Zij keerde zich om naar achteren en zag Jezus staan; en zij wist niet 
dat het Jezus was. “447 U kunt mij vertellen dat ze blind was. Wel, soms wordt 
liefde verblind door haar eigen tranen. Maar eigenlijk, hoewel haar liefde blind 
was, let op vrienden, de liefde was aanwezig. Zij was duidelijk in diepe ellende 

443 Hebr. 13: 8.  
444 Joh. 20:11- 13 
445 Joh. 20: 13 
446 Zie Joh. 20:14 
447 Joh. 20:14 
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(droefheid, nood) sedert het voorwerp van haar liefde, naar zij dacht, dood was 
en nu helemaal uit haar bereik was gegaan. Het was een zielestrijd van liefde.  

En nu lezen we, “Jezus zei tot haar: Vrouw waarom ween je? Wie zoek je? U 
herinnert zich dat Hij eerder tot twee mensen dergelijke woorden gezegd had. De 
ene was Andreas en ik ben er zeker van dat de andere Johannes de evangelist 
was. Hij stelde deze vraag niet in Joh. 20 omdat hij een tehuis had en daar naar 
toe gegaan was. Maar eens hoorde hij dezelfde stem zeggen, “Wat zoekt u?” Hij 
en zijn metgezel antwoordden toen, “Rabbi ( wat vertaald wil zeggen: Meester), 
waar verblijft U?”448 Dat betekende, Heer, laat ons weten hoe wij Uw tehuis 
vinden. Op deze dag (Nu) miste Johannes deze stem, maar Maria hoorde ze. Niet 
“Wat zoek je?” maar “Wie zoek je?” is hier de treffende vraag van de Heer aan 
Maria. Het punt is, niets kan het vernieuwde hart bevredigen dan de persoon van 
Jezus en de vreugde van de liefde  van Jezus. De Heer wist dat en naderde tot 
haar, volledig bereid om haar lege hart, dat Hem zo intens en oprecht lief had, te 
vullen. En ik geloof dat wij hetzelfde mogen kennen. Niets vult het hart werkelijk 
dan het genieten van Zijn eigen liefde.  

Wij bereiken nu de climax van dit diep treffende toneel als Jezus vraagt: “Vrouw, 
waarom ween je? Wie zoek je? Zij meende dat het de tuinman was en zei tot 
Hem: Heer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij waar u Hem gelegd hebt en ik 
zal Hem wegnemen. “449 Zeer treffend is, in de Schrift, de manier waarop de 
tuinman er bij wordt gebracht. In het openingsboek van de Schrift - Genesis - 
vindt u de tuinman. Hij was de eerste Adam. Hij werd in Eden geplaatst om die 
tuin te bewerken, maar faalde. Hier hebben we opnieuw een tuin en in deze tuin 
hebt u een vrouw met een gebroken hart, die haar alles heeft verloren en dat 
alles is de God van de heerlijkheid. Zij ziet Hem maar kent Hem niet. En nu zegt zij 
iets wat voor mij één van de meest treffende dingen is die mogelijk van haar 
lippen zouden hebben kunnen vallen en wat het hart van de Heer ten zeerste 
moet hebben geroerd. “Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij waar u hem 
gelegd hebt en ik zal hem wegnemen”(vs. 15) Zij biedt aan, in haar diepe 
genegenheid, om dat te doen wat haar vrouwelijke zwakheid gemaakt zou 
hebben tot een onmogelijkheid, namelijk Hem weg nemen. Zij noemt zijn Naam 
niet. Zij lispelt niet de naam van het Voorwerp waar ze naar uitkijkt. Haar wereld 
was “Hem”. Zo vol was haar hart van Hem, dat zij dacht dat ieder ander ook over 
Hem moest denken.  

448 Joh. 1: 38 
449 Joh. 20: 15.  
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Er is vaak gezegd, als ik een zieke vriend heb en oproep om naar hem te vragen, 
dan zegik eenvoudig, “Hoe gaat het met hem?” Dan weet men wat ik bedoel, 
omdat  iedereen in dat huis denkt aan de zieke. En zo ook hier. “Heer, als u Hem 
weggedragen hebt, zeg mij waar u Hem gelegd hebt en ik zal Hem wegnemen. 
“Dat is een geheel in beslag genomen hart. Ik heb gehoord dat gezegd werd, zij 
was berispelijk onwetend. Waarom vertelt u mij niet telkens opnieuw dat zij heel 
toegenegen, zeer liefhebbend was? Bent u even toegenegen? Ik wenste 
inderdaad dat ik het was. Denkt u niet dat het antwoord van Maria op die 
opstandingsmorgen als een kop koud water was voor het tedere, maar tot hiertoe 
vaak diep gewonde hart van Jezus? Ik geloof (denk) dat het dat inderdaad was.  

De slotscenes van de aardse geschiedenis van de Heer zijn vanuit dit gezichtspunt 
heel mooi. Het wordt vaak gezien dat deelnemende genegenheid (liefde) Zijn hart 
verblijdt. In het eerste gedeelte komt Hij naar voren als een magneet en trekt 
menig bedroefd en vermoeid/ lusteloos hart tot Zichzelf. Hij bevredigt en vult 
deze harten, en onder hen dat van Maria Magdalena. En nu, als u komt tot het 
einde van Zijn loop hier beneden, is het mooi op te merken hoe de Vader werkt 
om goddelijke gevoelens te ontlokken van deze zelfde harten voor Zijn geliefde 
Zoon. O. a. , God veroorlooft het Maria om te komen en een beker te vullen die 
vreugde zou geven voor/aan Zijn hart. Let op de handeling van Maria van 
Bethanië, precies een week van tevoren. Hoe zij Zijn hart verfriste toen zij haar 
albasten fles met zalfolie brak en over Hem uitgoot. 450 En denkt u niet dat het 
getuigenis van de stervende misdadiger aan het kruis overkwam als een beker 
koud water voor de gezegende Heer? En opnieuw Nicodemus, die moedig naar 
voren komt en Hem erkent nadat Hij gestorven was, werd er geschikt voor 
gemaakt en terecht. En was het niet te juister tijd en goddelijk volmaakt dat er 
iemand zou zijn om Hem te ontmoeten op die opstandingsmorgrn wiens 
geesteshouding zei, “U bent alles voor mij en ik kan het niet zonder U. “ 

. Ik weet niet of u of ik tot Hem hebben gesproken op deze manier. En als Maria 
dit gevoel niet onder woorden bracht, dan weet ik wat de Heer uit haar woorden 
concludeerde. Wat anders dan dit? - “Dat hart vindt haar alles in Mij en kan het 
niet zonder Mij stellen”. Denkt u dat Hij op die manier over u en mij spreekt? Dat 
mogen we ons wel afvragen. Denkt u dat Hij zo tot ons zou spreken, “Wie zoek 
jij?” Veronderstel dat Hij vandaag op onze weg (spoor) kwam en ons eenvoudig 
zou vragen: “Wat zoek je? Is het Mijzelf, of is het iets anders?” Wat zou uw 
antwoord zijn? Wij zijn (worden) vaak zo bezig met (zo in beslag genomen door) 
de dingen van dit leven, met wat betreft ons huis en onze zaken. Zo was het niet 

450 Zie Marc. 14: 3 - 9; Matt. 26: 6- 13; Joh. 12:1- 8.  
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bij/met haar. Haar Heer nam haar hart in beslag en beheerste (bestuurde) haar. 
Welk een vreugde voor het hart van Jezus!  

Op dit moment openbaart de Heer Zichzelf aan haar door één woord. Zij kan het 
niet zonder Hem stellen en dat zal zij voor geen enkele seconde meer doen. 
“Maria”, klinkt het in haar gehoor. (hoort zij!) Dat is alles. “Jezus zei tot haar: 
Maria!”451 Dat is alles. Van tevoren (Eerder) had Hij gezegd “En Hij roept zijn eigen 
schapen bij name en leidt ze naar buiten. Wanneer Hij al zijn eigen [schapen] 
heeft uitgedreven, gaat Hij voor hen uit; en de schapen volgen hem, omdat zij zijn 
stem kennen”. 452 Begrijpen u en ik wat het is zo door de Heer bij name geroepen 
te zijn? En antwoorden wij Hem evenals zij het die dag deed? O, wat een 
openbaring voor haar ziel. “Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: 
Rabboeni! - dat wil zeggen: Meester!”453 Waarom vertelt de Heilige Geest ons dat 
zij zich omkeerde? We zagen nu juist, dat zij toen zij de engelen zag in vs. 12, zij 
hen de rug toekeerde (vs. 14). Nu ziet ze een man en zij keert hem de rug toe. Het 
was Christus Die zij zag maar zij had Hem op dat moment niet gevonden. Maar 
alles wordt haar in dat éne woord  geopenbaard, “Maria”. Zij had die gezegende 
stem van tevoren gehoord, nl. op die dag toen Hij haar bevrijdde van de 
zevenvoudige macht van de duivel en in een moment keert zij zich om. De 
waarheid is eruit (is daar). Hij is daar. Zij heeft Hem gevonden, Hem die haar hart 
boven alles begeerde. Ik twijfel er niet aan, dat Maria in de impuls van haar 
genegenheid. op het punt stond om te doen wat haar Galileese vrienen later 
deden - de Heer aan te raken. Zij wordt tegengehouden door het woord “Raak Mij 
niet aan”. En waarom mag zij Hem niet aanraken? Hij zegt haar: “want Ik ben nog 
niet opgevaren naar mijn Vader”. Zij wilde een verhouding met Christus aangaan 
op de oude grondslag. Dat zou niet juist zijn. Van af nu zou zij Hem op een totaal 
nieuwe wijze kennen. Waar kennen wij Hem? Aan de rechterhand van God. Wij 
kennen Christus niet naar het vlees, maar als de opgestane, ten hemel gevaren en 
verheerlijkte Mens. “Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren naar mijn 
Vader; maar ga heen naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader 
en uw Vader en [naar] mijn God en uw God. “454 Maria had hier de meest 
wonderschone (schitterende) boodschap die haar gegeven werd, die ooit werd 
meegedeeld aan menselijke lippen hier beneden, om ze aan anderen over te 
brengen.  

451 Joh. 20: 16a.  
452 Joh. 10: 3, 4.  
453 Joh. 20: 16 
454 Joh. 20: 17 
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U zou kunnen vragen, waarom weigerde de Heeer de aanraking van Maria en liet 
toch toe dat de Galilesche vrouwen Hem aanraakten? Ik zal dat opnemen en die 
vraag volledig beantwoorden op een andere keer zo God het wil en nu slechts 
zeggen dat een aards volk Christus toch zal kennen en in hun midden zal hebben 
als de levende Messias. Maar Maria is een voorafschaduwing van de hemelse 
heiligen en illustreert wat de waarheid voor ons is. Zij moest Christus alleen 
kennen zoals wij Hem kennen, dat wil zeggen als naar de hoge gegaan. Ik denk 
toen Hij zei, “Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader”, 
zou er een ontroering van  teleurstelling door haar hart gaan, wat betekende: “ 
Moet ik U opnieuw verliezen Heer? Ik verloor U en mijn hart werd gebroken en nu 
heb ik U gevonden”. Zijn antwoord schijnt dit te zeggen: Nee, Maria, jij kent Mij 
en jij verloor Mij. Nu ga Ik terug naar de plaats waar jij Mij altijd kunt vinden en 
Mij nooit weer kunt (zult) verliezen 

Zijn woorden zijn geweldig belangrijk, “maar ga heen naar mijn broeders”. Hij kon, 
op grond van de opstanding, nu allen die in Hem geloofden als Zijn broeders 
erkennen. Zijn dood had alles opgeruimd dat stond tussen hen en God en Hij kon 
nu “de Zijnen” als zijnde Zijn broeders opvatten (aanvaarden). Hij was hier de 
ware tarwekorrel. Hij had gezegd, “Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en 
sterft, blijft zij alleen; maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht. “455 En hier was de 
ware enige Tarwekorrel levend uit de dood en Hij heeft zijn broederen in 
verbinding met Zichzelf. Daarom instrueert Hij (geeft Hij opdracht aan) Maria “En 
zeg hun : “Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader en [naar] mijn God en uw God. 
“(vs. 17)  

Als u het evangelie van Johannes zorgvuldig zult lezen, dan zult u vinden dat tot 
aan hfst 12 de Heer bijna onveranderlijk zegt “Mijn Vader”, hoewel ook soms “de 
Vader”. Vanaf hoofdstuk 13 en verder spreekt Hij gewoonlijk over “de Vader”. Dat 
zou de vraag doen oprijzen, wiens Vader is Hij? Als Hij de Vader is, van wie is Hij 
dan de Vader? In werkelijkheid wordt vooruit gelopen op de dag van de Heilige 
Geest , als Hij spreekt over God als zijnde de Vader. Maar nu, terwijl de verlossing 
is volbracht, de dood te niet gedaan, en Jezus opgestaan, wordt God geopenbaard 
en aan ons bekend gemaakt als onze Vader. Hij zegt a. h. w. tot Maria: Jij dacht 
dat je Mij verloren had. Nee, jij hebt Mij ver(ge)kregen en ga jij heen en vertel dit 
aan mijn broeders. Ik had  daar een plaats die altijd bijzonder voor Mijzelf was. Ik 
was de verrukking en de vreugde van het hart van Mijn Vader, maar Ik was alleen. 
Ik ben neergekomen van dat toneel van leven en vreugde en ben gegaan in de 
dood voor Mij zelf, en heb elke kwestie tot rust gebracht (geregeld). Ik heb het 

455 Joh. 12:24 
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hele toneel opgehelderd (geklaard) en nu ga Ik terug, maar niet alleen. Op grond 
van het werk dat Ik volbracht heb, neem Ik Mijn broederen mee. Ik zal nu alles 
met hen delen. Ga heen en vertel Mijn broeders dat Mijn Vader hun Vader is en 
Mijn God hun God. Dit was de glorieuze boodschap waarvan de liefde van Maria 
voor Hem haar had verzekerd - een boodschap enig in haar natuur en betekenis.  

Nu mijn vrienden, gelooft u die boodschap? Had Jezus niet reeds gezegd: “Ik heb 
hun uw naam bekend gemaakt en zal die bekend maken?”456 Dat had Hij. 
Dezelfde opstandingsmuziek vinden we in Ps. 22: 23: “Ik zal uw naam aan mijn 
broeders verkondigen. “Nu het leed van de dood voorbij is, haast Jzus zich de 
naam van de Vader aan zijn broeders te verkondigen (verklaren). Let er op dat wij 
hier nu niet de grondslag van de gemeente hebben aangeraakt; maar u hebt nu 
de verklaring van de Vader en dat leidt (voert) er naar toe. En, geliefden, herinner 
u, (denk er aan) dat dit geheel individueel is. U zult nooit de vreugde kennen van 
wat het is om een volledig deel van de gemeente te zijn tenzij u het besef (begrip) 
krijgt dat Zijn Vader uw Vader is en Zijn God uw God. Als een gelovige in Hem en 
de Geest ontvangen hebbende heb ik het recht te weten dat ik op dezelfde 
gelijkwaardige grond voor God sta (ben) als die opgestane, triomferende, 
gezegende Mens. In duidelijke taal, de plaats van Christus is onze plaats en de 
relatie (betrekking) van Christus is onze relatie.  

Het doel van God in de Christenheid is om ons in algehele verbinding met Christus 
te brengen. Absolute gelijkheid (persoonlijkheid ) met Christus, waar Hij nu  is, als 
opgestaan uit de doden en verheerlijkt, is ons deel door oneindige genade. Eens 
was (werd) Hij absoluut met ons vereenzelvigd (gelijk gemaakt) daar waar wij in 
de dood waren. Eens was Hij tarwekorrel die, tenzij ze in de grond zou vallen en 
sterven alleen zou blijven. Maar om veel vrucht op te brengen is Hij gestorven en 
nu is er een wonderbaarlijke (wonderschone) oogst. Rondom dat opgestane 
Middelpunt, zie de talloze aantallen graankorrels. Zij zijn Zijn broeders. De meest 
krachteloze, eenvoudigste gelovige in Jezus heeft nu dezelfde plaats voor God als 
die verheerlijkte Mens aan Gods rechterhand. Als kenteken moeten we de plaats 
van Christus hebben of geen plaats. Dit is precies wat we elders lezen: “Want èn 
Hij die heiligt (Christus) èn zij die geheiligd worden (allen die van Christus zijn) zijn 
allen uit één; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen en zegt: 'Ik 
zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in [het] midden van [de] gemeente 
zal Ik U lofzingen'. 457  

456 Joh. 17: 26 
457 Hebr. 2: 11, 12 
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Mensheid wordt (is) nu verheerlijkt aan Gods rechterhand en de plaats die 
Christus nu daar in opstanding heeft ingenomen is de plaats die Hij voor u en voor 
mij heeft verzekerd. Die plaats van heilige vreugde en zaligheid in de liefde en 
tegenwoordigheid van de Vader deelt Hij met “al de zijnen”.  

Inderdaad verwonderlijk was de gunst verleend aan Maria Magdalena om zulk 
nieuws aan de discipelen uit te dragen. Liefde tot de Heer Jezus persoonlijk 
verzekerde haar van deze reusachtige gunst en we kunnen ons de vreugde wel 
voorstellen die haar hart vulde toen Maria Magdalena, in gehoorzaamheid aan 
Zijn opdracht, kwam en de discipelen vertelde dat zij de Heer had gezien en dat 
Hij haar dit gezegd had. “458  

Aan deze eenvoudige liefhebbende vrouw wordt de reusachtige gunst 
geschonken om de boodschap te brengen (dragen) aan hen die de broeders van 
de  Heer waren en uiteindelijk de kern van Zijn gemeente vormen. Waarom had 
zij deze eer? Omdat zij Hem was toegewijd. Onder al de verschijningen van de 
Heer in de opstanding aan hen die Hem liefhadden, wees daar zeker van, was het 
hart van Maria niet het minst toegewijde hart aan de Heer. Verder, onder de 
duizenden Maria's die in heerlijkheid zullen worden gevonden, zal Maria een 
speciale plaats hebben als degene die het hart van de Heer behaagde op die 
opstandingsmorgen zoals geen ander het deed en dan zonder uitzondering, Zijn 
boodschapster werd, van de meest wonderlijke gemeenschap die sterfelijke 
lippen konden uitspreken. Wat zou wonderlijker kunnen zijn voor een zondaar, 
dan bevrijd van de macht van satan en verlost door genade, om te leren dat zij 
absoluut vereenzelvigd was met die Gezegende, Die alleen beneden kwam en dan 
terug ging naar de hemel en een gezelschap met Zich mee neemt met de 
uiteenzetting van de Schrift, “ Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft. 
“459  

Goed, voor zover toegewijdheid. En nu, waarom dragen wij niet veel vaker 
liefelijke boodschappen uit om zielen te troosten? Ik denk dat het komt omdat we 
niet genoeg toegewijd zijn, wij zijn niet dicht genoeg bij de Heer om van Hem het 
woord te krijgen voor de zielen rondom ons. Mogen wij allen meer toegewijd zijn 
en moge de Heer ons geven om meer en meer te kennen (weten) wat het is zo 
dicht bij Hem te zijn opdat wij passende vaten mogen zijn die Hij kan gebruiken 
om zoete tijdingen van genade aan anderen te brengen. U kunt mij niet vertellen, 
na wat wij hebben overwogen, dat Maria Magdalena geen begrip (oordeel) had. 

458 Joh. 20: 18 
459 Hebr. 2: 13 

De 40 dagen van de Schrift 178 

                                                                 



Vertel mij dat iemand verstandiger was. Dat was Johannes niet, noch Petrus. De 
enige die werkelijk verstandig was op dat moment was Maria en haar liefde 
voerde haar ongetwijfeld op tot het verstand. God make u en mij meer gelijk aan 
(als) Maria Magdalena, omwille van Zijn naam.  
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Hoofdstuk 12 - De veertig dagen van de Heer Jezus 2 

 

Opstandingstonelen: De vrienden van Maria en hun boodschap 

(Matt. 27: 57 - 66; 28: 1- 20. ) 

Ik twijfel er niet aan dat het tweede gezelschap van enkelingen die de Heer 
opgestaan zagen de vrouwen waren die genoemd worden in Matt. 28. We zagen 
de vorige week dat Maria een type is, zo u dat wilt, van de hemelse heiligen. Dat 
is de heilige die Christus kent daar waar Hij nu is. Hij had tot Maria gezegd, zoals u 
zich herinnert: “Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren naar mijn 
Vader, maar ga heen naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader 
en uw Vader en naar mijn God en uw God”. 460 En zij ging en vertelde de broeders 
de waarheid van het tegenwoordige moment, dat wil zeggen dat onze positie, ons 
deel en onze verhouding met God gelijk zijn aan met dat wat de gezegende Heer 
nu bezit. Wij zijn in verbinding met Hem en verenigd met Hem daar waar Hij nu is, 
in de tegenwoordigheid van de Vader, het huis van de Vader in de hoge. In feite is 
het hemelse grond. Of (hetzij) we het hebben aangeraakt of hebben genoten is 
helemaal een andere vraag.  

Nu zult u opmerken als ik Matt. 28 nu lees, dat wanneer de Heer dit gezelschap 
vrouwen ontmoette en zei” Gegroet”, dat “zij naar Hem toekwamen zijn voeten 
grepen en Hem huldigden. “461 Nu, waarom zou Hij tegen de ene vrouw zeggen 
“raak Mij niet aan”, en een ander gezelschap toestaan om hem aan te raken en 
zijn voeten vast te houden terwijl zij Hem huldigden? Wel, lieve vrienden, ik denk 
dat de reden heel eenvoudig is. Maria moest de hemelse kant van de waarheid 
voorstellen en is zelf een beeld van het hemelse gezelschap die door geloof de 
Heer kennen daar waar Hij nu is in de hemel Dat is het gezegende voorrecht dat u 
en mij nu toebehoort als gelovigen in de Heer Jezus Christus. Maar de hemelse 
kant van de regering van Christus in de harten van mensen is niet alles. Hij komt 
weer terug om straks van alle dingen in hemel en op aarde het hoofd te vormen.  

Ons deel is hemels, maar er zal toch een aards deel (een groep) zijn en aardse 
zegen, want het O. T. spreekt grotendeels (rijkelijk) over beloften en zegeningen 

460 Joh. 20:17 
461 Matt. 28:9b 
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voor de aarde en over een aards volk. Ik geef u toe dat alles voor de lopende tijd 
op aarde te gronde gaat en mislukt en satans macht is slechts te duidelijk maar, 
dank zij God, zal de aarde toch het zwaard erkennen en zich verheugen in de 
aanwezigheid van Jezus; en er zal een verlost en vernieuwd Israël zijn dat Hem in 
hun midden zal hebben en zich in Hem zal verheugen evenals die vrouwen hier 
het doen.  

De O. T. Schrift is vol van het feit dat de heerlijkheid van de Heer de aarde zal 
vervullen zoals de wateren de zee bedekken. Maar dan zal Zijn heerlijkheid de 
aarde niet vervullen totdat Hij zelf bezit neemt van de aarde, noch totdat Hij de 
aarde herstelt. Deze “tijden van herstelling van alle dingen”, zoals Petrus ze 
noemt 462, zullen straks  verbonden zijn met de tegenwoordigheid van de Heer 
Jezus Christus op aarde. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg 463 en daar zal een 
aards volk zijn dat zich er in verheugt om Hem te verwelkomen.  

Nu maak ik deze opmerkingen precies aan het begin omdat zij ons de wijze 
(manier) waarop deze waarheid in het laatste hoofdstuk van het Matteüs 
evangelie naar voren komt zullen helpen te begrijpen. Wat we hebben in het 
afsluitende hoofdstuk van Matteüs is precies wat ik zou verwachten. U weet dat 
Jezus gekomen was als de Koning der Joden en als Messias; maar Hij had de troon 
afgewezen; Hij was schandelijk verworpen. Daarom kon er niets meer passend 
zijn of mooier dan te zien de wijze (manier) te zien waarop het evangelie van 
Matteüs afsluit. Zij stelt de Koning voor temidden van een gezelschap op aarde 
dat Hem heeft en Hem houdt, dat Hem kent en Hem aanbidt. Als we alleen het 
evangelie van Matteüs hadden gekregen, dan zouden wij veronderstellen dat de 
Heer nu op aarde zou zijn, omdat er geen verhaal is van zijn hemelvaart in 
Matteüs.  

Het is mooi de manier te zien waarop het Matteüs evangelie besluit, met de 
gezegende Heer die rondom Zich op aarde hen heeft, die behagen in Hem 
scheppen. Het onderricht dat met dit feit verbonden is is in geen geval 
onbelangrijk. Ik geloof zeker dat u weet dat er velen zijn die gedacht hebben dat 
het evangelie van Matteüs onvolledig is, juist omdat u daar geen verslag hebt van 
de hemelvaart van de Heer. Eén bekende Anglicaanse geestelijke is zover gegaan 
om te zeggen dat hij geloofde dat er toch nog een manuscript gevonden zal 
worden van dit evangelie dat het verhaal bevat van de Heer Die naar de hemel 
gaat. Nu om in het Matt.eus evangelie de hemelvaart te hebben zou zijn het 

462 Hand. 3:21 
463 Zach. 14: 4 
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geheel te bederven en ik vertrouw dat ik in staat zal zijn u de reden aan te  tonen 
voor die bewering. Ik weet dat onder mijn toehoorders veel jonge christenen zijn 
en als zij de schets van dit evangelie vatten, dan zullen zij zien waarom we hier 
niet de hemelvaart hebben en hoe dit zich aansluit bij wat er van tevoren geweest 
is.  

Ga nu eenvoudig terug en zie hoe we de Heer Jezus voorgesteld vinden in dit 
evangelie. De vier evangelieën stellen de Heer Jezus voor op vier verschillende 
wijzen. Matteüs geeft Hem weer als de Koning van de Joden, de Messias, maar als 
de verworpen Koning. Marcus geeft Hem als de Dienstknecht. Lucas schetst Hem 
als de Zoon des mensen. Johannes presenteert Hem als de Zoon van God.  

Matteüs opent heel mooi met het geslachtsregister van de Koning, omdat als het 
een vraag (kwestie) is van een troon of een koninkrijk, Degene die aanspraak 
maakt op die troon en dat koninkrijk de meest onbetwistbare bewijzen moet 
geven van Zijn aanspraak er op. Nu dat is precies de manier waarmee het 
evangelie opent. Het geslachtsregister (genealogie) van Jezus Christus voorziet in 
het meest onweerlegbare bewijs van Zijn aanspraak op de troon van David.  

Keer nu voor een moment terug naar het eerste hoofdstuk van Matteüs. 
“Geslachtsregister van Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham”. (vs. 1) 
En dan lezen we in vs. 6: “En Isaï verwekte David de koning; en David [de koning] 
verwekte Salomo bij de [vrouw] van Uria”. Dus daar hebt u in het midden van de 
genealogie, wat ik noem de grondtoon van het evangelie getroffen. Het is de 
genealogie van de koning. Ik ga niet tot in de details ervan maar daar hebt u de 
aanspraak van de Heer op de troon van David, op de meest onmiskenbare wijze 
bewezen.  

Ik moet in het voorbij gaan wijzen op de wonderlijke manier waarin de genade 
van God naar voren komt, lieve vrienden, in deze genealogie. Er worden hier de 
namen  van vier vrouwen ingevoerd die iedereen behalve God buiten de 
genealogie zou hebben gehouden. Wie, opzettelijk, bij het voorbereiden van een 
afstammingsboom om aanspraak te bewijzen, zou de geschiedenis van Rachab de 
hoer, of Bathseba, of Ruth of Tamar er bij gehaald hebben? Niemand dan God. U 
ziet dat God dit boek schreef en niet de mens. De mens zou zorgvuldig de namen 
van Tamar en Rachab, Bathseba en Ruth er buiten gehouden hebben. Niet dat de 
naam van Ruth ongeoorloofd (laag) zou zijn, toch was zij een Moabietische en had 
als zodanig een verbod om binnen te gaan in de vergadering van de Heer tot in 
het tiende geslacht 464, maar de andere drie hadden de meest ongunstige 

464 Zie Deut. 23: 3.  
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bezoedeling van (aan) hun namen die een vrouw zou kunnen hebben. Men zou 
zorgvuldig alle verwijzing naar zulke tastbare smetten op zijn familieschild 
weglaten. Zo niet God. Wanneer Hij op het punt staat de genealogie van Zijn Zoon 
te vertellen, dan wordt een mens een gezegend mens en God voert hem in 
(binnen). Dat wil zeggen, in deze vier vrouwen hebben we de mooiste illustratie 
van hoe de genade van God boven de zonde van de mens kan verrijzen (uitrijzen) 
en zelfs kan veroorloven (toestaan) dat wat het resultaat is van de zwakheid van 
de mens en zijn zonde, de aanleiding kan zijn voor de invoering in dit toneel van 
Zijn eigen gezegende Zoon, die de Redder van de wereld (de Heiland) moest (zou) 
worden, evenals de Koning van de Joden.  

Matt. 2: 2 geeft ons de geboorte van de Koning en de eerste vraag in het Nw. 
Test. wanneeer de magiërs zeggen, “Waar is de koning der Joden die geboren is?” 
Daarna komt Zijn vlucht naar Egypte, opdat die Schrift zou worden vervuld (vs. 15) 
wat dit betreft en ook Zijn later wonen in Nazareth. (vs. 23).  

In hfst 3 wordt Johannes de Doper ingevoerd die het feit proclameert dat het 
koninkrijk der hemelen (K. d. H. ) nabij was. In duidelijke taal kondigt hij de komst 
van de Koning aan en dan doopt hij Degene die de Koning is  

De koning komt op het toneel, niet tentoon gespreid, in macht en glorie, maar 
nederig Zijn plaats innemende tussen het goddelijke overblijfsel van Israël.  

Dan geeft hfst. 4 de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn. Gezien van de 
kant van de Heer is het de liefelijke tentoonstelling van Zijn morele schoonheden 
als een afhankelijk mens, maar ik denk, gezien van een andere kant, is het om de 
werkelijke verklaring van de overweldiger. aan het licht te brengen. Satan wordt 
verslagen . De ware koning verslaat en vernietigt (brengt ten val) degene die, om 
zo te zeggen, de troon van de wereld vult. En dat is satan.  

Als we tot de hoofdstukken 5, 6 en 7 komen vinden we een onafgebroken 
onderwerp. Over alle daar gevonden onderwijs mag (moge) niet gesproken zijn 
door de gezegende Heer op één moment, maar ze zijn opeenvolgend opgenomen 
door de Geest van God en u hebt daar voor u wat vaak wordt genoemd “de 
bergrede”. Deze hoofdstukken geven u in detail de wetten van het koninkrijk, de 
principes die in het koninkrijk zullen heersen, dat door de Gezegende zal worden 
ingevoerd die als de Koning komt . Alleen let op, Hij zegt nooit dat Hij de Koning is. 
Het is heel mooi om te zien dat er slechts één ogenblik in de gehele weg van de 
Heer Jezus is waarin Hij zegt dat Hij de koning is. 465 Als Hij het toekomstige 

465 Zie Matt. 25: 34, 40.  
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oordeel beschrijft dat zijn koninkrijk zal kenmerken dan noemt Hij Zichzelf twee 
maal 'de koning'. Maar hij maakt nooit aanspraak op het koningschap. Ik geloof 
dat als het om u of mij zou gaan dan zouden wij aanspraak op onze rechten 
hebben gemaakt. Dat was niet de manier van Christus. Hij kon het koninkrijk niet 
in haar toenmalige toestand van zonde en opstand nemen. Hij zal het straks, in 
overeenstemming met God, ontvangen en wel op grond van verlossing.  

In hfst 8 en 9 zult u al de machten, die de invoering van het koninkrijk van de  
Messias kenmerken, samen vinden gegroepeerd zoals in Jesaja 35 voorzegt, dat u 
zou moeten bestuderen. Daar hebt u wonderen van de Heer samengevat. en bij 
elkaar gebracht. Er zijn twaalf wonderen in deze twee hoofdstukken - en ik twijfel 
er niet aan - die worden samengebracht om een beeld van de Godsbeschikking te 
vormen en op de meest onbetwistbare wijze te tonen dat Hij, die de komende 
Messias was aanwezig was. En Hij was hier dat doende wat alleen Jahweh kon 
doen. Dat is het punt van de hfst8 en hfst. 9.  

Dan, als u komt bij hfst. 10, zult u vinden dat de Heer Zijn twaalf discipelen roept, 
die Hij apostelen noemt en ze uitzendt om het koninkrijk te prediken. Het Kon. 
der hemelen wordt aangekondigd door Zijn gezag en de apostelen worden 
uitgezonden door Zijn gezag en de apostelen worden uitgezonden om dit te 
prediken. Nu zou u hebben gedacht dat, nu dit zo is, de Koning aangenomen zou 
worden en het koninkrijk zou worden (zijn) opgericht. Maar helaas!, wat u vindt is 
dit, in hfst. 11, Johannes de Doper twijfelt aan Hem en de farizeeën en iedereen 
geloven Hem niet. In duidelijke taal, Zijn getuigenis wordt niet aangenomen. Als u 
komt tot hfst. 12 is de van tegenstand tegen Hem dieper en hoewel “En alle 
menigten waren buiten zichzelf en zeiden: Is Deze niet de zoon van David ?” De 
religieuze lijders van dat moment - de farizeeën - antwoordden, Deze drijft de 
demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de overste van de demonen. “466 Zijn 
machtige kracht om te genezen en te zegenen schrijven zij toe aan de Satan en 
niet aan kracht van de Heilige Geest . In duidelijke taal weigeren zij Christus 
absoluut helemaal en als gevolg, aan het eind van hfst. 12, weigert Hij het volk (de 
natie) evenmin te erkennen. De verbinding wordt verbroken en de Joden worden 
voor het ogenblik verworpen. Iedere gedachte om het koninkrijk op aarde op te 
ric hten wordt opgegeven,  want als de Koning wordt verworpen, hoe kan het 
koninkrijk dan worden opgericht?  

Als we bij hfst 13 komen dan hebben we daar de gelijkenissen van het Kon. der 
Hemelen(K. d. H. ) Het koninkrijk is nu in verborgenheid en wordt de waarheid in 

466 Zie hfst. 12: 23, 24.  
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betrekking tot de gemeente van God - het nieuwe werk van Christus - ontvouwd. 
Maar voor zover het, het geopenbaarde koninkrijk op aarde betreft, wordt het 
afgewezen. Het volgende is dit, de leiders van het volk beginnen plannen te 
smeden voor de dood van de Messias. Judas wordt het gereedschap in de handen 
van satan om Hem over te leveren aan de vijanden en het einde wordt spoedig 
bereikt. Zij nagelen Hem aan het kruis en boven Zijn hoofd de inscriptie “Deze is 
Jezus, de koning der Joden. “467 Dat was zijn misdaad, boven Zijn hoofd genageld. 
Zoals u weet, wanneer de Romeinen iemand ter dood veroordeelden dan 
plaatsten zij altijd de beschuldiging waarom (waarvoor) hij moest sterven boven 
zijn hoofd. Nu wat was zijn misdaad? Dat Hij was wat Hij zei dat Hij was. En wat 
was Hij? Hij was Jezus van Nazareth, Jahweh de Redder en de koning der Joden. 
Dan komen de hogepriesters en zeggen tot Pilatus, “Schrijf niet: de koning der 
Joden, maar dat Deze gezegd heeft: Ik ben de koning der Joden”. “Pilatus 
antwoordde: Wat ik heb geschreven, heb ik geschreven. “468 Hij had het gevoel 
dat wat hij geschreven had waar was. Zo (Dus) stierf de Koning, gekruisigd door 
Zijn eigen onderdanen en de Schrift werd vervuld, “En na de tweeënzestig weken 
zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. “469 Het is heel 
interessant om de wijze te zien, vooral in Matteüs, waarop God de feiten verhaalt 
betreffende de dood van de Heer Jezus , als ook van Zijn begrafenis en van Zijn 
opstanding.  

De zorgvuldige lezer van de Schrift kan niet anders dan getroffen worden door  
het grote aantal keren dat de uitdrukking, “opdat de Scrift vervuld wordt”, 
voorkomt in het evangelie van Matteüs veel vaker dan in enig ander evangelie. 
Niet zelden hebt u “ Niet zelden hebt u, “Zoals geschreven is, “ in ieder evangelie, 
maar Matteüs gaat verder en daar wordt het twaalf keer gezegd “Opdat de Schrift 
vervuld zou worden”. 470 

Laten wij nu opmerken (vermelden) wat er gebeurde toen de Heer was gestorven. 
“Toen het nu avond was geworden, kwam een rijk man van Arimathéa, Jozef 
geheten, die ook zelf een discipel van Jezus was geworden. Deze kwam naar 
Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus het [hem] te geven. 
En Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een rein stuk linnen en legde het in zijn 
nieuwe graf, dat hij in de rots had uitgehouwen; en na een grote steen voor de 

467 Matt. 27: 37.  
468 Joh. 19:21, 22 
469 Dan. 9:26.  
470 Zie Matt. 1: 22; 2:15, 17, 23; 8: 17; 12: 17; 13: 35; 21: 4; 26: 54; 27: 9, 35? 
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ingang van het graf gewenteld te hebben ging hij weg. “471 U moet natuurlijk 
begrijpen dat een Joods graf niet was zoals onze graven, een gat gegraven in de 
aarde. In dit voorbeeld is de Schrift zorgvuldig om ons te vertellen dat het 
uitgehouwen was uit de rots en het was een nieuw graf. En waarom een nieuw 
graf? Omdat Christus altijd het eerste van alles moet hebben. Hij zal niet de 
tweede rit op een ezel nemen, of de tweede plaats in een graf, of de tweede 
plaats in uw of mijn hart. 472  

Het 53ste hoofdstuk van Jesaja had voorzegd wat we hier lezen. Ga even terug en 
kijk er naar. “Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn 
tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de 
overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij 
de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, “of beter, “En zijn graf werd 
aangewezen bij de goddelozen, maar bij de rijke was hij in zijn dood door de 
lichamen van de misdadigers, die aan zijn zijde stierven, in de gemeenschappelijke 
groeve te leggen. De boosaardigheid van satan suggereerde niet alleen dat Hij zou 
worden verraden door een bekende vriend, maar dat nadat Hij gestorven (dood) 
was zijn lichaam in de gemeenschappelijke groeve zou worden geworpen. Het 
antwoord van God op deze belediging van Zijn Zoon was reeds meegedeeld. “Zijn 
graf werd gesteld bij de  goddelozen, maar Hij was bij de rijke in zijn dood”. “ Wat 
is de betekenis hiervan? Dit is prachtig en de reden des te meer. “Omdat Hij geen 
onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest”. De Joden hadden 
ongetwijfeld besloten om het gezegende heilige lichaam van de Zoon van God 
samen met de lichamen van de misdadigers, die aan Zijn zijde stierven, in de 
gemeenschappelijke groeve te werpen. In die vreselijke ure toen alles voorbij 
scheen en toen Zijn eigen en alle hoop leken te hebben verloren en satan dacht 
dat toen alles in handen had, herinnerde God eraan dat “Hij geen onrecht had 
gedaan en geen bedrog in zijn mond is geweest”473, en de rijke man uit 
Arimathea, Jozef, kwam tussenbeide en verzekerde (bracht in veiligheid) Zijn 
lichaam .  

Wat Jezus was geweest op al zijn wegen paste God absoluut, en hier zien we dat 
de speciale zorg van God voor Zijn lichaam in de dood verbonden was met de 
schoonheid van Zijn leven. Laten we dat niet vergeten. Het was niet losjes (vaag) 
neergeschreven door de Geest van God dat “ Hij bij de rijke was in zijn dood, 
omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest”. Ik 

471 Matt. 27: 57 - 60.  
472 Zie resp. Marc. 11:2; Matt. 27:60 en Joh. 19:41;  
473 Jes. 53: 9  
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denk niet dat dit gezegd zou kunnen worden van iemand anders. Christus was 
absoluut oprecht in alles en daarom buigt de rijke zich om. Dat wil zeggen , de 
dood van Christus bewerkt wat Zijn leven nooit zou hebben bewerkt. Jozef was 
van tevoren geweest “een discipel van Jezus, maar in het geheim uit vrees voor de 
Joden”, maar nu merkt u op dat hij er vrijmoedig voor uitkomt, er aanspraak op 
maakt, het verkrijgt en dan het lichaam van Jezus in zijn eigen nieuwe graf 
begraaft.  

Nu lezen we in een ander evangelie: “waarin nog nooit iemand was gelegd”. 474 
Waarom is God zo nauwkeurig om dit te zeggen? Het antwoord op die vraag 
vinden we in het O. T. en door haar nauwkeurig te onderzoeken zal het u helpen 
om op te merken hoe zorgvuldig God alles bewaakt dat verbonden is met de 
persoon van Zijn gezegende Zoon. Ga terug naar 2Kon. 23, waar we lezen:  

“Daarna stierf Elisa en men begroef hem. Nu plachten de benden van de 
Moabieten bij het aanbreken van het jaar in het land te komen. Terwijl men eens 
bezig was iemand te begraven, zie, daar zagen zij een bende: toen wierpen zij de 
man in het graf van Elisa en liepen weg. En toen de man met het gebeente van 
Elisa in aanraking kwam, werd hij levend, en rees overeind op zijn voeten. “475  

Ik denk dat het gemakkelijk is om nu te zien waarom gezegd werd dat het een 
nieuw graf moest zijn “waarin nog nooit iemand was gelegd”. Als de Geest van 
God niet zorgvuldig was geweest om dit te vertellen, dan zouden satan en de 
Joden spoedig de geschiedenis in omloop hebben gebracht dat Jezus opgestaan 
was van tussen de doden, maar dat was niets nieuws. Dat gebeurde in O. T. 
tijden. Hij werd gelegd in een graf waar de beenderen van sommige profeten 
lagen en dien ten gevolge herleefde hij opnieuw. God voorzag die leugen en heeft 
grote zorg genomen om ons mee te delen dat het een nieuw graf was.  

En daar legden zij Jezus, “Nu waren daar Maria Magdalena en de andere Maria, 
gezeten tegenover het graf. “476 Dat vond plaats op wat wij noemen 
Vrijdagmiddag. “De volgende dag nu, dat is na de voorbereiding, kwamen de 
overpriesters en de farizeeën bijeen bij Pilatus en zeiden: Heer, wij hebben ons 
herinnerd dat deze verleider, toen Hij nog leefde, heeft gezegd: Na drie dagen 
word Ik opgewekt. Beveel dan dat het graf  wordt beveiligd tot de derde dag, 
opdat niet misschien zijn discipelen komen en Hem stelen en tot het volk zeggen: 
Hij is opgewekt van de doden; en de laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste. 

474 Joh. 19: 41 
475 2 Kon. 22: 20, 21.  
476 Matt. 17: 61 
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Pilatus zei tot hen: U hebt een wacht; gaat heen, beveiligt het naar uw beste 
weten. “477 Ik twijfel er niet aan, vanwege de wijze van spreken van Pilatus dat hij 
een diep gevoel had dat de Heer zou opstaan uit de dood. Zou enige macht 
(kracht) die Gezegende in het graf kunnen houden? Onmogelijk. En ik denk dat 
Pilatus dit in de grond van zijn hart wist. “Zij nu gingen heen en beveiligden het 
graf met de wacht, na de steen verzegeld te hebben. “478 Het is iets 
verschrikkelijks, als u er over na denkt, dat de religieuze wereld haar uiterste best 
doet om Christus buiten het toneel te houden. De (inbeelding) fantasie afsluiten 
in een dode (gestorven) Mens en dan een aantal soldaten met getrokken 
zwaarden rondom Hem plaatsen. Het feit is dit, zij verstrekken het mooist 
mogelijke getuigenis dat `hij was opgestaan, toen de tijd (kwam) er was. (Matt. 
28: 11). Satan streeft zichzelf alijd voorbij.  

Nu lezen we, “Laat op de sabbath nu, tegen het aanbreken van de eerste dag van 
de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. “479 
U moet er aan denken dat de Joodse dag begon om 6 uur in de avond, dus was de 
sabbath begonnen en de eerste dag van de week begon toen deze vrouwen in de 
avond kwamen. Elders wordt ons gezegd dat zij “op de sabbat rustten zij naar het 
gebod. “480 Zij gehoorzaamden aan de wet. Zij hadden voorbereide specerijen 
gekocht, “om Hem te komen zalven”481 op de vrijdag avond en om dan op de 
zaterdag te rusten. Dat was op de sabbat. De dag des Heren heeft helemaal niets 
van doen met de sabbat. De sabbat is de laatste dag van de week. Er bestaat niet 
zoiets als de christelijke sabbat, hoewel de  mensen er vaak zo over spreken. Wel 
bestaat “de dag des Heren”. De eerste dag van de week is de dag die toebehoort 
aan de Heer. En ik eis een grotere heiligheid voor de dag des Heren dan de Joden 
doen voor de sabbath. U en ik geven aan de Heer de eerste dag van de week.  

Het punt hier is dat zij op de sabbatdag gehoorzaam waren en rustten. Nu 
blijkbaar gaan zij uit (op weg) in de schemering, vrij van wettelijke beperkingen, 
toen werkelijk de eerste dag van de week was begonnen. Deze twee gaan op weg 
in de schemering om het graf te bezien. Wat vond toen plaats? Dat wordt ons niet 
verteld. Brachten zij daar de nacht door? Dat weet ik niet, want dat wordt ons 
niet verteld. Maar wat ik u wil aantonen is dit, dat u in Matt. 27: 1,2 niet moet 
(in)lezen wat er niet staat en tot de verkeerde (valse) conclusie moet komen dat 

477 Matt. 27:62 - 65 
478 Matt. 27: 66 
479 Matt. 28: 1 
480 Luc. 23: 56a 
481 Mc. 16:1; Luc. 23:56 
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zij aanwezig waren toen de Heer opstond en aanwezig waren toen de engel de 
steen weg rolde. Dat kan niet waar zijn, omdat als u zich naar (tot) Marc. 16 wilt 
wenden, dat ons een ander verslag doet, dan leest u in vs. 1 dit, “En toen de 
sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria, de (moeder) van Jacobus, 
en Salóme specerijen om Hem te komen zalven”.  

Zij dachten klaarblijkelijk alleen aan Hem als gestorven. “En zeer vroeg op de 
eerste [dag] van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. “482 Hier 
geeft Marcus ons een klein beetje licht. Zij waren daar bij het (opgaan) verrijzen 
van de zon. Daar moeten ze twee keer zijn geweest. Ik twijfel er niet aan. Of zij 
teruggegaan zijn gedurende de nacht is niet de vraag. Zij kwamen te voorschijn bij 
het opgaan van de zon en toen, voordat zij daar heen gingen en voordat de zon 
was opgegaan was de gezegende Heer opgestaan. “En zij zeiden tot elkaar: Wie 
zal voor ons de steen van de  ingang van het graf afwentelen? En toen zij 
opkeken, zagen zij dat de steen was afgewenteld, want hij was zeer groot. 483  

Dezelfde geschiedenis wordt ons gegeven door de evangelist Lucas. “Op de eerste 
[dag] van de week echter, toen het nog zeer vroeg was, kwamen zij bij het graf 
met de specerijen die zij hadden bereid. “(en sommige anderen met hen) 484 Toen 
zij daar kwamen ontmoette hen een engel en nadat zij zijn mededeling hebben 
gehoord, wordt ons verteld dat zij terug gingen. Ik twijfel er nauwelijks aan dat 
het het dralen (talmen) van Maria naar haar vrienden was die de oorzaak voor 
haar werd werd om de Heer te zien zoals wij de afgelopen week overdachten. 
Klaarblijkelijk gingen haar vrouwelijke metgezellen naar Jeruzalem toen de Heer 
hen ontmoette, zoals meegedeeld wordt in Matt. 28: 9. Ik zei, en ik denk dat u 
zult vinden dat het correct is, dat de verzen 1 en 2 van dat hfst . niet onmiddellijk, 
wat de tijd betreft, opeenvolgend zijn. Tussen hen is er een interval 
(tussenperiode) van enkele uren. Vers 1 staat op zichzelf .  

De vrouwen gingen in de avond op weg om het graf te zien en ik concludeer en 
ben er aardig zeker van vanuit de andere schriftplaatsen dat zij daar niet waren 
omdat zij terug waren gegaan naar de stad voordat vs. 2 was uitgevoerd (zich 
afspeelde) Lees het: “En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel van 
[de] Heer daalde neer uit [de] hemel, trad toe en wentelde de steen af en ging 
daarop zitten. Zijn gedaante nu was als een bliksem en zijn kleding wit als 

482 Marc. 16: 2 
483 Marc. 16:3, 4) 
484 Luc. 24: 1.  
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sneeuw”. 485 Vs. 2,3en 4 worden er bij gebracht om aan te tonen wat had plaats 
gevonden. Er was een aardbeving toen de Heer stierf en er was een aardbeving 
toe Hij verrees (opstond). De mens, het schepsel, was onbewust (ongevoelig) voor 
het werk van Golgota. De aarde, geschapen door de Zoon van God, schudde op 
haar grondvesten toen Hij, Die haar schepper was geweest, stierf en daarna  werd 
begraven, waarmee de geschiedenis compleet eindigde evenals de 
levensbladzijden van de eerste mens. En toen, toen Hij opstond werd zij opnieuw 
tot op haar grondvesten geschud. Wat was er gebeurd? Het meest wonderlijke 
dat ooit had plaats gevonden - omdat oneindig groter in haar resultaat dan de 
schepping - de opstanding van Jezus, de Zoon van God, was .  

Maar u kunt mij vertellen dat de schepping iets wonderbaarlijks is. Ik weet het. 
Iets veel wonderlijker was de dood van Hem die de Schepper was en alles wat 
teweeggebracht werd door die verzoeningsdood toen Hij de zonden droeg, 
voldeed aan al de eisen van God, die in de dood God verheerlijkte, en toen het 
graf inging. Op zijn opstandingsmorgen verrees Hij uit de dood en liet ieder spoor 
ervan voor altijd achter zich. De Schrift zegt: “Christus is uit de doden opgewekt 
door de heerlijkheid van de Vader. “486 en opnieuw dat Hij “werd levend gemaakt 
in de Geest”487; en opnieuw wordt gezegd dat Hij Zelf opstond, want er staat 
geschreven “Breek dit tempelhuis af en in drie dagen zal Ik het oprichten” 488, 
want “Ik leg mijn leven af opdat Ik het weer neem. “489 Maar het punt is dit dat Hij 
opstond en ik twijfel er niet aan dat Hij opstond voordat de steen werd 
weggehaald.  

De steen werd niet weggehaald om de Heer Jezus uit het graf te laten, maar om u 
en mij er in te laten zien en het wonderlijke bewijs te zien van dat wat had 
plaatsgevonden. De opstanding van de Heer Jezus is het bewijs dat de dood was 
vernietigd, de macht van satan gebroken, God volkomen over de zonde werd 
verheerlijkt en dat de zonde voor eeuwig was (werd) weg gedaan. Hij versloeg 
satan moreel (feitelijk) eerst in de woestijn, kwam dan naar buiten en vernielde 
zijn paleis, maar nu gaat Hij regelrecht naar beneden naar het middelpunt van zijn 
koninkrijk, ontmoet hem in de burcht van zijn kracht - de dood - en overwint hem 
absoluut. Door  de dood vernietigt Hij de dood en hem die de macht er over had. 

485 Matt. 28: 2,3.  
486 Rom . 6:4 
487 1Petr. 3 :18 
488 Joh . 2 :19  
489 Joh. 10:17 
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490 En dan staat Hij op uit de dood, de machtige Overwinnaar en haast zich om 
anderen te brengen in al de gezegende vruchten van Zijn glorieuze overwinning.  

Nu zult u vinden hoe dit uitwerkt in dit hoofdstuk. Zoals vaak gezegd is, is er hier 
geen gezang. Waarom niet? De reden is heel eenvoudig. Verlossing was er niet 
voor de engelen. Dat was voor zondaars zoals u en mij. O, vrienden, wij hebben er 
recht op om te zingen. En we hebben ook grond om te zingen. En als we niet 
zingen dan zou ik willen weten waarom? Ik vertel (zeg) u wat het491 is, telkens 
wanneer een heilige gelukkig is dan zingt hij altijd. “Is iemand welgemoed? Laat 
hij lofzingen. “492 Vreugde in de Heilige Geest is dat wat de ziel nu tekent 
(kenmerkt) die het gevoel heeft van wat het is levend gemaakt te zijn met 
Christus en verbonden met Hem, daar waar Hij nu is voor God, levend vanuit de 
dood.  

En nu richt de engel zich tot de vrouw, die opnieuw op het toneel verschijnt, en 
zegt: “Weest u niet bang. “493 De eerste woorden die we krijgen van de lippen van 
de opgestane Heer, die ons worden verteld waren “Vrouw, waarom ween je?”494 
Het eerste woord dat Hij tot het gezelschap van Zijn discipelen richtte was: “Vrede 
zij u!”495 Maar ik denk dat het eerste getuigenis van de engel hier heel mooi is. 
“Vrees u niet”of : “Wees u niet bang”. ( Matt. 28: 5)Nu, wat is de grote gedachte 
in de opstanding? Het verdrijven van alles wat vrees teweeg zou brengen. De 
vrees moest weggaan want “Vrees houdt straf in. “496 Hebt u nog vrees? Dan weet 
u niet dat Christus is opgestaan We vinden een engel die zegt, het eerst tot de 
vrouwen “Vees niet”, maar wat zegt Jezus tot hen als Hij hen ontmoet? “Alle 
heil”. Het geluid van een engel valt om mee te beginnen zoet in hun  oren maar 
hoe mooi wordt het door de Heer Zelf bevestigd. Lieve vriend, als u de waarde 
van de dood en de opstanding van de Heer Jezus hebt geleerd dan bent u 
gebracht in een atmosfeer (een omgeving, gebied) waar vrees niet bestaat. 
Mensen denken dat het bijna juist is om te vrezen en zij worden van dit, dat en 
het ander ziek. Och mijn vriend, ik wenste dat u zou luisteren naar het 
openingsgetuigenis van de opstanding - “Vrees niet. “ 

490 Hebr. 2:14 
491 Jac. 5:13 
492 Jac. 5: 13 
493 Matt. 28: 5 
494 Joh. 20: 15 
495 Joh. 20: 19b 
496 1Joh. 4: 18 
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We komen nu in een atmosfeer waar alles sterk doet denken aan Christus en aan 
Zijn overwinning, daarom moet de gelovige in Hem kracht en overwinning 
hebben. Op het kruis was Hij het slachtoffer. En wat is Hij nu? Hij is de 
Overwinnaar. Vang deze beide dingen (zaken) in uw ziel. Als ik Hem stervende zie, 
dan is Hij het slachtoffer. En wat is Hij nu? Hij is de Overwinnaar. Vang deze beide 
dingen (zaken) op in uw ziel. Als ik Hem stervende zie dan is Hij het slachtoffer. 
Wanneer ik Hem als de Opgestane zie, dan is Hij de Overwinnaar. Alle 
macht/kracht is in Zijn handen. Welke ruimte is daar voor vrees en twijfel? “De 
volmaakte liefde drijft de vrees uit. “497 Geliefde vrienden, dit is een wonderlijke 
werkelijkheid. Het is gelijk aan het binnen laten van licht daar waar de duisternis 
regeert. Als alleen gelovigen in hun zielen het gevoel kregen van wat het is 
verbonden te zijn in de opstanding met Christus, dan zou hun ondervinding 
wonderlijk zijn. Hij brengt ons samen in een nieuwe plaats en sfeer. “Als iemand 
in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie, het is 
alles nieuw geworden. “498. Ik zeg niet dat zij het op die dag alles aanraakten? Als 
u, medegelovige, het niet hebt aangeraakt dan hebt u de bedoeling van God voor 
u gemist. Dank zij God, ik kan zeggen dat ik genoeg heb geraakt om mijn hart 
verheugd te doen zijn. Jaar in jaar uit begint de hemel reeds voor het hart dat in 
het genot van de opstanding is en in verbinding met Christus is.  

En let nu op wat de engel zei tot deze vrouwen, “Ik weet dat u Jezus, de  
gekruisigde zoekt. “499 Wat denkt u dat de wereld zegt over u en mij achter onze 
rug? Zoekt u Jezus? Dat is iets moois. Wat u nodig hebt is Jezus. U bent goed als u 
Jezus zoekt. De engel voegt er dan aan toe, “Hij is hier niet, want Hij is opgewekt 
zoals Hij heeft gezegd. Komt hier, ziet de plaats waar ,de Heer. gelegen heeft. “500 
Ik veronderstel (vermoed) dat de engel hen bij de hand nam en hen leidde naar 
de deur (ingang) van het graf. Zij moeten niet de dood zien maar een lege 
graftombe, de getuige van de opstanding. Hoe huiveren (schrikken ) mensen 
hiervoor (terug)! Ik heb heilige na heilige gezien, die wanneer de dood in het 
gezicht kwam, geheel van streek raakten. Waarom? Omdat zij niet in dit 
hoofdstuk geweest waren en werkelijk de woorden hoorden “Komt hier, ziet de 
plaats waar <de Heer>gelegen heeft. (vs. 6) En wat is daar te zien? De dood te 
niet gedaan. Dat is het punt. Een opgestane Christus moet de horizon van onze 
zielen met vrede vullen.  

497 1Joh. 4: 18 
498 2 Kor. 5: 17 
499 Matt. 28: 5 
500 Matt. 28: 6 
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En nu zegt de engel: “En gaat vlug heen en zegt Zijn discipelen: Hij is opgewekt 
<van de doden>“ Als u zelf deze gezegende kennis (wetenschap) hebt, het ga 
heen en vertel het iemand anders. Vertel het aan anderen. Verder, “En zie, Hij 
gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie Ik heb het u gezegd. : (vs. 7) 
Waarom naar Galilea? O, Hij was “Jezus van Nazareth”, die verachtte plaats in 
Galilea. Men kon Hem niet zien in Jeruzalem, het centrum van het religieuze 
systeem van de wereld. Hij was absoluut buiten dat alles. En zo is het vandaag. Als 
u de vreugde van Christus wilt hebben dan zult u een buitenplaats moeten 
(in)nemen. “Door het voorhangsel heen” (Hebr. 10: 20) en “buiten de legerplaats” 
(Hebr. 13: 13) gaan samen. Zij lijken op (zijn als) de twee messen van een schaar. 
Zij moeten aan elkaar vast gemaakt zijn; de één heeft zonder de ander  geen nut. 
U kunt niet in Jeruzalem komen, om zo te spreken; als u werkelijk Christus wilt 
hebben, dan zult u daar moeten heen gaan waar Hij gevonden kan worden. En 
waar is dat? In Galilea dat toen in Israël veracht was en nu het symbool van onze 
buitenplaats als volgers van Christus.  

Een andere evangelist vertelt ons dat de engel zegt: “Maar gaat heen, zegt aan 
Zijn discipelen en aan Petrus: Hij gaat u voor naar Galilea etc. “501 Het is denk ik 
heel leerrijk om te zien dat dezelfde dienaar - Johannes wiens voornaam Markus 
was - die in zijn dienst te kort schoot en voor een tijd terugkeerde vanuit het werk 
van de Heer (zie Hand. 13: 13) door God gebruikt zou worden om de uitspraak te 
vertellen, “Gaat heen zegt aan Zijn discipelen en aan Petrus”, een boodschap van 
diepe troost voor een andere dienstknecht die ook terneer gebroken was. Tenzij 
we onszelf hebben gebroken, zijn we niet werkelijk instaat hen te helpen die 
terneer geslagen zijn Er is een wonderbaarlijke genade in de woorden “Gaat heen, 
zegt aan zijn discipelen en aan Petrus”. Zijn Heer had hem niet vergeten. Hij had 
hem niet verworpen en gezegend zij Zijn naam, Hij laat ons niet vallen omdat wij 
zwak zijn geweest en hebben gefaald.  

“En zij gingen vlug weg van het graf, met vrees en grote blijdschap en liepen snel 
om het zijn discipelen te berichten. “502 Er is daar een wonderlijke vermenging van 
gevoelens, “Vrees en grote vreugde” . Van de ene kant was er vrees en van de 
andere kant grote vreugde. “En <terwijl zij heengingen om het zijn discipelen te 
berichten,>zie, Jezus ontmoette hen en zei: Gegroet!” Hier is het tweede 
onderhoud. Wat is de betekenis van “Gegroet?”Ik zou het niet exact in woorden 
kunnen uitdrukken; maar voor deze geliefden van Christus, wier harten waren 
gebroken door de gedachte dat zij hun gezegende Heer hadden verloren, was het 

501 Marc. 16:7  
502 Matt. 28: 8 
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plotselinge horen van Zijn genadige stem die hen begroette inderdaad vreugde. 
Voor hen was het zeker “Gegroet”. Dat is de gedachte. Voor hen was het werkelijk 
“Gegroet. “Dat is de gedachte. Tot hen zei het feitelijk  (werkelijk): Iedere 
moeilijkheid is voorbij: de duisternis is voorbij gegaan. “Zij nu kwamen naar Hem 
toe, grepen zijn voeten en huldigden Hem”. (vs. 9) 

Waarom vroeg Hij hen niet om Hem niet aan te raken? Omdat Hij daar is als de 
verrezen koning levend van tussen de doden, staande op aarde te midden van 
een aards volk dat Hem lief had, en Hem aanbad. Het is een miniatuur beeld van 
Zijn komende aardse koninkrijk. En als het geen vreugde voor uw harten is, dan is 
het dat wel voor mijn hart, dat de Heer Jezus op aarde zal staan, dat zijn hoofd 
gekroond zal zijn en dat Hij omringd zal zijn door een volk dat Hem erkennen, zich 
in Hem verheugd en Hem aanbidt. De psalmist zegt: “U komt stilheid toe, een 
lofzang, o God in Sion”. Maar het zal straks uitbarsten in lof. Dat is waar omdat 
Sion's stem nu stil is. Maar ze zal straks uitbreken in lof.  

Wat is in de tussentijd gebeurd? De Heilige Geest is naar beneden gekomen en 
terwijl de Joden verstoten zijn, is de gemeente ingevoerd en zij neemt de plaats 
van Israël in maar op een veel betere plaats dan Israël ooit had. En wij aanbidden 
Jezus nu. De zegen van de gemeente heeft een tweevoudig karakter. Christus in 
nu het voorwerp van de aanbidding van onze zielen en we hebben ook het 
voorrecht van het getuigenis voor Hem terwijl we door dit toneel gaan terwijl we 
zijn wederkomst verwachten.  

Nadat de Heer hun huldebetuiging heeft aangenomen zei Hij tot hen die zijn 
voeten vasthielden “Weest niet bang; gaat heen, bericht mijn broeders dat zij 
moeten weggaan naar Galilea, en daar zullen zij Mij zien. “(vs. 10) Hij bevestigt 
hen het woord dat de engel hen van tevoren had gegeven dat Galilea de 
ontmoetingsplaats zou zijn.  

Dit alles sluit prachtig aan bij de strekking van het Evangelie. Het is hier een aards  
gezelschap die de koning hier in hun midden zullen hebben en zij gaan naar 
beneden en ontmoeten Hem. Tot de zijnen zo vergaderd, zegt Hij “Mij is gegeven 
alle macht in hemel en op aarde. “(vs. 18) Laten we dat nooit vergeten.  

Wel, geliefde vrienden, hun Jezus is de Gezegende die u en ik door oneindige 
genade kennen, nu niet op aarde, want Hij is naar de hoge gegaan, is daar 
gekroond met eer en heerlijkheid en wij scheppen behagen in de gedachte aan de 
plaats waar de Heer nu is. Als Maria Magdalena u nu in beeld geeft het hemelse 
deel van de heiligen nu, dan is het goed om te zien dat deze Galilese vrouwen, de 
tweede aan wie Jezus Zichzelf vertoonde, de aardse kant van Zijn koninkrijk naar 
voren brengen. Het hemelse deel komt eerst en dan komt het aardse deel. De 
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volgorde is precies wat we hebben in het O. T. Het zaad van Izaäk zou zijn als de 
sterren van de hemel en dat van Jacob als het zand van de zee. Dat is het hemelse 
en het aardse. (deel?)En Christus is het middelpunt van beide. Men houdt ervan 
te denken dat een aards volk nu zal ontvangen geloof en Hem zal liefhebben en 
dat Hij zal zeggen op een toekomstige dag, “Alle heil”, tot het berouwende 
overblijfsel van het volk dat Hem verwierp toen Hij als Messias voor de eerste 
keer kwam.  
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Hoofdstuk 13 - De veertig dagen van de Heer Jezus 3 

Opstandingstonelen: De reis naar Emmaüs.  

(Luc. 24: 13 - 35) 

We hebben op twee voorafgaande avonden gekeken, geliefde vrienden, naar de 
eerste twee verschijningen aan de Zijnen van de Heer in opstanding. Hij verscheen 
eerst aan Maria Magdalena wordt ons verteld en dan ten tweede aan haar 
Galilese vrienden. De Schrift die vanavond voor ons ligt geeft ons de drie andere 
openbaringen van de Heer op de dag toen Hij opstond. Ik twijfel er niet aan dat zij 
een zeer speciale waarheid betreffende de opstanding onderwijzen, zoals door de 
evangelist wordt voorgesteld. Als het u alreeds niet was opgevallen dan kunt u dit 
in Luc. 24 met verse belangstelling lezen terwijl u het feit in gedachten houdt, dat 
als u alleen het evangelie van Lucas had, u zou denken dat de Heer slechts één 
dag op aarde was nadat Hij was opgestaan voordat het verhaal van Lucas begint 
en besluit met feiten die alle zouden blijken in één dag te zijn gebeurd.  

De dag begint met de vrouwen die Hem zien als Hij met de twee voortgaat naar  
Emmaüs, en zij Zijn gezegend gezelschap, tenminste zou ik zeggen, voor een paar 
uur hebben; dan komt de waarheid te voorschijn dat Hij al door Petrus is gezien; 
en ten slotte wordt Hij gevonden te midden van de Zijnen, terwijl Hij Zichzelf aan 
hen bekend maakt, in hun tegenwoordigheid eet, hen onderwijst, hen een 
opdracht geeft, hen naar buiten leidt naar Bethanië en dan ten hemel vaart. 
Hadden we alleen het evangelie van Matteüs, dat geen verslag geeft van de 
hemelvaart, dan zouden wij denken dat de Heer nog op aarde was en als we geen 
ander evangelie hadden dan dat van Lucas, dan zouden we denken dat Zijn 
verblijf hier precies één dag was. En in zekere zin is het dat exact. Het is in wezen 
de opstandingsdag, met alle zegen, vrijheid, vreugde en begrip (bezorgdheid) van 
Gods geest en liefde die haar karakteriseert. Het is iets groots voor een christen 
het gevoel (het besef) te krijgen “ik leef in de opstandingsdag. “ 

Er is heel veel lering verbonden met/aan de verschijning van de Heer aan de 
discipelen in de bovenkamer die ik een andere keer zal aanroeren, zoals vermeld 
door de evangelist Johannes. Maar er zijn mooie punten, die zorgvuldig moeten 
worden opgemerkt, in dit onderhoud dat alleen Lucas aanbiedt. Zijn evangelie 
beeldt de Heer in het bijzonder af, in wat ik zou willen noemen, in de menselijke 
kant van Zijn karakter. En we moeten niet vergeten dat Hij nog een werkelijke, 
levende, teergevoelige Mens is en als zodanig? op het ogenblik dat ik tot u spreek, 
als Hij was in de dagen van Zijn vlees hier beneden. Menige heilige grijpt Hem niet 
dusdanig aan en dat verklaart hun nood (ellende/angst/nood) in leed en hun 
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neerslachtigheid en gedruktheid in moeilijkheden als zij door dit toneel gaan. Zij 
hebben niet geleerd dat de opgestane en verheerlijkte Jezus dezelfde Jezus is die 
door dit toneel heen ging vol van genade en tedere sympathie. De volledige 
tentoonstelling van alles wat God is, in  Zijn natuur en wezen, werd bekend 
gemaakt in Christus, maar, afgezien daarvan, Hij was een werkelijke, trouwe, 
teerhartige, genadige, heilige, ja een volmaakte Mens, met al de verfijnde 
(gracieuze) gevoeligheden die toebehoren tot iemand, hetzij naar God gericht, 
hetzij naar de mens zoals het geval moge zijn. En indien volmaakt in Zijn leven 
toen, in de dagen van Zijn vlees, betrad Hij dit onder smart gebukte toneel, Hij is 
(werd) niet veranderd in de opstanding, waarvan het bewijs voor u is in de 
liefelijke manier waarin Lucas Hem voorstelt toen Hij, levend vanuit de dood, de 
Zijnen zoekt en bemoedigt in hun diverse toestanden, door de uren die voor ons 
voorbijrollen als één dag.  

Nu komt de vraag, wie zag de Heer bij de derde gelegenheid op deze dag? Ik zou 
mij niet dogmatisch kunnen uitdrukken, omdat de Schrift zo niet spreekt, maar ik 
trek de conclusie omdat Petrus degene was die de Heer heeft gezien (zag) na de 
vrouwen van Galilea. U mag mij terecht vragen naar mijn reden om zo te denken. 
Wel, toen de twee die naar Emmaüs gingen terug kwamen te Jeruzalem in in de 
bovenkamer kwamen, toen hoorden zij onmiddellijk: “De Heer is werkelijk 
opgewekt en is aan Simon verschenen. “503 Dat was de begroeting die zij kregen 
toen zij door de deur binnen kwamen; en de ondervraging had blijkbaar van te 
voren plaats gevonden. Ik zal u mijn reden vertellen om zo te denken. Als de Heer 
Zijn oog in deze avondsamenkomst, meer op de één dan op de ander heeft, dan is 
het op het ongelukkige hart dat Hem onteerd heeft, Zijn naam te schande heeft 
gemaakt, de broeders heeft bedroefd, in handen van de vijand heeft gespeeld, en 
meer dan dat, voor haar eigen dienst heeft gewerkt naar de wijze waarop Petrus 
had gewerkt. Ik denk als de Heer Zijn oog in het bijzonder op iedereen heeft, is 
het dan op de afvallige? En was Petrus een afvallige? Dat is niet het punt. Bent u 
een afvallige? Och broeders, afvallig worden is een vreselijk iets.  

Maar wat hier zo kostbaar is om op te merken is de diepe interesse  van Christus 
in Zijn wens om een hart te herstellen en terecht te helpen dat op enigerlei wijze 
verkeerd gegaan is. U kunt niet aan de lengte van eden en vloeken voorbij zijn 
gegaan, maar- evenals Petrus, mijn vriend - als u Jezus beter kende in de voorbij 
gegane dagen dan u nu doet, als Zijn gezelschap, Zijn liefde meer zou zijn dan de 
overheersende noodzakelijkheid van uw leven, dan op het tegenwoordige 
moment, dan is het omdat de dingen van de wereld en het vlees zijn gaan mee 

503 Luc. 24: 34 
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doen om u te hinderen en te bederven. Hij weet zeer wel dat uw hart niet 
gelukkig noch in ruste is; en ik vertel (zeg) u wat wat Hij graag zou doen. Hij zou u 
graag herstellen en gelukkiger dan ooit maken. Als Hij dat niet zou willen dan zou 
ik Hem niet kennen. Maar dat is de Christus die ik ken.  

Ik zal mij vanavond niet bezig houden met het herstel van Petrus, omdat dat op 
zijn eigen plaats gepaster zal komen wanneer we kijken naar zijn algemeen 
herstel, wat plaats vond bij de zevende gebeurtenis toen de Heer werd gezien. 
Wat Lucas hier verhaalt is zijn persoonlijke herstel tot zijn Heer. Maar er moest 
ook een algemeen herstel tot stand worden gebracht en dat wordt ons vergund te 
zien bij de zee van Galilea (Tiberias), zoals vermeld wordt in Joh. 21. Ik twijfel er 
niet aan dat Petrus toen en daar in elk opzicht de betekenis van absoluut herstel 
in elk opzicht van het woord kreeg.  

En laten we nu terug gaan naar de twee die naar Emmaüs gaan. Ik ken geen meer 
gezegende reis dan die met Jezus naar Emmaüs. Ik durf te zeggen dat sommigen 
van uw zeer intelligente mensen mij zullen vertellen dat zij helemaal de verkeerde 
kant opgingen. Wel, ik zal dat niet ontkennen. Maar wat mijn hart verrukt is dit, 
dat Christus aan hun kant (zijde) is om hen terecht te helpen. Ik ben er niet zo 
zeker van dat zij heel verkeerd waren, want ik twijfel er niet aan dat zij daar 
leefden. Ik heb de diepe overtuiging dat zij man en vrouw waren. U kunt zeggen 
dat zij Jeruzalem, dat hun centrum (middelpunt) had moeten zijn, hadden 
verlaten. Ik weet wat u bedoelt,  maar wanneer Christus hun harten volledig 
vervulde, dan scheen de terugweg van ach mijlen als niets voor hen. U zult 
aanstonds zien dat zij tot een punt gingen dat zij Hem konden zeggen dat de dag 
voor Hem te ver gedaald was om verder te gaan, maar toen Hij hun harten tot 
overvloeiens toe vervulde, was het niet te laat voor hen om de acht mijlen terug 
te gaan om aan anderen het zoete nieuws te vertellen dat zij bezaten. Evenals 
bijen naar huis gaan na een bijeenverzameling van een dag worden zij gevonden 
in de bijenkorf terwijl ze met de anderen de wondervolle buit delen die ze hebben 
verzameld.  

En zie nu hoe het gebeurde. De berichten (van) over de opstanding van de Heer 
waren (zichtbaar duidelijk) naar alle kanten ruchtbaar geworden. Maria van 
Magdala was gekomen en vertelde haar verhaal. Haar Galilese vrienden waren 
ook gekomen en vertelden het de apostelen. U mag denken dat het iets vreemds 
is dat het getuigenis van deze dierbare, toegewijde vrouw niet werd geloofd. 
Maak ervan wat u wilt, maar het was zo. Feitelijk vertelt de Geest van God ons dat 
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hun getuigenis werd beschouwd als “kletspraat. “504 De opstanding van Jezus, de 
overwinning van verlossende liefde, het getuigenis aan allen, dat was vervuld in 
Zijn dood toen het eerst openbaar gemaakt werd, dat werd toen zelfs door de 
Zijnen beschouwd als (een) ijdele taal Is het verwonderlijk dat er vandaag 
ongeloof is? . Kijk naar het semi-ongelovige overblijfsel onder Gods eigen volk van 
vandaag wat betreft de inspiratie van de Schriften en “laat hij die meent te staan, 
uitkijken dat hij niet valt. “505  

En nu lezen wij, “En zie, twee van hen waren op diezelfde dag op reis naar een 
dorp dat zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd was, genaamd Emmaüs. 506 Dat 
is ongeveer acht mijlen. “En zij praatten met elkaar over dat alles wat er was 
voorgevallen. “507 Hun harten waren diep geïnteresseerd in (bij) Christus. God is 
zorgvuldig geweest om ons te vertellen waarover zij spraken. Zij konden aan niets  
anders denken hoewel ik er niet aan twijfel dat zij in de war waren gebracht 
(verbijsterd waren) door wat er gebeurde met de Ene die zij liefhadden. “En het 
gebeurde, terwijl zij praatten en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf naderde 
en met hen meeging. “508 Nu vraag ik u om dat kleine woordje Zelf op te merken. 
Ik denk dat het grote punt in Luc. 24 is “Zelf”. Tegenwoordig zou u vinden, “Hij 
legde hun uit wat in al de Schriften over Hem stond. 509 Iets later vinden we, 
“Hijzelf stond in hun midden en zei tot hen” (vs. 36) en dan weer “Ziet mijn 
handen en mijn voeten, dat Ik het Zelf ben (vs. 39) Het grote punt is een 
opgestane Mens, dezelfde Jezus, maar dan opgestaan. Dat is ongetwijfeld het 
punt van de evangelist in dit hoofdstuk.  

Er zijn vandaag vele christenen die denken aan Jezus in Zijn Leven en op Zijn weg 
en toch zijn zij in hun harten niet thuis met Hem. Waarom niet? Omdat voor hen 
op de één of de andere wijze Jezus in de opstanding een verschillend soort is van 
Jezus, een klein beetje verder af. Iets heeft Hem veranderd. Ik twijfel er niet aan 
dat het komt omdat de Geest van God zo opvallend in de brief van Johannes zegt: 
“En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons [het] verstand gegeven 
heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn 
Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en [het] eeuwige leven. 

504 Zie Luc. 24:11 
505 Zie 1 Kor. 10:12.  
506 Luc. 24:13 
507 Luc. 24:14 
508 Luc. 24:15 
509 Luc. 24: 27 
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Kinderen, wacht u voor de afgoden. “510 Ik denk niet dat het hier om aardse 
afgoden gaat. Het is om jezelf vrij te houden van iedere gedachte van God die niet 
haar volmaakte tegenhanger vindt in Jezus. Omdat God slechts bekend is in Hem. 
Als ik een gedachte heb van God die niet wordt uitgedrukt in Jezus, dan heb ik een 
afgod in mijn gedachten en niet de ware  God. Daarom geloof ik dat de Geest van 
God hier grote nadruk legt op dit woord “Jezus Zelf. “ 

Wat was het dat de Heer uitdreef naar deze voetgangers die naar Emmaus 
onderweg waren? Ik twijfel er niet aan dat het de volmaakte kennis was die Hij 
had van wat er in hun harten omging. Omdat, volgende op het herwinnen van een 
afvallige - als Hij een heilige in verbijstering, droefheid of verwarring vindt - hoe 
houdt Hij er van om dan naderbij te komen en die persoon te herstellen. Hebt u 
de Heer niet gekend, dat Hij vaak dichterbij u kwam wanneer u geplaagd werd en 
verward was en u de dingen niet precies uit elkaar kon ontwarren? Hoe is Hij door 
zijn woord, of enige dienst door één van zijn dienstknechten, tot u gekomen en 
heeft u ontmoet en geholpen. Evenals in Joh. 13, waar Hij een bekken met water 
neemt en een linnen doek en de voeten van de discipelen wast om hen in 
volkomen rust te plaatsen in Zijn tegenwoordigheid. O, als wij maar een gepast 
gevoel hadden van hoe Hij ons liefheeft. Hebt u enig gevoel van Zijn persoonlijke 
liefde voor u? U zegt, “Ik weet dat Hij de gemeente lief heeft”. U zou dat kunnen 
weten en toch ellendig zijn. Maar wanneer u tot dit komt, “Hij heeft mij liefgehad, 
en Zichzelf voor mij overgegeven. “511 wordt de zaak heel persoonlijk. U mag er 
van afhankelijk zijn, dat waarin de Heer behagen schept, is in het begrip van Zijn 
eigen persoonlijk gevoel en ook de deelnemende liefde die vloeit van onze harten 
naar Hemzelf. Weet u waarnaar Hij uitkijkt? Naar twee soorten harten. Een 
“kokend hart” en naar een “brandend hart”. Hij heeft geen zorg voor enig ander 
dan deze. In Ps. 45 wordt gesproken over “een kokend (ziedend) hart”?? Helaas!, 
vaak zijn onze harten zelfs niet bij de zondaar. Als u uw vinger in een kan doet die 
net tegen koken aan is, dan is het niet heet genoeg om te maken dat je je vinger 
er uit trekt. Maar een kokende pot, ja, daar is warmte in.  Waar de Heer naar 
uitkijkt, is naar een warm hart. In de psalm waarop gezinspeeld wordt (krijg) heb 
ik de manier waaop de liefde tevoorschijn komt. Hier heb (krijg) ik de manier 
waarop ze wordt teweeg gebracht.  

U zegt, “ ik zou wensen dat mijn hart zou branden”. Neem eenvoudig een reis 
naar Emmaüs met Jezus en ik garandeer dat uw hart zal branden als u daar 
aankomt. Kijk nu opnieuw naar deze beide reizigers, zoals Jezus zich bij hen voegt. 

510 1 Joh. 5: 20, 21.  
511 Gal. 2: 20.  
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We lezen, “Hun ogen werden echter ervan weerhouden Hem te herkennen. “512 
De ogen van heel veel heiligen worden vandaag “ervan weerhouden”. Ik vraag mij 
af u ooit hebt opgemerkt dat hun ogen “ervan weerhouden” werden in vs. 16 en 
dat hun ogen werden “geopend” in vs. 31? Nu lieve vrienden, waarom gebeurde 
dat? Er zijn vele dingen die worden toegestaan om binnen te komen en de ziel te 
hinderen. Wel, u zegt. zij waren niet verstandig. Ah, ik zeg u wat de ogen zal 
openen - . een brandend hart. Als uw genegenheid (liefde) juist is dan zult u heel 
spoedig dingen zien. Soms zeggen de mensen, “Wij zien het niet”. De vraag is, wilt 
u (het) zien? Als u bepaalde dingen zou willen zien, dan is het zeer waarschijnlijk 
dat u veel, waar u nu mee bezig bent, zou afsnijden. Ik geloof dat we soms, in de 
grond, de waarheid niet willen zien. Onze harten lijken op dat van Zippora. Zij zei: 
“Voorzeker, gij zijt mij een bloedbruidegom, met het oog op de besnijdenis. “513 
Zij hield nooit weer van de dood evenmin dat u of ik er van houden. Maar ze wist 
heel goed, als ze haar man wilde behouden dan moest haar jongen worden 
besneden. Zij moest de dood accepteren. Het is iets groots om een “brandend 
hart” en een “geopend oog” te hebben. De Heer geve ons beide.  

“Hij nu zei tot hen: Wat zijn dit voor woorden die u al wandelend met elkaar 
uitwisselt?” (vs. 17) Veronderstel dat de Heer onze weg vandaag kruist en zegt, 
“Wat  spreekt u onder elkaar?”, denkt u werkelijk dat Hij ons zou vinden 
(aantreffen) terwijl wij over Hem spreken, over Zijn belangen en over de dingen 
van Hem. Het zou heel goed voor ons zijn als het zo was. Maar indien niet, dan 
zullen we moeten oordelen hoe waar het woord van de Heer was “Maar mijn volk 
heeft Mij vergeten, talloze dagen. “514 Gezegend zei Zijn naam, Hij heeft ons nooit 
vergeten.  

En nu lezen we, “Eén nu, genaamd Kleopas, antwoordde en zei tot Hem: Bent U 
alleen een vreemdeling in Jeruzalem?” (vs. 18a) Nu u zou gedacht kunnen hebben 
dat het vreemd was omdat ik juist nu zei dat dit stel man en vrouw was. Ik heb 
heel goed redenen om dit te denken. Hier krijgen we de naam van de man - 
Cleopas. Als u zich wendt tot Joh. 19: 25, dan vindt u daar waarschijnlijk zijn 
vrouw waarover gesproken wordt. “Bij het kruis van Jezus nu stonden zijn moeder 
en de zuster van zijn moeder, Maria, de [vrouw] van Klopas en Maria Magdalena. 
“515 U zou tot mij kunnen zeggen, dat zou niet beslissend zijn. Nee, maar hun 
uitnodiging aan de Heer, “Blijf bij ons” (vs. 29) zou aantonen dat zij bij elkaar 

512 Luc. : 24:16.  
513 Exod. 4: 25, 26.  
514 Jer. 2: 32.  
515 Joh. 19: 25b.  
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(samen) leefden, dat is tamelijk zeker. En er is nu nog een andere reden die ik kan 
aanvoeren. Weet u waarom de Geest van God in 1 Kor. 15, als hij de 
getuigenissen van de opstanding van de Heer Jezus aanhaalt, slechts vijf van de elf 
verschijningen selecteert? Ga daar naar toe en zie precies wat ik bedoel.  

“Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb: dat 
Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij is begraven, 
en dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften; en dat Hij aan Kefas is 
verschenen, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan 
vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten tot u toe in leven, maar 
sommigen ontslapen  zijn. Daarna is Hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle 
apostelen. “516 Dit zijn slechts vijf van de elf keren dat Hij gezien werd. Maria 
Magdalena en haar Galilese vrienden worden weggelaten; de tweee 
Emmaüsgangers , de verschijning van de Heer in de bovenkamer op de eerste dag, 
eveneens de verschijning aan de zee van Galilea, toen de zeven Hem zagen en de 
verschijning in Galilea, zoals vermeld in Matt. 28 zijn (worden) er alle uitgelaten. 
In elk van deze zes gevallen, werd ongeloof van/aan het getuigenis van de 
opstanding van Christus aan de dag gelegden in de meeste ervan zult u vinden dat 
er vrouwen aanwezig waren.  

Op de eerste dag van de week, in de bovenkamer, maak ik op dat er vrouwen 
aanwezig waren, terwijl Thomas er niet was (Luc. 24: 33; Joh. 20: 19). Het wordt 
ons niet verteld dat er enige aanwezig waren in de week toen Hij werd gezien 
door “de twaalven”. Het was duidelijk niet alleen een apostolisch gezelschap dat 
we vinden in Luc. 24, want om er mee te beginnen, Thomas was daar niet en er 
was een grote menigte anderen aanwezig behalve de apostelen. Hoe weet u dat ? 
Lees vs. 33. Daar was duidelijk een groot gezelschap. De discipelen waren in het 
algemeen samen vergaderd en dat stelt de waarheid voor van de gemeente en de 
Heer die in hun midden was. Echter, ik wil die kant van de waarheid vanavond 
niet volgen. (nasporen, traceren)  

Ik heb daarom, vanuit de voorafgaande beschouwingen, de diepste overtuiging 
dat één van deze twee die naar Emmaüs gaan een vrouw was. En het is prachtig 
om te zien dat zij beiden één van hart waren. Zij spraken (onderhielden zich) 
intiem en wisselden van gedachten terwijl zij voortgingen en Jezus was het 
hoofdthema van hun gesprek. Als u gehuwd bent dan hoop ik dat u hetzelfde 
doet. Het is precies zoals we  moeten zijn en het is zeer gezegend om te zien dat 
als God u een verslag van dit mooie opstandingstoneel geeft, Hij u een man en 

516 1 Kor. 15: 3-7.  
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een vrouw toont (laat zien) die één van hart en va n ziel zijn, die naar hun huis 
wandelen (gaan) en samen spreken over Zijn Zoon en dra hebben zij de 
gezegenede Heer die samen met hen gaat. . Dat was een gelukkig huis die avond 
en ongelukkig is het huis dat niet van dat/die soort /slag is.  

Wel, Cleopas beantwoordt de vraag van de Vreemdeling met - “Bent U alleen een 
vreemdeling in Jeruzalem dat U de dingen niet weet die daar deze dagen zijn 
gebeurd?” (vs. 18) Heel eenvoudig en heel treffend is dat antwoord dat gegeven 
wordt aan de totale vreemdeling die hem aanspreekt. U mag zeggen, “waarom 
kenden zij Hem niet?” Ga even naar Marc. 16 en ik denk dat u de reden zult 
krijgen. “Na deze dingen nu openbaarde Hij Zich in een andere gedaante aan twee 
van hen, terwijl zij wandelden en naar [het] veld gingen. En dezen gingen weg en 
berichtten het aan de overigen, maar zij geloofden ook die niet”. (Marc16: 12, 13) 
Hun getuigenis werd niet geloofd, evenals blijkbaar de discipelen niet het 
getuigenis van “enige vrouwen uit ons midden”, aannamen die eerder op de dag 
“ons buiten onszelf gebracht” hadden door te zeggen “dat Hij leeft”. (Luc. 24: 22, 
23) 

Dat was mogelijk de reden waarom hun ogen ervan werden weerhouden Hem te 
herkennen. De Heer plaatst Zichzelf soms in ons gezelschap opdat wij precies 
mogen/zullen leren waar we zijn in de geschiedenis van onze zielen. Hij schijnt 
voor ons werkelijk en echt te zijn. We kunnen huichelaars zijn voor elkaar, - dat 
wil zeggen de één moge lijken te zijn wat hij niet is. Werkelijk, dat is ons gevaar. 
Maar Hij schijnt 517steeds de waarheid te zien. Hij kijkt uit naar de waarheid en ik 
denk niet als Hij de waarheid vindt, zoals Hij ze vond in hen, dat de Heer in enig 
opzicht boos op hen was, hoewel Hij hen kon berispen wegens hun ongeloof. 
Maar voor de Heer is het iets groots om u en mij getrouw en oprecht (waar) te 
vinden op onze weg. Ik denk dat Hij het waardeert en schat. En wat vindt Hij hier? 
Iets dat naar ik niet betwijfeld voor Zijn hart zeer aantrekkelijk was, een droevig 
en niet intelligent stel, maar een stel (span) dat diep geïnteresseerd was in Hem 
en in Zijn dingen. Dit voerde tot Zijn vraag - “Wat zijn dit voor woorden die u al 
wandelend met elkaar uitwisselt? En zij bleven met droevig gezicht staan. Eén nu, 
genaamd Kléopas, antwoordde en zei tot Hem: Bent U alleen een vreemdeling in 
Jeruzalem dat U de dingen niet weet die daar deze dagen zijn gebeurd? En Hij zei 
tot hen: Wat dan? Zij nu zeiden tot Hem: De dingen betreffende Jezus de 
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Nazaréner, die een profeet was, krachtig in werk en woord voor God en al het 
volk”. 518 

Denkt u dat er geen vreugde was voor Zijn hart om dit stel uit te horen spreken 
wat zij voelden m. b. t Hem? Hij houdt ervan om ons over hem te horen spreken. 
Weet u wat het zegt in het O. T. ? “Dan spreken zij die de Here vrezen, onder 
elkander, ieder tot zijn naaste: De Here bemerkte het toch en hoorde het en er 
werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de 
Here vrezen en zijn naam in ere houden”. (Mal. 3: 16) Hier waren twee vermoeide 
pelgrims op aarde en Hij luisterde naar hen. Luisteren naar hen terwijl zij op de 
meest mooie wijze tot Hem spreken en beschrijven wat hun gevoelens waren m. 
b. t. Hemzelf, hoewel zij Hem op het moment niet kenden (herkenden). Hij was 
een zeer geïnteresseerde luisteraar, terwijl zij vervolgden, “hoe onze 
overpriesters en oversten Hem hebben overgeleverd  tot [het] doodvonnis en 
Hem hebben gekruisigd. “(vs. 20) Dat is wat Israël had gedaan. En nu vertellen zij 
de teleurstelling van hun eigen harten - “Wij echter hoopten dat Hij Degene was 
die Israël zou verlossen. “(vs. 21) Zij dachten over/aan de koning: zij dachten over 
de heerlijkheid en de vestiging van het koninkrijk; en ik twijfel er niet aan dat zij 
teleurgesteld en ontmoedigd waren Bent u nooit ontmoedigd geweest? Wat 
wonderlijk als de Heer naderbij u komt en Zichzelf binnen brengt als de bron van 
vrede, vreugde en blijdschap voor uw onderdrukt (bezwaard) hart - het 
gezegende hemelse antwoord op de vele dingen hier die u hebben teleurgesteld 
of ontmoedigd. Hun met Hem verbonden hoop was helemaal verijdeld door Zijn 
dood en blijkbaar geheel vergaan, hoewel zij hun verwondering erkennen van wat 
zij hebben gehoord, maar klaarblijkelijk niet hadden geloofd.  

“Maar al met al is het nu al de derde dag sinds dit is gebeurd. Maar ook hebben 
enige vrouwen uit ons midden ons buiten onszelf gebracht: zij waren vroeg bij het 
graf geweest, en toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen zij zeggen dat zij ook 
een verschijning van engelen hadden gezien, die zeiden dat Hij leeft”. (vs. 21 - 23) 
Zij vertellen het verhaal heel eenvoudig. Dan voegen zij er aan toe, “En sommigen 
van hen die bij ons zijn, gingen weg naar het graf en vonden het zoals ook de 
vrouwen hadden gezegd; Hem zagen zij echter niet. “(vs. 24) Deze vier woorden 
spreken boekdelen, “Hem zagen zij echter niet”. Weet u waarom zij Hem niet 
zagen? Zij verwachtten het niet om Hem te zien. Zag u de Heer op de laatste dag 
van de Heer bij de morgensamenkomst voor de broodbreking? “Oh, het was juist 
een nogal saaie samenkomst”. Was Christus saai/somber? Oh, wel/goed u weet 
dat de dingen helemaal niet levendig, schitterend waren”. Ah, zag u Hem niet? Zal 

518 Luc. 24: 17- 19 
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ik u vertellen waarom niet? U verwachtte Hem niet. U ging er heen om iemand 
anders te  ontmoeten, of verwachtte de stem van iemand anders te horen Het 
was niet enkel (alleen) Christus die u dreef.  

Vele malen heb ik heiligen gezien die op juiste grond waren vergaderd, en toch 
kon het van hen gezegd worden “Hem zagen zij niet. “Waarom? Omdat het niet 
Hemzelf alleen was die zij gingen zien en Hij liet hen de vrucht van hun ongeloof . 
Kent u het geheim van gelukkige, oprechte (gezonde), aanbiddingsvolle 
samenkomsten? Die zijn er wanneer iedere heilige enkel gekomen is om Hem te 
zien, Hem te ontmoeten en om Hem te aanbidden. “Hem zagen zij niet”(vs. 24) is 
een ernstige bewering (aantijging) Telkens wanneer u van een samenkomst, 
vergaderd tot Zijn naam, komt en u hebt Hem niet gezien, dan mag u zich er op 
verlaten dat de fout niet bij Hem lag en het zou een grote vergissing zijn de fout 
op/bij uw broeders te leggen. U mag zich er op verlaten dat er iets bij uzelf 
verkeerd was. Iets dat oordeel nodig had (behoefde) was toegelaten.  

Deze bewering (vermelding) van hun kant leidt de Heer ertoe om iets te zeggen 
wat wij allen zouden moeten overwegen en ter harte nemen “En Hij zei tot hen: O 
onverstandigen en tragen van hart in het geloven van alles wat de profeten 
hebben gesproken”. (vs. 25) Hoe waar is dit voor ons. Hoe dwaas zijn wij vaak en 
hoe traag van hart om het woord te geloven. En dan zegt Hij, “Moest de Christus 
dit niet lijden, en [zo] in zijn heerlijkheid binnengaan? (vs. 26) Laten wij onszelf in 
hun positie (toestand) van die dag terug verplaatsen en er aan denken waar een 
Jood naar uitzag. De komst van de Messias in kracht, het oprichten van het 
koninkrijk, en de invoering van de heerlijkheid, waren de dingen waarnaar, 
volgens de Schriften, een godvruchtige Jood uitzag. Hoe diep was dan hun 
teleurstelling en de Heer begreep het. En hoewel Hij hen zou berispen wegens 
hun ongeloof, zie hoe Hij als vanzelf door gaat om te zeggen “Moest de Christus 
dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid  binnengaan?” Het lijden en de heerlijkheid 
gaan samen. Als u het O. T. leest dan ziet u dat het de weg is waarin het geplaatst 
wordt. Eerst het lijden en dan de heerlijkheid. Als ik bij het N. T. kom, dan is dit 
het wat ik vind, Paulus heeft het diepe gevoel van wat het is Christus te kennen in 
heerlijkheid en vandaar is hij bereid om te lijden. Wat hem hier bereid maakte tot 
zulk een mens als hij was om te lijden voor Christus dat was de wetenschap dat 
Christus in de heerlijkheid is (was).  

“En te beginnen met Mozes en alle profeten legde Hij hun uit wat in al de 
Schriften over Hem stond. “(vs. 27) Ik denk dat de Heer het mij zal vergeven - als u 
het niet doet - wanneer ik zeg hoe graag ik het gewild zou hebben dat ik daar die 
dag geweest zou zijn. Zou u dat niet zijn broeders? Zou u het niet graag gewild 
hebben die vierde dag mee te maken en om Hem te horen “openen de 
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Schriften?” Waarom heeft uw hart soms behoorlijk gekookt en liepen de 
vreugdetranen over uw wangen toen u iets van de dienst van Christus hoorde van 
de lippen van een arme dienstknecht van Hem? Maar denk er aan wat het 
geweest moet zijn Hem te horen toen Hij de Schriften doorliep vanaf Mozes, en 
vanaf het type, de schaduw, het beeld, het offeren en de offeranden en daaruit 
oppikte datgene dat sprak over Hemzelf en het zo uitlegde dat hun harten 
brandende waren. Geen wonder, het feit was dit, zij hadden nog nooit een 
dusdanige Vreemdeling ontmoet, zij hadden eerder nooit zulk een dienst gehad 
en nooit zulk een gezelschap van tevoren.  

En deze heerlijke uitlegging ging gedurende een reis van acht mijlen door. Wij 
kunnen wel begrijpen wat het teweeg bracht. Het bewerkte de meest 
voortreffelijke verklaring (uiteenzetting) van ware gemeenschap. Het gevolg van 
deze dienst was dit, dat hun harten werden verbonden aan de Vreemdeling, 
hoewel zij er geen notie van  hadden wie Hij was. Hij was in staat zo prachtig te 
spreken over Degene die het kostbaarst voor hun harten was zodat zij verzochten 
om meer van zijn dienst en gemeenschap. Ik ken geen enkel toneel (tafereel) in 
de Schrift dat liefelijker het gevolg van werkelijke dienst van Christus uitdrukt. Dat 
verenigt (verbindt) altijd het hart tot Christus en tot degene die dient. Zij wisten 
niet wie het was die zo kostbaar Christus voor hen ontvouwde. Hij verheugde hun 
harten reusachtig (onmetelijk) wanneer Hij sprak van Hem die het hoofdthema 
(de last) en het getuigenis van alle Schriften was. Hierdoor werd Christus 
toenemend kostbaar voor hun zielen; en dienst die dat niet doet is waardeloos of 
het nu van mijn lippen komt of van iemand anders. Als het Christus niet dient en 
Hem kostbaarder voor de ziel maakt, dan is het waardeloos. Zo wordt ware 
gemeenschap gemaakt.  

Dit hoofdstuk geeft (presenteert) een liefelijk beeld weer van de manier waarop 
de Heer, na de opstanding, de Schriften opent voor Zijn eigen volk. Zo meteen zult 
u vinden dat Hij hun ogen opent (vs. 31) en dan (daarna) opent Hij hun verstand 
(vs. 45) Het is een wondervol hoofdstuk, dit 24ste hoofdstuk van Lucas, van 
goddelijke openingen, te beginnen met een geopend graf en afsluitend met een 
geopende hemel. Als we doorgaan met haar onderricht dan lezen we, “En zij 
naderden het dorp waar zj heengingen; en Hij deed alsof Hij verder wilde gaan”. 
(vs. 28) Hoe prachtig is die aanraking (voeling). Christus dwingt ons nooit Zijn 
gezelschap op. Hij dwong dat toen niet op , Hij doet het ook vandaag niet. Ik kan u 
precies vertellen hoe veel van Christus u zult krijgen. Evenveel als u werkelijk 
wenst (wilt). “En Hij deed alsof Hij verder wilde gaan”. En nu krijg ik de juiste 
plaats. “En zij drongen bij Hem aan en zeiden: Blijf bij ons”. (vs. 29) De 
hoffelijkheid die Hem steeds kenmerkte en één van  de volmaaktheden van Zijn 
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weg als een Mens, wordt hier gezien. Welk recht had Hij om dat huis binnen te 
gaan? Hij had een recht, maar Hij liet het niet gelden. De vraag was, wilden 
(wensten) zij Hem? 

Hij zal mij nooit dwingen om Zijn gezelschap te hebben. Ik ontken niet wat ik mag 
noemen de dwang van genade op de zondaar, maar, waar het een heilige betreft 
handelt Hij niet zo. Zo handelt Hij niet. Begeren u en ik Zijn gezelschap? “En Hij 
deed alsof Hij verder wilde gaan”. (vs. 29) Ik denk ik zie Hem. Zeggen zij: “Hier is 
ons huis, wilt U binnenkomen?” O nee, niets van dien aard. Hij zegt “Ik ga verder”. 
“En zij drongen bij Hem aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en 
de dag is al gedaald”. Zij moesten Hem misschien meer dan eens vragen. Er is 
zoiets als de liefde van Christus dwingt ons. Maar hier was het de liefde van 
heiligen die Hem dwong. Het is wederzijdse dwang.  

Kijk naar het vervolg - “En Hij ging naar binnen om bij hen te verblijven”. (vs. 29) 
Ah! Hoe blij waren hun harten. Zij hadden Zijn gezelschap die hun harten van 
dienst deed branden, zoals zij van tevoren nooit hadden gehoord. “En het 
gebeurde, toen Hij met hen aanlag, dat Hij het brood nam en zegende en nadat 
Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. “(ver. 30) Hier neemt Hij Zijn ware plaats in. 
Hij moest de heer van het huis zijn. Hij is nu niet de gast. Alles is van Hem. En 
terwijl Hij aan de tafel zit, wat doet Hij? “Hij nam het brood en zegende en nadat 
Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. “(vs. 30) Hier neemt Hij Zijn ware plaats in. 
Hij moest de heer van het huis zijn. Hij is nu niet de gast. Alles is van Hem . En 
zittende aan de tafel, wat gaat Hij doen? “Hij nam het brood en en zegende en 
nadat Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. “Opeens is er een herkenning van 
Hemzelf en van Zijn autoriteit. “Hun ogen nu werden geopend en zij herkenden 
Hem”. En u kunt mij vragen, is dit de maaltijd van de Heer? Het is niet precies het 
avondmaal van de Heer en toch is het precies dat wat zou plaats vinden bij de 
maaltijd van de Heer. Hij dankt, breekt het brood en geeft  het aan hen. Daar is de 
dienst van Hemzelf aan het hart en de ogen worden geopend om Zijn 
aanwezigheid te ontdekken en Zijn schoonheid.  

Ik weet niet wat u hebt geleerd in uw geestelijke geschiedenis; maar ik belijd 
openlijk dat ik nooit geleerd heb in de eenzaamheid van mijn closet, als ik geheel 
alleen was, op een Bijbellezing, of bij een lezing over de Schrift, ik heb daar God 
nooit geleerd, of de waarheid geleerd zoals ik het in de gemeente heb geleerd, en 
bij het breken van het brood, waar het de Heer Zelf is geweest die de bedienaar 
van Zijn eigen tafel is geweest. Het is iets wonderlijks onder de directe dienst van 
Christus te zijn, met de mensen geheel buitengesloten. Het gevolg is onmiddellijk 
“Hun ogen nu werden geopend en zij herkenden Hem”. Als u de waarheid wilt 
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hebben zult u haar krijgen. Als u werkelijk wenst te hebben wat bij Hem past, en 
Hem wilt volgen dan zal Hij u uw wens geven.  

Als de herkenning van de Heer compleet is dan lezen we: “En zij zeiden onder 
elkaar: was ons hart niet brandend <in ons>, toen Hij onderweg tot ons sprak, 
toen Hij ons de Schriften opende? (vs. 32) Het is iets wonderlijks de Schriften 
goddelijk geopend te krijgen, want die soort van dienst van Christus veroorzaakt 
altijd dat het hart brandt. Als de Geest van God komt en dient in Zijn liefde, 
genade, schoonheid en heerlijkheid voor uw ziel, dan mag u ervan afhankelijk zijn, 
uw hart zal het beantwoorden. En als het er niet aan beantwoordt dan mag u zich 
wel afvragen of u wel een kind van God bent. Het is gemakkelijk genoeg om te 
zeggen, “Ik ben een christen”. Maar als mijn hart niet met geestdrift wordt 
vervuld als Christus wordt gediend, dan mag ik mij wel afvragen of ik wel een kind 
van God ben. Zegt u - u  doet veel van onze harten wankelen. Wel als zij eerst 
wankelen en daarna verbranden dan zal het heel goed zijn. En als zij nooit 
verbranden dan is er ergens iets verkeerd. U gaat alleen met de Heer en als uw 
hart niet brandende is terwijl Hij met u spreekt, dan mag (kunt) u er zeker van zijn 
dat er iets radicaal verkeerd is. De Heer geve ons een iets meer brandende 
harten. Dat is een hart dat zich eerst tot Hem wendt in werkelijke genegenheid en 
daarna iets heeft voor anderen. Dat is ook het kenmerk (het karakter) van een 
kokend hart.  

Spreekt u vaak met anderen over Jezus? Neen. U hebt dan geen kokend hart, 
vrees ik. Een kokende pot is geneigd over te koken. Wij kennen altijd een kokende 
pot en als er iets is dat meer is dan iets anders dat ik graag in deze wereld zou 
ontmoeten dan is het een kokende heilige. Sommige christenen die je ontmoet 
lijken juist meer op ijsblokken. Zij ontmoedigen (verkillen) iemand. God houde u 
en mij af van dat soort heilige. . Geef mij een heilige die mij zal vertederen, mijn 
geweten zal aanraken, mijn verstand zal uitrusten en mijn hart zal bereiken. Dat is 
wat ik vind op opstandingsdag. Het gezelschap van Christus bracht het toen 
tevoorschijn en doet nu precies hetzelfde . Kijk op het gevolg bij die twee 
discipelen. Had het de meesten van ons betroffen, wij zouden zeer waarschijnlijk 
hebben gezegd, “We hebben een heel mooie nuttige avond gehad en nu zullen 
we eenvoudig (welverdiend) rustig zitten en genieten van wat we gehoord 
hebben. Zo was het niet bij hen. Zij waren net (juist) hun huis ingegaan en wat 
lezen we vervolgens? “En zij stonden op datzelfde ogenblik op en keerden terug 
naar Jeruzalem”. (vs. 33) Dat zou voor ons voldoende geweest kunnen zijn, maar 
niet voor dit stel. “En zij stonden op datzelfde ogenblik op en keerden terug naar 
Jeruzalem”. Even daarvoor was het te laat voor hun onbekende Onderrichter om 
verder te gaan, en nu was het niet te laat en waren zij ook niet te vermoeid om 
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zich terug te slepen over die acht lange mijlen en het vreugdevolle  nieuws 
betreffende Jezus en de opstanding te verspreiden. De verwonderlijke ontdekking 
die zij hebben gedaan moesten zij noodzakelijk delen met anderen. Dit is 
werkelijk christendom. Draag aan (tot/naar) en deel met anderen alles wat God 
uw eigen ziel heeft gegeven om te kennen en te genieten.  

Ik zou voor God willen, lieve medegelovigen, dat u en ik meer op dit stel geleken. 
Leven broeder Cleopas en zijn vrouw in uw gebied? 

Dit toegewijde en zich verheugende paar keerde, in de duisternis van de nacht, 
terug naar Jeruzalem, “en vonden de elf en hen die bij hen waren, 
samenvergaderd, die zeiden: De Heer is werkelijkt opgewekt en is aan Simon 
verschenen”. (vs. 33,34) Zij gaan ten einde hun nieuws te vertellen en als zij de 
deur binnengaan dan wordt hun eigen geloof heel mooi bevestigd daar men 
onmiddellijk uitroept “De Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. 
“(va. 34) God bevestigt altijd de ziel die de waarheid ontvangt en beantwoordt.  

“En zij verhaalden wat er onderweg [gebeurd] was en hoe Hij hun bekend was 
geworden in het breken van het brood”. (vs. 35) Breekt u het brood vaak? “Een- 
of tweemaal per jaar”. Welk een arm half-verhongerd schaap moet u zijn. Veel 
christenen zeggen “ik houd er meer van om de prediking te horen”. Ik twijfel er 
niet aan dat dit zo is. Maar een dienstknecht horen spreken moet nooit het 
breken van het brood vervangen. U zult meer voor uw ziel verkrijgen bij een door 
God ingestelde broodbreking dan door vijftig preken. Bij het avondmaal van de 
Heer krijgt u de persoonlijke aanraking van de Heer Zelf. U krijgt (ontvangt) de 
kennis van Zijn liefde en het gevoel (besef) van Zijn genade als nergens anders. Ik 
ben er van overtuigd dat de Geest een grote betekenis heeft in de vermelding van 
“hoe Hij hun bekend was geworden in het breken van het brood”. (vs. 35) 

Wat volgt is heel interessant. De Heer Zelf komt het gezelschap op dat  ogenblik 
binnen, en zegt: “Vrede zij u”. Dan volgen de getuigenissen met betrekking tot 
Zijn werkelijke Mensheid en de waarheid van Zijn opstanding en Hij laat hen Hem 
aanraken en eet voor hun ogen. Zo God het wil zal ik een volgende keer iets meer 
hierover zeggen.  

Moge de vrucht van ons samenkomen van vanavond zijn dat we de Heer beter 
leren kennen en dat wij zijn liefde meer in onze zielen genieten. Als we iets van 
een beetje afstand van Christus toestonden, mogen we dan dieper in onze zielen 
het gevoel krijgen, dat om te zijn waar Hij is, alles is. Het maakt alle verschil van 
de wereld uit onder welke dienst u zich bevindt. Ik vraag soms wel eens aan 
mensen: “Wie is uw predikant?” Is het die Opgestane in de heerlijkheid? Is het 
werkelijk de dienst van de H. G? Tot mijzelf en mijn mededienstknechen zeg ik 
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graag, als onze dienst onze eigen mensen niet doet schudden en ze niet aan 
Christus verbindt dan is het geen passende (juiste) dienst. Ware dienst is die 
dienst die Christus kostbaar maakt voor ons, en de ziel helpt nader tot (dichter bij) 
Christus te komen . Zo ziet u dat Hij Zijn juiste plaats in de gevoelens van Zijn 
geliefden krijgt. Mogen uw ogen geopend worden en ook uw verstand (begrip) en 
u zult ondervinden dat dit een grote dag is waarin u leeft - de opstandingsdag. 
Luc. 24 is vol van (over) Christus en de harten van de discipelen toen waren 
(werden) geheel in beslag genomen door Christus. Hij was voor hen alles en het 
einde van alles werd bereikt - zij aanbaden Hem en waren vervuld met grote 
blijdschap. (vs. 51, 52)  
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Hoofdstuk 14 - De veertig dagen van de Heer Jezus 4 

Opstandings tonelen: De verschijning in de bovenzaal 

(Joh. 20: 19 - 25. ) 

Van alle verschijningen van de Heer aan zijn discipelen bij de opstanding, is er 
geen die de opstanding die ik vanavond heb gelezen, in algemeen belang 
overschaduwt, en eveneens in het verreikende karakter van de waarheid die bij 
die gelegenheid wordt ontvouwd. Wat een wonderlijk iets voor de Eerstgeborene 
van tussen de doden om te verschijnen in het midden van een gezelschap dat Hij 
als Zijn “broederen” erkent. Volgende op Zijn geboorte en Zijn dood en 
opstanding denk ik kan ik zeggen, was het het meest wonderlijke toneel dat ooit 
op aarde geschiedde. Denk een ogenblik daarover na. De Eerstgeborene van 
tussen de doden, de Eerstgeborene van vele broeders, wordt gezien in het 
midden van Zijn broeders; maar in geen geval zou ik Hem onze Oudste Broeder 
noemen. Neen!Mijn ziel deist terug van die uitdrukking; omdat hoewel Hij ons in 
Zijn oneindige genade broeders noemt , het ons niet past om Hem Broeder te 
noemen. Hij is onze Heer; ik denk dat de les van onze volgende dag des Heren ons 
dat mag/kan onderwijzen wanneer Thomas tot Hem zegt, “Mijn Heer, en mijn 
God”. (Joh. 20: 28).  

Nu ik twijfel er niet aan dat het het getuigenis van Maria Magdalena was, zoals 
vaak gezegd is, dat de discipelen deed samenvergaderen. Om te beginnen 
geloofden zij haar niet; maar door de dag heen kwam het geloof duidelijk op dat 
Jezus was opgestaan. Zij kwamen in de avond daarom samen, toen het donker 
was, en ik veronderstel dat niemand hen kon zien. Zij leerden op die 
opstandingsdag dat het Christendom, als zij dan al begrepen wat het was, iets was 
dat helemaal gescheiden van de wereld was. Dat is een grote les om mee te 
beginnen. En met gesloten deuren “uit vrees voor de Joden” en om de wereld 
buiten te sluiten, vinden we hen tezamen. De Heilige Geest laat ons dan weten 
dat wat in werkelijkheid hun harten vervulde, vrees was, maar dank zij God, 
duurde het niet heel lang voordat de vrees voor mensen door de genade van God 
werd uitgeworpen. Toen Jezus binnen kwam werd alles anders. En het is waar tot 
nu toe, als Hij komt wordt alles anders.  

Ik behoef nauwelijks te zeggen dat de wijze waarop Johannes de waarheid hier 
voorstelt, heel mooi in overeenstemming is met het karakter van zijn evangelie. 
Lucas verhaalt dingen die op deze wonderlijke avond gebeuren waar Johannes 
niet op zinspeelt. Ik wil u niet de betekenis van elk verhaal doen missen. Dat 
gebeurt gemakkelijk door de vermelding door elke evangelist, dat het God 
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behaagd heeft om het ons te geven, uit haar plaats te nemen. Ieder is volmaakt in 
haar plaats. In deze toespraken echter ontvouw ik u niet het speciale karakter van 
elk evangelie, maar zoek er eenvoudig naar opdat we de gehele situatie van alle 
kanten zullen (mogen) zien, zoals God het heeft aangeboden.  

Gods bedoeling (doel) bij het vermelden (optekenen) van deze tonelen is om ons 
een diepere kennis te geven van de Christus die u en ik kennen. Ik zeg niet dat u 
allen Hem kent. Er zijn vandaag veel gelovigen die Hem niet schijnen te kennen. 
Zij zouden Zijn bestaan, Zijn liefde of genade niet ontkennen; maar toch ontmoet 
ik  menig heilige, die niet tehuis is bij Christus. Hun wandel, wegen, omgang en 
hun hele manier van leven toont dat zij samen helemaal tehuis zijn in een 
verschillend toneel. Ik geloof dat het grote punt van deze openbaring in de 
opstanding is om op onze zielen de gezegende waarheid te drukken dat een 
onveranderde Christus voor onze harten staat (is). Als u met Hem hebt gewandeld 
door de evangeliën dan zult u veel van Zijn karakter hebben geleerd. Ik vraag u, 
'Hebt u dat gedaan?' Ik vraag u niet “Hebt u uw Bijbel gelezen, maar bent u met 
Christus door de evangeliën gereisd”. Leest u ze zo als om uzelf in Zijn gezelschap 
te plaatsen? Op een andere manier zult u Hem nooit leren kennen; omdat de 
Geest van God geen onthullingen (openbaringen) van Christus aan u en aan mij 
gaat maken als wij lui zijn in/bij het onderzoeken van het verhaal van Hem dat Hij 
ons reeds heeft gegeven van Hem. Dat geloof ik voor nog géén enkel moment.  

Er is één ding dat God niet voor ons kan doen. God zal de Bijbel niet voor u lezen, 
jonge broeder. En God zal niet uw Bijbel voor u lezen, jonge zuster. U zult haar 
moeten lezen, en ik zal haar hebben te lezen, als we Christus gaan leren kennen. 
Och, u zegt mij, maar Christus is nu in een nieuwe plaats. Dat weet ik. Christus is 
verheerlijkt, Hij is een Mens in de heerlijkheid. Als Mens daar in gerechtigheid 
deelt Hij nu met ons al de gezegendheid (zaligheid) van die plaats en de Heilige 
Geest is gekomen om in ons te wonen en om onze harten tot Hem, daar waar Hij 
nu is, te dragen. Maar ik geloof, des te meer ik leer van wat Christus was toen Hij 
door dit toneel ging, des te meer de Geest van God mijn hart zal geven om Hem te 
kennen daar waar Hij nu is. Alles wat God ons heeft gegeven in deze kostbare 
evangeliën zowel als in de Handelingen en in de brieven dient er voor om onze 
harten bekend te maken met Hemzelf. Als ik u wil leren kennen dan moet ik 
met/bij u leven. En als u mij wenst te  kennen dan zult u met mij moeten leven. En 
het is precies hetzelfde met de Heer. Wij moeten Zijn gezelschap in orde houden. 
(onderhouden).  

Laten we nu kijken wat op deze eerste avond plaats vond. Er zijn drie evangelisten 
die deze verschijning van de Heer verhalen. In het laatste hoofdstuk van het 
Marcus evangelie wordt er eenvoudig naar verwezen. Er is geen detail en Marcus 
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vertelt ons slechts dat zij samenvergaderd waren voor een maaltijd. “Later <nu> 
openbaarde Hij Zich aan de elven terwijl zij aanlagen, en verweet [hun]hun 
ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen die Hem hadden gezien nadat Hij 
was opgewekt, niet hadden geloofd. “519 Marcus vertelt dat de Heer hen hun 
ongeloof - en hardheid van hart - verweet. Dat wil zeggen dat wat natuurlijk voor 
het hart was kwam naar buiten en de Heer berispte het. De grote les is dit, de 
Heer Jezus houdt niet van ongeloof. Hij houdt van geloof (vertrouwen). Dat is wat 
ik betreffende deze verschijning haal uit de pen van Marcus.  

Er is veel meer van de menselijke kant van de dingen bij Lucas dan bij Johannes. 
Dat is volkomen in overeenstemming met zijn evangelie. U vindt de goddelijke 
Persoon van de Zoon in het evangelie van Johannes en de hiermee verbonden 
waarheid. In Lucas lezen wij dat toen de twee terugkeerden van Emmaüs en de 
opperkamer binnen kwamen dat zij “de elf en hen die bij hen waren, 
samenvergaderd vonden. “520 Dat is een belangrijk vers, omdat reusachtige 
(onmetelijke) kerkelijke structuren in het christendom zijn ingebouwd, met een 
totaal bedorven grondslag, namelijk dat dit gezelschap alleen apostolisch was.  

De elven waren daar heel (hoogst) zeker; maar het toegevoegde woord in het 
evangelie van Lucas, “en hen die bij hen waren”, laat zien dat dit het algemene 
gezelschap van de discipelen was. Ik ben geneigd te denken dat het een groot 
gezelschap was, hoewel misschien niet meer “honderd en twintig”, wat het aantal 
is dat de Geest van God ons vertelt die vergaderd waren tot gebed in het eerste 
hoofdstuk van de Handelingen. 521 Het was echter alleen een apostolisch 
gezelschap en dat is een punt van primair belang om in gedachten te houden. Dat 
gezelschap was samenvergaderd van vele delen (kanten), nadat de discipelen, via 
Maria, de boodschap hadden gehoord die Hij die morgen tot Zijn broeders zond 
door de opgestane Heer. In hun midden komen de twee van Emmaüs met hun 
nieuws en zij worden tegemoetgekomen door het getuigenis: “De Heer is 
werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. “522 Het is duidelijk dat Simon 
Hem gezien had en dat de broeders had laten weten. Maar opstanding is iets 
vreemds voor de menselijke geest. het ligt zo buiten het normale. Christus, 
opgestaan uit (van tussen) de doden, was een totaal nieuwe gedachte voor de 
discipelen. Voor hen stond Jezus op het punt om te verschijnen in hetzelfde 

519 Marc. 16:14 
520 Luc. 24: 33 
521 Zie Hand. 1:15.  
522 Luc. 24: 34.  
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lichaam waarin Hij zijn leven had afgelegd, maar nu in een geheel nieuwe 
toestand.  

En nu lezen we, “Terwijl zij nu hierover spraken, stond Hijzelf in hun midden en zei 
tot hen: Vrede zij u. “523 Dat is ongetwijfeld dezelfde verschijning als vermeld in 
Joh. 20: 19. Hij komt in hun midden en het eerste woord is “Vrede zij u!” Broeders 
wat is het een zegen om in onze zielen het gevoelen te hebben dat er een nieuw 
tijdperk ingewijd is, een tijdperk van vrede. De eerste (noot) toon die het 
gezelschap treft dat tot de opgestane Christus behoort is: “Vrede zij u. “ 

Ik durf (waag het) te zeggen dat u bent aangegrepen met ontzetting, vervuld bent 
door de wijze waarop over vrede wordt gesproken in het N. T. Indien dit niet zo is, 
let op het getuigenis m. b. t. de Heer voordat Hij werd geboren. Ga eenvoudig 
even terug naar Lucas 1. Zacharias, vervuld met de Heilige Geest , zegt dat het 
gevolg van het  bezoek waarmee de Opgang uit de hoogte zal zijn “om te schijnen 
voor hen die in duisternis en schaduw van [de] dood zitten, om onze voeten te 
richten op [de] weg van [de] vrede . “524 Dat is de grote gedachte voor de geest 
van de Geest van God door de mond van Zacharias . Licht en vrede zouden komen 
in Christus. Toen Hij geboren werd (was), zoals vermeld in Luc. 2 hebben we, “En 
plotseling was er met de engel een menigte van een hemelse legermacht, die God 
prees en zei: Heerlijkheid zij God in [de] hoogste [hemelen] en vrede op aarde, in 
mensen van [zijn] welbehagen. “525 Wat speciaal verbonden was met Christus, 
was vrede.  

U weet Hij werd (was) verworpen, maar, als u zich wendt naar het evangelie van 
Lucas dan zult u zien hoe het onderwerp opnieuw verschijnt. Als de Heer op zijn 
weg was naar Jeruzalem , ja, tot de dood, dan lezen we, “Toen Hij nu de helling 
van de Olijfbergal naderde, begon de hele massa van de discipelen met blijdschap 
God te prijzen met luider stem voor alle krachtige daden die zij hadde gezien, en 
zeiden: Gezegend Hij die komt, de koning, in [de] naam van [de] Heer! In [de] 
hemel vrede en heerlijkheid in [de] hoogste [hemelen]. 526 In hfst. 2 was het 
“vrede op aarde. Maar die dag is nog niet gekomen. De Heer is verworpen en nu 
leidt de Geest van God onze zielen naar de plaats waar Hij is. “Vrede in de hemel. 
“. En dat is de waarheid voor vandaag.  

523 Luc. 24: 36 
524 Luc. 1:79 
525 Luc. 2: 13,14.  
526 Luc. 19: 37, 38.  
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Wat is het volgende? De dood van Christus leidde tot de rechtvaardige basis van 
eeuwige vrede. Als dat wonderlijke werk van verlossing volbracht is door de 
gezegende Heer lezen we van “na vrede gemaakt te hebben door het bloed van 
zijn kruis. “527 Laat mij u hier vragen: hebt u vrede? Beste vriend u bent niet in het  
koninkrijk van God en het koninkrijk van God is niet in u, als dat niet het geval is. 
Waarom? ,omdat we lezen, “het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar 
rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest “528 Wat kenmerkt het 
koninkrijk van God? De gezegende regel van genade, liefde en goedheid. “Zij is 
rechtvaardigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest “ En als u geen vrede 
hebt, dan bent u er niet in (Niet in het koninkrijk van God) “Ben ik dan geen 
christen?” vraagt u. Dat is niet voor mij om te beslissen; ik vertel u slechts/alleen 
waar u niet bent. Als u geen vrede hebt dan bent u niet in de atmosfeer van de 
opstanding. U hebt niet aangeraakt (aangeroerd, of aangevoeld) wat Christus 
kwam bewerkstelligen en verkondigen.  

Hij staat op uit de dood en het eerste woord dat Hij zegt tot het gezelschap is 
“Vrede zij u”. 529 Het is een regen van vrede want Hij is de Vorst van de vrede en 
daarom lezen we “En Hij is gekomen en heeft vrede verkondigd aan u die veraf 
was, en vrede aan hen die nabij waren. “530 Opnieuw, Petrus spreekt over: “Toen 
Hij vrede verkondigde door Jezus Christus - Deze is aller Heer. “531 In de dood van 
Christus, in Zijn begrafenis en opstanding zie ik dat de zonde weg gedaan is, de 
macht/kracht van de vijand verbroken is, de geschiedenis van de eerste mens 
geëindigd is, en de dood achtergelaten is, totaal te niet gedaan is. Als verbonden 
met hem als de opgestane gaan wij een nieuw toneel binnen. Het is de atmosfeer 
van het huis van de Vader. Het is de hele atmosfeer waar de Zoon woont. Hij zegt: 
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u. “532 Wat heeft Zijn hart vervuld door de weg 
(zijn pad) hier beneden? Vrede. Wat is het eerste dat Hij zegt nadat Hij uit de 
dood is verrezen? “Vrede zij u”. Hoe verkrijg je dat? “Wij dan, gerechtvaardigd op 
grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus”. 533 
Christus is het. Op het kruis bewerkte Hij het.  Opgestaan verkondigt Hij het. Door 
geloof verkrijgt u het en in de kracht van de Heilige Geest geniet u het.  

527 Kol. 1: 20 
528 Rom. 14:17.  
529 Zie Luc. 24: 36; Joh. 20: 19, 21,  
530 Ef. 2: 17.  
531 Hand. 10: 36 
532 Joh. 14: 27.  
533 Rom. 5: 1 
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Toen de discipelen de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen hadden ze in het 
begin de vrede van die dag niet genoten, want we lezen: “Zij werden echter 
angstig en erg bang en meenden een geest te zien. “534 Er zijn helaas veel angstige 
en verschrikte gelovigen vandaag. Waarom dit? Zij hebben Christus niet 
eenvoudig vóór hen gekregen. “En Hij zei tot hen: Waarom bent u ontsteld en 
waarom komen er overleggingen in uw hart op?” (vs. 38) De genade van de Heer 
is hier voortreffelijk. Bent u verontrust in uw gemoed? Luister naar wat Hij zegt. 
Hebt u er enige grond voor? Hebt u er enige reden voor? “Waarom bent u 
ontsteld en waarom komen er overleggingen in uw hart op? (vs. 38) Ach broeders, 
dit is de manier van Christus met de verontrusten. Wij zien dat anderen 
verontrust zijn en zeggen misschien “Arme zielen”, maar laten hen nog in hun 
ellende en doen we geen grote inspanningen om hen te helpen. In dit alles lijken 
we niet veel op Christus. Nee, Hij verwaardigde Zich (bukte Zich) altijd om een 
verontrust mens tot vrede te brengen.  

Denkt u dat de Heer iemand wenst (verlangt) met een verontruste geest in Zijn 
tegenwoordigheid wenst? Nooit. En als u helemaal in Zijn tegenwoordigheid komt 
dan zult u noch moeilijkheden hebben en ook zullen geen “gedachten in uw hart 
opkomen”. Ach, mijn lieve broeder en zuster er is het geheim van al onze 
moeilijkheden Inplaats van eenvoudig te zijn, kinderlijk, en kalm te rusten in Zijn 
tegenwoordigheid en het volmaakte bewijs van Zijn liefde, wat een storm 
produceren (veroorzaken) “gedachten” vaak. Maar als u het moeilijk hebt en hebt 
deze gedachten, hoe houdt Jezus ervan om naderbij te komen en te zeggen 
“Vrede zij u”. Hij voert, ik herhaal, een regering van vrede.  

Merk nu zorgvuldig op wat Hij tot Zijn discipelen zei, “Ziet mijn handen en  mijn 
voeten, dat Ik het Zelf ben. “(vs. 39) Hij nodigt hen uit om er verzekerd van te zijn 
dat Hij het werkelijk Zelf is. Telkens wanneer u Zijn stem kent, en er zeker van 
bent dat het de Heer is die met u handelt (bezig is), wees er van afhankelijk, uw 
ziel zal ook zoete vrede krijgen. “Betast Mij en ziet, want een geest heeft geen 
vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. “535 Is dan Zijn bevel. Geen woord over 
Zijn bloed. Oh, nee. Dat kostbare bloed, dat levensbloed van Hem werd (was) 
gegeven in (ter) verzoening. Zoals we lezen, “Want de ziel van het vlees is in het 
bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te 
doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. “536 Ja, Zijn 
kostbaar levensbloed is uitgestroomd, het bloed dat reinigt van alle zonde. Dat 

534 Luc. 24: 37.  
535 Luc. 24: 39 
536 Lev. 17: 11 
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bloed heeft God verheerlijkt. Terecht spreekt de Geest van God van “het kostbaar 
bloed van Christus. “537 want, inderdaad, het is bloed waarvan de verreikende 
waarde geen grens heeft. Voor de gelovige blust het de vlammen van de poel van 
vuur en opent het de deuren van de hemel. Dat bloed brengt ons nader tot God. 
Wij kunnen het bloed niet overschatten. Laten we vandaag niet vergeten de 
onnoemelijk grote waarde van het bloed van Christus, want de neiging rondom is 
licht (gering) over dat bloed te denken. God verhoede dat u of ik zouden vallen in 
een zo'n ernstige zonde (dwaling), in zo'n diepe (snode) zonde!  

Toen de Heer Jezus dood aan/op het kruis hing vloeide (stroomde) zijn kostbaar 
bloed naar buiten. Het was de uitdrukking van akelige haat die de Romeinse 
soldaat er toe leidde Zijn zijde te doorboren; maar de punt van zijn speer 
bracht/haalde het kostbare bloed van de gezegende Zoon van God voor de dag 
(aan het licht), wat de uitdrukking was van Zijn diepe wonderlijke liefde voor/tot 
ons. Dat bloed van [de] besprenkeling “spreekt beter dan Abel. “538 en het maakt 
vrede. “Een geest heeft geen  vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb”539 drukt 
de opgestane toestand van de Heer uit. Zijn bloed heeft Hij voor ons gegeven. De 
reden dat deze Gemeente, door de Heilige Geest , met/tot hem verenigd kan 
worden in heerlijkheid is, dat Hij zijn levensbloed er voor gegeven heeft, haar 
gekocht en gereinigd heeft en alles op Zijn bloed is gebaseerd. Het getuigenis 
op/van Zijn bloed loopt als een scharlaken draad regelrecht door de Bijbel heen 
van Genesis tot Openbaringen. Het begint met “de kleren van (huids)vellen. “540 
en sluit met “het bloed van het Lam”. Er zal een vernieuwd gezelschap zijn in de 
dagen van het duizendjarige rijk dat de aarde zal vullen met lof(spraak), “want zij 
hebben hun lange kleren gewassen en ze wit gemaakt in het bloed va het Lam. 
“541 evenals wij nu kunnen zingen, “Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden 
heeft verlost door zijn bloed. “542 

De oproep van de Heer tot zijn discipelen om Hem te betasten 543, was om hen te 
overtuigen van de identiteit van Zijn Persoon, dat Hij het inderdaad Zelf was, 
opgestaan en weer in hun midden. “En toen Hij dit zei toonde Hij hun zijn handen 
en voeten”. (vs. 40) Dit is heel roerend. Daar waren de merktekenen van de 

537 1Petr. 1:19.  
538 Hebr. 12: 24 
539 Luc. 24: 39 
540 Gen. 3:21 
541 Openb. 7:14.  
542 Openb. 1:5 
543 Luc . 24:39 
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nagels (spijkers). Hier in Zijn zijde was het getuigenis van de dood. “Toen zij nu 
van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei Hij tot hen: Hebt u 
hier iets te eten?” (vs. 41) De bedoeling die Hij had was duidelijk. Verwondering 
(verbazing) en vreugde waren in hun geest vermengd en ik kan de gemengde 
toestand van hun harten begrijpen. Zij waren ontroerd door vreugde, terwijl ze 
verward waren vanwege ongeloof en verbazing. Zijn woorden, “Hebt u hier iets te 
eten?” schiepen de werkelijkheid van Zijn tegenwoordigheid absoluut (definitief) 
voor hen. “Zij nu gaven Hem een stuk van een gebakken vis <en van een 
honingraat>. En Hij nam het  en at het voor hun ogen. (vs. 41, 42) Alles was nu 
duidelijk. Iedere waas van twijfel golfde weg toen zij Hem zagen eten.  

Het is heel treffend om de manier op te merken waarin God de dingen in Zijn 
woord plaatst Toen de Heer bezig was hen het meest afdoende (beslissende) 
getuigenis betreffende de werkelijkheid van Zijn Persoon te geven, at Hij een stuk 
van een gebakken vis <en van een honingraat>. die zij voor zichzelf hadden 
voorzien, om hen er van te verzekeren dat Hij het Zelf werkelijk was. Als u komt 
bij Joh. 21 dan is er weer gebraden vis, maar ze was verzorgd door Hem om hen te 
verzekeren dat Hij voor hen zorgde. Hoe rijk en diep is de genade die altijd daarin 
voorziet wat ons geloof zal bevestigen en voeden en dat onze zielen ondersteunt .  

Nu, waarom zijn deze details zo speciaal voor ons in verband gebracht? Wat 
betekent dit alles? Het is het onbreekbare bewijs dat de Jezus van de evangeliën 
en de opgestane Jezus dezelfde zijn. En hoewel achttienhonderd jaren voorbij zijn, 
is Hij dezelfde in Zijn tedere liefde, sympathie en in genade als Hij was in die tijd. 
Oh, om Hem beter te kennen. U zult vandaag christenen vinden die veel twijfel 
hebben en met vele “gedachten” in hun harten. Ik denk niet, lieve vrienden, dat 
zulke christenen gekenmerkt worden door grote vreugde. Vindt u ze met een 
innerlijke bron van vreugde die altijd opborrelt? Ik kan niet zeggen dat ik dat vind. 
Christus is niet goed bekend omdat Zijn groep (kring) niet gezocht wordt (niet 
intiem tracht te worden). De vreugde van Zijn tegenwoordigheid. wordt niet 
begeerd, het gevoel van Zijn onbegrensde liefde wordt niet gekend.  

Nu mij lieve vrienden, ik behoef niet te zeggen dat deze dingen niet zo behoorden 
te zijn. Moge God u en mij geven daarvoor meer te leven in de zonneschijn van 
Zijn tegenwoordigheid. Wij zouden moeten proberen te zijn als die kleine meid 
die de prijs kreeg voor haar rozenboom. Zij leefde in een steeg - een arme kleine 
gebrekkige - maar vreemd om te zeggen kreeg zij de prijs. Iemand was heel  
verbaasd, en kwam om te zien hoe het was. “Oh”, zei zij, “Ik zal u vertellen hoe 
het is. Mijn kamer heeft drie vensters. Ik zet altijd de rozeboom in de morgen bij 
dat raam waar het eerst de zon komt en als de zon rond komt dan zet ik het in dit 
venster en als het rond komt naar dat venster dan zet ik het daar. Ik houd mijn 
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rozeboom altijd in de zon”. Gevoelig kind. Mijn vriend, u komt in de zon van de 
tegenwoordigheid van Jezus en blijf daar. Blijf in de zonneschijn van Zijn liefde en 
genade ja, houdt jezelf altijd in de zon. Mijn jonge mede-christen denkt u niet aan 
vrucht, of bladeren, of aan iets anders. Als u aan Christus denkt, dan zal alles goed 
komen.  

Wenden we ons nu opnieuw tot Joh. 20 en zie wat daar uitkwam. Ik twijfel er niet 
aan dat God ons daar een beeld geeft de gemeente op aarde. Wij bereiken de 
hemel in de geest, maar inderdaad zijn we nog steeds op aarde; God geeft ons 
daar op een meest mooie manier (weg) dat wat voor ons de Gemeente voorstelt 
als onder het oog van God. Het was het getuigenis van de waarheid dat hen 
samenvergaderde. De Heer had tot Maria gezegd, “Ga heen naar mijn broeders 
en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader en [naar] mijn God en uw 
God”. Zij droeg de boodschap over en het gevolg was dat zij werden (waren) 
samen vergaderd. Wij lezen: “Toen het dan avond was op die eerste dag van [de] 
week, en de deuren waar de discipelen waren, wegens vrees voor de Joden waren 
gesloten, kwam Jezus, ging in het midden staan en zei tot hen: Vrede zij u! “ (vs. 
19) De discipelen waren samen vergaderd, en let op, niemand anders dan de 
discipelen. Er was daar geen Judas en ook Thomas was daar dus niet. Ik denk dat 
hij de mooiste ontmoeting van alle miste door afwezig te zijn.  Weet u wat 
Thomas weg hield? Ik weet het niet, maar heel weinige (kleine) kleinigheden 
houden u en mij weg om samen te vergaderen voor de Heer. Een heel nietig iets 
zal ons weghouden van een samenkomst. En dat is vaak de tijd wanneer de Geest 
van God het meest gezegende zicht op Christus aan de vergaderden geeft. 
Thomas miste een grote gelegenheid. Het is een les voor u en mij om nooit een 
gelegenheid om met de heiligen te vergaderen te missen als we de gelegenheid 
hebben.  

De centrale waarheid van deze eerste vergadering (samenkomst) is het heerlijke 
feit dat zij Jezus in hun midden hebben. En dat is precies de “Vergadering”. 
Misschien hebben enkelen (sommigen) van u hierover niet veel nagedacht. Waar 
gaat u naar toe de volgende dag des Heren? Ik ga naar die en die preek luisteren. 
Denkt u dat dat het is wat we hier hebben? Het lijkt er niet op wat het ook is. Wat 
ik hier vind is dit, een klein gezelschap van hen die samen de bijeenvergaderden 
van de Heer waren, en de Heer Zelf in hun midden. Dan maakt Hij Zichzelf bekend 
op een wonderlijke manier. (wijze). Op de eerste plaats brengt Hij vrede en vult 
dan hun harten met vreugde. “En toen Hij dit had gezegd, toonde Hij hun zijn 
handen en zijn zijde. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heer zagen”. 
Daar krijgen we het geheim van de vreugde. Er zijn vier grote dingen in Joh. 19 en 
20. De dood van Christus, wat de basis is van alle zegen; dan Zijn opstanding, wat 
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het bewijs is van Zijn overwinning over de vijand; dan de Heer te midden van zijn 
eigen volk, terwijl Hij zegt: “Vrede zij u!”; en dan is het volgende 'vreugde'. Aan 
Zijn kant waren dood en opstanding: aan onze kant zijn vrede en vreugde.  

Op/aan dit alles wordt gezinspeeld (bedektelijk te kennen gegeven) in Joh. 14 - 
16. In Joh. 14: 27 geeft Hij hun vrede. In hfst. 15: 11 geeft Hij hun blijdschap. In 
hfst  16: 16,17 zegt Hij: “Een korte tijd, en u aanschouwt Mij niet meer; en nog 
eens een korte tijd, en u zult Mij zien, omdat Ik heenga tot de Vader. “Hun 
vreugde/blijdschap zou niemand van hen wegnemen”. (vs. 22b) en hun vrede zou 
blijven even blijvend zijn als Hijzelf, want Hij zegt: . “Dit heb Ik tot u gesproken, 
opdat u in Mij vrede hebt. “(vs. 33).  

En nu lezen we verder, “Vrede zij u! Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zend ook 
Ik u”. 544 God verwacht van ons dat we een vredig gezelschap zijn. Als we in deze 
wereld uitgaan dan moeten “onze voeten geschoeid zijn met de toerusting van 
het evangelie van de vrede. “545 En verwacht God ook niet dat we vol vreugde 
zijn? Zeker, “Verblijdt u altijd in [de] Heer!”546 is het bevel van de Geest. “De 
vreugde van de Heer is uw kracht. “. 547 (Nw. vert. : De vreugd in de Heer die is uw 
toevlucht Vs 11 ) Toon mij een blijde christen en Ik zal u een krachtige (energieke), 
gezond tonen Maar veronderstellende dat ik een christen vind die een 
eeuwigdurende klager is, die persoon is niet gelukkig en heeft zijn voeten niet 
geschoeid met vrede. Waar, van de andere kant, een heilige voortgaat in de 
blijdschap van de liefde van de Heer, daar is er een krachtig getuigenis. Er is niets 
als een blijvende vreugde die overvloeit uit/van de kennis van Christus, om te 
houden van hen rondom u  

En zie nu naar het karakter van de opdracht die de Heer aan de zijnen geeft. 
“Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zend ook Ik u. “548 Van waar was Hij 
gekomen? Van het huis van de Vader - van de atmosfeer van vrede en vreugde. 
Voordat Hij stierf had Hij tot Zijn Vader in zijn wondermooi gebed gezegd: “Zij zijn 
niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door de waarheid; 
uw woord is [de] waarheid. Zoals U Mij in de wereld hebt gezonden, heb ook Ik 
hen in de wereld  gezonden. “549 Hoe zond de Vader Hem in de wereld? Om de 
uitdrukking te zijn van al de liefde, de genade, de tedere goegheid en ook van de 

544 Hfst. 20:21 
545 Ef. 6:14b.  
546 Fil. 4:4 
547 Neh. 8:10 Zie Oude Eng. vertaling:"De vreugde van de Heer is uw kracht 
548 Joh. 20:21 
549 Joh. 17: 16- 18.  
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heiligheid waarvan de Vader Zelf de oorsprong was. “Zoals U (mijn Vader Mij) Mij 
in de wereld hebt gezonden, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. “(vs. 18) zijn 
inderdaad wonder mooie woorden en het is belangrijk voor iedere gelovige in de 
Heer Jezus Christus om die in zijn geheugen te houden (ze te onthouden) Denk er 
aan, Hij sprak hen niet aan als tot een apostolisch gezelschap, maar als tot al de 
Zijnen. U zegt, “ik ga (ben op weg) naar de hemel”. Dat is helemaal waar. Kreeg u 
ooit de waarheid in uw ziel dat u er vandaan bent gekomen? Deze waarheid komt 
uit Hand. 10. Daar zag Petrus een groot laken uit de hemel komen, en het werd 
weer opgenomen in de hemel. Wat Petrus binnen in dat laken zag was heel 
wonderlijk.  

In dat laken waren “alle viervoetige en kruipende dieren van de aarde en vogels 
van de hemel. “550 Dat is precies een beeld van wat u en ik zijn geweest. Maar 
aangeraakt door God en uit God geboren zijn wij van de hemel gekomen (zelfs) 
maar door oneindige genade zijn we op weg daarheen. Ik twijfel er niet aan dat 
het allemaal een kwestie is van verbinding met Christus; Christus is daar, en wij 
zullen worden levend gemaakt in Christus551 en dan, door de Heilige Geest 
worden verenigd met Christus. Niettemin is het een wonderlijk iets voor de 
christen om te ontdekken: “Zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. En zoals 
wij het beeld van de stoffelijke [van Adam] gedragen hebben zo zullen wij ook het 
beeld van de Hemelse dragen. [namelijk van Christus] Zie 1 Kor. 15: 48, 49. Hoor 
het opnieuw. “Zoals U Mij in de wereld hebt gezonden, heb ook Ik hen in de 
wereld gezonden. “. 552 Nu vertelt u mij nu niet dat dit een apostolische opdracht 
is. Dat is een gemakkelijke weg om zowel het privilege (het voorrecht) als de 
verantwoordelijkheid te vermijden en weg te komen van de waarheid. Laten we 
liever proberen om in de vreugde van de woorden van onze Heer te komen. Wij 
komen van de hemel en we gaan (zijn op weg) naar de    hemel. De christen is een 
hemels wezen. U moet waarschijnlijk de volgende geschiedenis gehoord hebben 
betreffende de overleden Mr. J. N. Darby. Een wereldse christen zei eens tot hem: 
“Wat is het kwaad (de schade, nadeel) van jagen?” “Laat mij u een vraag stellen 
voordat ik u antwoordt”, zei de eerbiedwaardige dienstknecht van God. “Wat zou 
u ervan denken als ik een engel op de rug van een paard in een jachtveld zag 
zitten? “O, dat zou nooit gebeuren, een engel is een hemels wezen”, was het 
onmiddellijke antwoord. “Precies”, zei J. N. D. , “dat is wat ik ben en wat iedere 
christen is. Hij behoort tot de hemel. “ 

550 Hand. 10 :12 
551 1 Kor. 15: 22.  
552 Joh. 17: 18 
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Dit is een heel belangrijk voorbeeld (principe). Het is niet de vraag, is dit verkeerd, 
of is dat verkeerd, maar dit - Is dat de soort zaken (dingen) die passen bij een 
hemels persoon? Van de andere kant, moet je niet rond gaan en uitbazuinen dat 
je hemels bent. Zij die dat doen illustreren gewoonlijk het spreekwoord “De 
benen van een kreupele zijn ongelijk”. (N. B. G. : “De benen van een kreupele 
hangen slap neer. “)553 De persoon die in het genot is van dat wat hemels is, heeft 
altijd het diepste besef in zijn ziel van hoe weinig hij praktisch deze waarheid tot 
uitdrukking brengt. Des te nader (dichter) wij bij de Heer zijn des te minder zijn 
we in onze eigen ogen Maar des te verder weg we van de Heer zijn, des te groter 
worden we in onze eigen ogen. Laten we niet vergeten, “Zoals de Vader Mij 
gezonden heeft, zend ook Ik u. “554  

“En toen Hij dit had gezegd, blies Hij in hen en zei tot hen: Ontvangt [de] Heilige 
Geest. “(vs. 22) Nu, wat hebben we hier?, natuurlijk was het niet de Pinksterdag, 
dus het kon niet zijn de Heilige Geest die als een goddelijk persoon kwam om in 
hen te wonen. Wat was het dan? Christus de opgestane Mens nam hier zijn plaats 
in   als de tweede Mens, het hoofd van een nieuw geslacht. Hij was van de hemel 
en hier is Hij de laatste Adam. De Here God maakte (schiep, formeerde) de eerste 
mens, Adam, “ van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; 
alzo werd de mens tot een levend wezen. “555 Dat was voor het aardse pad (weg) 
hier beneden. Hier is de laatste Adam, de tweede Mens, levend vanuit de dood. 
Hij had reeds aan Maria gezegd om tot Zijn broederen te zeggen: “Ik vaar op naar 
mijn Vader en uw Vader en naar mijn God en uw God, 556 dat wil zeggen Hij ging 
heen om zijn plaats met hen in te nemen. En nu, wat doet Hij nu? Hij brengt ten 
uitvoer wat Hij in Hfst. 14 beloofd had, “Nog een korte tijd en de wereld 
aanschouwt Mij niet meer, maar u aanschouwt Mij; omdat Ik leef, zult ook u 
leven. In die dag zult u weten dat Ik in mijn Vader ben en u in Mij en Ik in u. “557 
Hij blaast Zijn eigen triomfantelijk leven in hen. Het is het leven van de opgestane 
Mens, verleend (medegedeeld), en om te worden genoten door de Heilige Geest 
Als de tweede Mens, de laatste Adam, geeft (mee delen) Hij Zijn eigen Leven.  

Hij is de Eerstgeborene onder vele broeders en zij zijn één met Hem in Zijn nieuwe 
plaats. Alles wordt door de Heilige Geest tot stand gebracht Hier krijgen wij dat 
Hij op hen blaast en dan de absolute gave van de Heilige Geest in Hand. 2. “Want 

553 Spr. 26: 7 
554 Joh. 20: 21 
555 Gen. 2: 7 
556 Joh. 20:17.  
557 Joh. 14:19,20.  
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èn Hij die heiligt èn zij die geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom schaamt Hij 
Zich niet hen broeders te noemen. “558 Maar het is Christus Zelf die Zich verenigt 
met Zijn broeders en hen Zijn eigen leven en plaats voor God als de opgestane 
Mens meedeelt . Hier kunnen we de woorden begrijpen “Wanneer Christus, uw 
leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid. “559  

Als u zich nu voor een moment wilt wenden tot Rom. 8, dan zult u vinden dat   dat 
hfst. ons heel wat lering geeft over de Geest van God waar ik u graag op zou 
willen wijzen. Ik twijfel niet aan de waarheid die werd onderwezen door het 
blazen van de Heer op hen terwijl Hij zei: Ontvangt [de] Heilige Geest”560, dat dit 
dat is wat ontvouwd wordt in de eerste elf verzen van Rom. 8. Het is de Geest als 
leven. Het is nog niet de Geest als kracht (invloed). Dit hoofdstuk geeft u de twee 
kanten (zijden) van de waarheid met betrekking tot de Geest van God, de Geest 
als leven, en de Geest als kracht. Het is de Geest als leven, aard of karakter, en 
morele kracht, in Christus, tot aan vs. 11, en dan hebt u verderop de Heilige Geest 
als een goddelijke Persoon wonende in de christen, als kracht om de nieuwe 
verhouding met/tot God, als Vader gekend te genieten, en voor de gehele weg 
van heilig leven hier beneden.  

“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn; want de wet 
van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van 
de zonde en de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het 
vlees krachteloos was - God heeft, doordat Hij zijn eigen Zoon in een [gedaante] 
gelijk aan [het] vlees van [de] zonde en voor [de] zonde heeft gezonden, de zonde 
in het vlees veroordeeld; opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in 
ons, die niet naar[het] vlees wandelen, maar naar [de] Geest. Want zij die naar 
[het] vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees; maar zij die naar [de] Geest 
zijn, de dingen van de Geest; want wat het vlees bedenkt, is [de] dood, maar wat 
de Geest bedenkt, is leven en vrede. 561 Let op deze laatste woorden. Het is niet 
de vrede van hfst. 5; d. w. z, dat zonden worden vergeven en worden weggedaan 
(uitgewist) Maar het is dit, in de   Heilige Geest hebben we leven en vrede. Dat 
wat objectief (feitelijk) waar is van ons in Christus, wordt in u en in mij afhankelijk 
waar gemaakt. Toen Hij hier was zei Hij, “Ik ben de waarheid. “562. Waarom luidt 

558 Hebr. 2: 11 
559 Kol. 3: 4 
560 Joh. 20: 23 
561 Rom. 8: 1 - 6.  
562 Joh. 14:6 
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(staat) het elders, “De Geest is waarheid”?563 Alles wat mij toebehoort als een 
gelovige is waar van/bij mij in Christus. Dat is de objectieve kant van het 
onderwerp. Maar de Geest die in de christen woont maakt het 
proefondervindelijk waar in hem, en Christus wordt werkelijk in hem gevormd en 
komt uit hem op een praktische manier. Christus is mijn leven, mijn vrede, mijn 
vreugde, mijn verlossing, mijn heiliging, ja, mijn alles. Verder, de God en Vader 
van onze Heer Jezus is dientengevolge ook onze God en Vader, “En omdat u 
zonen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon in onze harten uitgezonden. “564 
Daar wordt de Heilige Geest gezien als een goddelijke Persoon die woont in de 
gelovige.  

Maar hier blaast de Heer op hen, want zij moeten leven in de Heilige Geest 
hebben. In Hand. 2 komt de Heilige Geest naar beneden en woont in hen en 
maakt alles goed in hen. Vijftig dagen moesten voorbij gaan voordat deze 
discipelen die wonderbare zegening kenden. Ik weet niet of vijftig minuten 
noodzakelijkerwijs in uw en mijn geval moeten voorbijgaan nadat we werkelijk in 
Jezus hebben geloofd, voordat we de Heilige Geest ontvangen. Dit wordt duidelijk 
gezien in het geval van Cornelius. 565 De Geest van God laat/geeft ons (te) weten 
wat het is vergiffenis te hebben en te weten dat Christus ons leven is; en dat Hij 
komt en woont in iemand die gelooft. De Geest is leven in u en tegelijkertijd is de 
Geest kracht.  

We komen nu tot een gedeelte dat naar mijn oordeel droevig verkeerd verstaan 
wordt. Daarop hebben Rome en sommigen van haar dochters reusachtige 
aanspraken   gebouwd wat betreft de vergeving der zonden die voor de 
eeuwigheid in handen van de zogenoemde Gemeente zou zijn - in werkelijkheid 
van de geestelijkheid. Aan de andere kant zijn Protestanten teruggedeinst voor 
haar duidelijke en eenvoudige onderwijzing/lering en hebben totaal haar gebruik 
veronachtzaamd. De Heer zei bij die gelegenheid tot Zijn verzameld volk (mensen) 
“Wie u ook de zonden vergeeft, zij zijn hun vergeven; wie u ook [de zonden] 
houdt, zij zijn [hun] gehouden. “566 Nu, dat brengt u natuurlijk iets verder dan Joh. 
20 wat betreft de actualiteit. Ik twijfel er niet aan dat dit onderricht zowel 
individueel als collectief is. Hij zegt om zo te spreken, “Ik zal u op dit toneel 
verlaten om besturend voor Mij te handelen”. Dit is/wordt in de eerste plaats 
verbonden met het getuigenis betreffende de vergeving van zonden dat gepredikt 

563 Joh. 14:17; 15:26; 16:13.  
564 Gal. 4:6 
565 Zie Hand. 10.  
566 Joh. 20: 23 
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zou moeten worden in Zijn naam. Ik geloof dat niet alleen zij die de Heer hoorden 
spreken verantwoordelijk waren, maar dat u en ik individueel even/gelijk 
verantwoordelijk zijn om naar/tot de mensen de heerlijke kennis van de vergeving 
van zonden uit te dragen. Het is geen vraag om hen dan voor de eeuwigheid kwijt 
te schelden. Dat kan God alleen doen. Het is dit, wij zijn op een toneel waar 
Christus niet is en daar wij weten wat Hij heeft volbracht, moet de evangelist uit 
gaan en iedere christen zou dit van harte moeten zijn en de goede tijding van 
vergeving voor de mensen moeten verkondigen. Let op dat dit getuigenis niet 
alleen in handen van predikers wordt gelegd. Het was geen vraag van predikers 
die nacht. Het was de Heer Die tot het hele gezelschap zei: “Wie u ook de zonden 
vergeeft, zij zijn hun vergeven”. Als u de vergeving voor uzelf kent, kunt u er 
evengoed over spreken als ieder ander.  

Maar er is meer dan dat in. “Wie u ook [de zonden] houdt, zij zijn [hun] 
gehouden”. De Kerk - de gemeente als zodanig - heeft het beheer hiervan. Bekijk   
zorgvuldig wat er gebeurde in Hand. 2. Op de 120 samen vergaderde discipelen 
kwam de Heilige Geest op de Pinksterdag: Petrus (preekte) sprak op diezelfde dag 
en zei: “Bekeert u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus 
Christus tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest 
ontvangen. “567 Wat gebeurde er? Waarom, ontvingen drie duizend mensen het 
woord, werden ze gedoopt, en kwamen dan tot/bij de honderd en twintigen en 
zeiden practisch “Wij zouden onze plaats willen innemen bij jullie”, en zij 
vergaven hen duidelijk hun zonden, dat wil zeggen namen hen aan op grond van 
dat zij door God waren vergeven en gaven hen de rechterhand der gemeenschap. 
In hfst 4: 4 vinden we dat er ca. vijfduizend waren. Hier was een klein gezelschap 
op aarde - de gemeente van God - geboren uit de Geest, gewassen in het bloed 
van de Zoon van God, inwonend door de Geest van God en gedoopt tot één 
lichaam. Zij kenden vergeving en genoten vrede, en toen drieduizend kwamen en 
zeiden, “Wij zouden bij u willen zijn” ontvingen zij hen in de naam van de Heer, zij 
werden ingebracht en zo voegde de Heer dagelijks bijeen die behouden werden. 
568 Van de pas vergeven discipelen lezen we: “Zij bleven volharden in de leer van 
de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de 
gebeden. “569 Zij wandelden (gingen hun weg) in eenheid, vreugde, en blijdschap, 
wat ons beschrijft wat gemeenschap te dien dage was.  

567 Hand. 2: 38.  
568 Hand. 2: 47.  
569 Zie Hand. 2: 42 
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Het lijkt mij toe dat de leringen (het onderricht) van de Heer hier door een 
individu zou kunnen worden uitgevoerd, door een individu of collectief door de 
vergadering die van de ene kant zou kunnen zeggen “Kom binnen”. of van de 
andere kant, “Nee, wij zullen u niet binnen laten”. Voorbeelden hiervan vinden 
we volop in de Handelingen der Apostelen. Als u bij Hand. 8 komt dacht Filippus 
ongetwijfeld dat   hij een grote bekeerling had gekregen in Simon de Tovenaar en 
zou hem hebben binnen gelaten, maar toen Petrus en Johannes er naar toe 
kwamen, toen doorzagen zij zijn werkelijke toestand van geen part noch deel 
hebbende in de zaken hielden hem buiten de vergadering. De naam van de Here 
Jezus is het recht (aanspraak) van/voor de eenvoudigste en nederigste die in Zijn 
naam gelooft en probeert daarin waardig te wandelen, om de gemeente, die in 
Zijn naam vergaderd is binnen te gaan en die naam staat garant voor het buiten 
haar gebied houden van iedereen die niet werkelijk godvruchtig wandelt.  

Wat aan ons voorbij gegaan is beschrijft hoofdzakelijk wat een wonderlijk 
ogenblik voor de discipelen was. Het was iets groots als zij naar huis konden gaan 
en konden zeggen: “Wij hebben de Heer gezien”. Zo is het ook voor ons. Als we de 
Heer gezien hebben en onze harten met Hem verbinding kregen dan zullen we 
wel/goed uitgerust zijn om door het toneel voor Hem te (passeren) gaan. En let 
op, dat is het wat voor ieder van ons open ligt. Het is geen kwestie van prediken. 
Het is dit, u bent van de hemel gekomen, want, als een kind van God, behoort u 
tot de hemel en u bent belast door uw Heer in dit toneel om hier voor Hem te zijn 
en om aan anderen het goede nieuws van Zijn liefde en genade over te brengen. 
Mijn broeders, moge de goede Heer ons helpen om ze te verspreiden als we door 
dit toneel gaan. Als u en ik falen om te wandelen met onze voeten geschoeid met 
[de] toerusting van het evangelie van de vrede, u kunt er vanaf hangen, we zullen 
de zegening voor onze zielen verliezen en van weinig nut voor anderen zijn. De 
Heer onderwijze ons en leide (voere) onze harten meer tot (naar) Hemzelf.  
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Hoofdstuk 15 - De veertig dagen van de Heer Jezus 5 

Opstandingstonelen: De verschijningen aan Thomas en de zeven.  

(Joh. 20: 24-31; 21: . 1: 25. ) 

Dat wat we vanavond hebben gelezen geeft de geschiedenis (het verhaal) van de 
zesde en zevende verschijningen van onze Heer aan zijn discipelen in opstanding, 
hoewel u kunt hebben opgemerkt, dat m. b. t. het laatste in hfst. 21 gezegd 
wordt, “Dit was al [de] derde keer dat Jezus aan de discipelen werd geopenbaard 
nadat Hij uit [de] doden was opgewekt” Dat is duidelijk de derde keer als vermeld 
door Johannes, want we hebben gezien dat Hij Zichzelf bekend maakte op de 
opstandingsdag aan vijf personen of gezelschappen.  

De wijze waarop Johannes de Heer in opstanding voorstelt is buitengewoon 
interessant; en ik twijfel er niet aan dat, in de drie verschijningen die Johannes 
alleen meedeelt, de Geest van God opzettelijk drie reusachtige kringen van 
waarheden voor onze aandacht brengt. We zagen de afgelopen week, toen we 
over dit hoofdstuk spraken, de Heer temidden van zijn discipelen. We hebben dat 
als een beeld van de   Gemeente nu, de tegenwoordige bevoorrechte plaats die 
Christus ons hier op aarde geeft. Het is heel opvallend (markant) om op te merken 
dat terwijl Johannes u zoveel geeft van wat u zou mogen noemen hemelse 
waarheid en hemelse verwantschap, zijn grote punt is dat het nu op aarde bekend 
is (moet zijn). Veel gelovigen denken dat zij straks wonderlijke zegeningen zullen 
hebben. Maar het grote punt bij Johannes is dit, het kan alles worden gekend en 
genoten nu terwijl we op aarde zijn. Het is de openbaring van wat God is als reeds 
bekend gemaakt terwijl we op dit toneel zijn. Dat wil zeggen . u hebt de 
ontvouwing van wat God is en de betekenis van het zijn in de gunst van God 
terwijl u hier bent.  

De dienst van Paulus is geheel verschillend (anders). Hij draagt ons (presenteert 
ons) voor God, als in Christus, waar Christus nu is. Johannes brengt God hier naar 
beneden. Paulus neemt de mens op naar daar. Beide is waar, en beide is 
noodzakelijk. Daarom, ik herhaal, dat wat wij hebben in het eerste toneel is wat 
we als christenen zouden weten en nu genieten. Als we werkelijk zijn in de geest 
van God dan zullen we weten wat het is om samen vergaderd te zijn als Zijn 
kinderen, ons verheugende in Zijn gunst (genade) geleid door Zijn Geest en met 
de Heer Zelf in het midden.  

Thomas was niet aanwezig bij de gelegenheid die we reeds hebben beschouwd, 
toen Jezus voor het eerst te midden van Zijn discipelen kwam. Naar mijn mening 
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miste hij een groot gedeelte door er niet bij te zijn,. Een vergadering 
(bijeenkomst) te missen kan naar onze gedachten iets gerings zijn, maar Thomas 
miste heel veel die avond. God geeft ons vaak veel lering in de geschiedenis van 
iemand, en die van Thomas is geen uitzondering. Hebt u ooit de geschiedenis van 
Thomas nagegaan? Het treft mij dat het in toon naar beneden gaat. 
(benedenwaarts van toon is) De eerste keer dat hij vermeld wordt krijgen 
(hebben) we slechts het feit dat hij werd geroepen door de Heer om apostel te 
zijn (worden). 570Johannes vermeldt hem vier keer.  

Eerst waar we lezen, “Thomas dan, Didymus geheten, zei tot zijn medediscipelen: 
Laten wij ook gaan om met hem te sterven. 571 . Hij was daar een toegewijd man. 
Slechts een vurig (ijverig) mens, wiens hart toegewijd is zou zeggen “Laten wij met 
de Heer gaan hoewel het ons ons leven kost. “ 

Nu komen we tot hfst14. “Thomas zei tot Hem: Heer, wij weten niet waar U 
heengaat, hoe kunnen we de weg weten? “572 Thomas is daar onwetend. Hij had 
kunnen weten. Had hij zijn oren wijd open gehad voor alles wat hij hoorde, dan 
was hij niet zo onwetend geweest Wel nu, wat is hij hier in dit 20ste hfst? Ik weet 
de reden niet (de oorzaak) waarom hij niet bij de eerste ontmoeting aanwezig 
was; maar God zorgt er goed voor om ons te vertellen dat Thomas bij die 
gelegenheid afwezig was, en dien tengevolge, wat dit betreft, een ongelovige 
Thomas. Ik twijfel er niet aan dat God uit zijn ongeloof veel goeds tot uitdrukking 
gebracht heeft voor vele zielen, toch is het beeld niet wat ik noem mooi. Ongeloof 
betaalt (voldoet) nooit. Toen de discipelen tot Hem zeiden: “Wij hebben de Heer 
gezien!”, antwoordde hij, “Als ik in zijn handen niet het teken van de nagels zie en 
mijn vinger steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. “573 Ik twijfel er niet aan 
dat hij een beeld is van de Joden die niet zullen geloven totdat zij de Heer straks 
zien. Als u bij het volgende hoofdstuk komt is hij bij de zeven die gaan vissen toen 
zij zeker niets te doen hadden en niets hadden en niets kregen voor hun leed. 574 
Ik vertrouw dat ik hem geen harde naam geef als ik hem ongelovige Thomas 
noem. Hier is een man die toegewijd begint, en ongehoorzaam eindigt en 
intussen onwetend en ongelovig is. Die man was verzwakt. Hij wordt   echter nog 
eens vermeld 575 en dan wordt gezien dat hij bij een bidstond van 10 dagen is, 

570 Matt. 10;3 
571 Joh. 11:16.  
572 Joh. 14: 5 
573 Joh. 20: 25 
574 Joh. 21: 2  
575 Hand. 1: 13,14.  
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verreweg de beste plaats in de wereld om iets in orde te brengen. als we 
verflauwd zijn. Ah, mij vrienden het is heel gemakkelijk om te verzwakken als wij 
niet waakzaam zijn. “Waakt en bidt” zijn woorden die we allen ons moeten 
herinneren.  

Laten we nu proberen de les te leren van de zesde verschijning van de Heer. “En 
na acht dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus 
kwam terwijl de deuren gesloten waren, ging in het midden staan en zei: Vrede zij 
u!”576 Let er in de eerste plaats op hoe de Heer Zijn stempel op de eerste dag 
drukt. Er is enige moeite in de gedachten van sommigen geweest betreffende de 
speciale plaats die de Dag van de Heer heeft in de Schrift. Ik denk niet dat enig 
mens die de Schrift zorgvuldig leest in gebreke kan blijven om de plaats te 
ontdekken die God het geeft. Het was op de eerste dag van de week dat Maria 
van Bethanië de Heer zalfde. 577 De Heer verscheen aan Zijn vergaderde discipelen 
bij twee gelegenheden en elke keer was het op de eerste dag van de week 578 Het 
was op de eerste dag van de week dat de H. G, afdaalde met Pinksteren en de 
gemeente gevormd werd. 579 Het was op de eerste dag van de week dat “we 
vergaderd waren om brood te breken “580 Verder lezen we in de Openbaringen 
dat Johannes zegt, “Ik kwam in de Geest op de dag van de Heer” 581 en deze 
uitdrukking - “de dag van de Heer” verbindt de Geest aan de eerste dag van de 
week.  

Ik behoef u nauwelijks er aan te herinneren dat velen spreken over de dag van de 
Heer als over de sabbat. Dat is niet de taal van de Schrift. Wij behoren vlug van 
begrip (bevattelijk,) en schriftuurlijk in het gebruik van onze woorden te zijn.   
Wanneer de Schrift spreekt over de sabbat verwijst zij naar de laatste dag van de 
week. De Joden gaven de Heer de zevende, de laatste dag, De christenen geven 
aan de Heer de eerste dag van de week. En ik zou zeker voor Dag des Heren een 
hogere heiligheid eisen dan de Joden voor de sabbat doen. Er behoort een 
toewijding te zijn van die dag aan de Heer en alleen aan de belangen van de Heer. 
Helaas! is dit nu niet altijd het geval bij het volk van de Heer. Ook is de reden 
hiervan niet ver te zoeken. Indien de heiligen gewoonlijk een wereldse atmosfeer 
uitademen dan is het helemaal niet moeilijk voor hen gelijk gemaakt 

576 Joh. 20: 26 
577 Joh. 12:3  
578 Joh. 20: 19-26.  
579 Lev. 23:15-17; Hand. 2:1-4.  
580 Hand. 20:7 
581 Opeb. 1:10 
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(opgenomen) te worden met (in) alles wat rondom is, maar ik denk niet dat het 
voor onze goede naam of nut is geliefde broeders. Ik zeg dit weinig 
waarschuwende woord in het voorbij gaan, omdat als het dunne eind van een wig 
in een blok hout komt het spoedig uit elkaar gescheurd kan worden en als onze 
gedachte van de dag van de Heer ontleend is aan de wereld, zeker nadeel (verlies) 
volgt. Het is de dag die we op iedere mogelijke wijze behoren te wijden aan Zijn 
belangen.  

Dit was de dag door de Heer uitgekozen om de Zijnen te ontmoeten en wij 
zouden God moeten danken voor zo'n voorrecht dat ons is verleend. Hieruit volgt 
natuurlijk niet dat de broodbreking aan al het andere op die dag moet vooraf 
gaan zoals sommigen veronderstellen. Duidelijk (vond) gebeurde de broodbreking 
(plaats) in de avond in de gemeente te Efeze 582. Wat voor dienst voor de Heer er 
aan vooraf moge hebben plaats gevonden wordt ons niet verteld, maar ik 
vermoed niet dat de dienstknechten en heiligen van de Heer niets doende thuis 
waren het voorafgaande deel van de dag. Helemaal niet. Bij ons kan (moge) de 
samenkomst om brood te breken des middags of vroeger zijn, maar het punt is 
dit, de dag is (wordt) gewijd aan de Heer en zeer dankbaar behoren wij voor God 
te zijn om ons te bewaren in het land waarin we leven op de dag van de Heer in 
elke mate (wettelijke regeling) van haar schriftuurlijke karakter.  

. Laten we nu de interessante (belangwekkende) gelegenheid beschouwen 
wanneer de Heer, als Hij Zich voor de tweede keer verenigt met de Zijnen, zegt: 
“Vrede zij u”. Let op, wat zou de vergadering (bijeenkomst) karakteriseren? Dat 
was vrede. Opnieuw is het een samenkomst, en Thomas is bij hen. Opnieuw is het 
eerste woord “Vrede”. Hij roept hen tot de gezegende atmosfeer van Zijn eigen 
aanwezigheid en wat ademt Hij uit? Vrede - die atmosfeer van rust waar God 
gekend en genoten wordt.  

De Heer richt Zich dan tot Thomas en zegt: “Breng je vinger hier en zie Mijn 
handen, en breng je hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig maar 
gelovig. Thomas antwoordde en zei tot Hem: Mijn Heer en mijn God!”583 Hij buigt 
zich in aanbidding. Hij wordt werkelijk een aanbidder op dit moment. Hij had 
gezegd “Als ik in zijn handen niet het teken van de nagels zie en mijn vinger steek 
in het teken van de nagels en mijn hand steek in zijn zijde, zal ik geenszins 
geloven” 584 Dit voert de Heer ertoe om nu toe te voegen: “Omdat je Mij hebt 

582 Hand. 20:7 
583 Joh. 20: 27, 28  
584 Joh. 20: 25 
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gezien, heb je geloofd? Gelukkig zij die niet gezien en [toch] geloofd hebben”. (vs. 
29) Deze gezegenden, begrijp ik, zijn de individuelen die de gemeente van God 
vormen op het huidige ogenblik terwijl de Heer afwezig is.  

Thomas is hier het beeld van de Joden die niet in de Heer zullen geloven vooraleer 
zij Hem zien. De Schrift bevestigt duidelijk in veel plaatsen dat Hij straks zal 
worden gezien. Bijvoorbeeld, “Zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken 
hebben. “585 Nog eens, “Zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken 
van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. “586Nog eens , “Zie Hij komt met 
de wolken,   en elk oog zal hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. “587 Wij 
bevinden ons onder het gezegende gezelschap die het getuigenis van God 
betreffende Jezus hebben ontvangen, hoewel wij Hem niet hebben gezien. Maar 
de Joden zullen niet in Hem geloven totdat Hij straks tevoorschijn komt in 
geopenbaarde heerlijkheid en dan zal Israël als geheel, ongetwijfeld door God 
bewerkt, zich neerbuigen voor Hem. Zij zullen geloven in Hem, behagen in Hem 
scheppen en Hem belijden zoals Thomas het hier doet, “Mijn Heer en mijn God”. 
Dan zal de Schrift vervuld zijn “En zo zal heel Israël behouden worden, zoals 
geschreven staat: 'Uit Sion zal de Redder komen; Hij zal [de] goddeloosheden van 
Jacob afwenden'. 588 Thomas is, in dit toneel, een beeld dat ons ontvouwt het feit 
dat zij die hebben geweigerd te geloven, ja meer, de gezegende Heer Jezus 
Christus hebben verworpen straks zullen worden gebracht in Zijn aanwezigheid en 
dan zullen zij hem erkennen zowel als Heer en als God.  

In verbinding met deze tweede verschijning, hier door Johannes verhaald, wordt 
er een klein, zeer interessant, woord toegevoegd. “Jezus dan heeft nog wel vele 
andere tekenen voor de ogen van Zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn 
in dit boek; maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de 
Zoon van God, en opdat u gelovend [het] leven hebt in zijn naam. “589 De persoon 
die nu gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, heeft leven door Zijn 
naam. De Geest zegt hier niet dat u weet dat u leven hebt - dat komt later; maar 
het is interessant om op te merken dat datgene wat geschreven is voor ons 
gesteld wordt met dit definitieve doel, “Opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, 
de Zoon van God”. En wat is dan het gevolg? Iemand die werkelijk gelooft dat 

585 Zach. 12:10; Joh. 19: 37 
586 Matt. 24: 30 
587 Openb. 1:7 
588 Rom. 11: 26 
589 joh. 20: 30,31.  
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Jezus de Messias is, de   Zoon van God, die persoon krijgt leven door Zijn Naam. Er 
is een gemeenschap van leven door de soevereine genade van God.  

Wanneer u komt bij de brief van Johannes gaat de Geest iets verder. “Deze 
dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, u die in de 
naam van de Zoon van God gelooft. “590 Het is hier niet het feit dat u leven krijgt 
door in Hem te geloven, maar dat u moet (hebt te) weten dat u het hebt”. Het is 
het tegenwoordige gezegende deel van iedere ziel die gelooft in de Heer Jezus 
Christus te weten dat zij bezit, als als een tegenwoordig iets, het eeuwige leven. Ik 
zeg niet dat al diegenen er in het volle genot van zijn. Maar zij hebben (moeten) 
het te weten. “Wie de Zoon heeft, heeft het leven. “591 Of wij er volledig zijn 
ingegaan is helemaal een andere vraag (kwestie). Het is echter van het hoogste 
belang voor de ziel om het besef te hebben, “ik heb het verkregen”. Er is geen 
heilige op aarde vandaag die in het volle genot van eeuwig leven is, maar we 
zullen (moeten) dat zijn wanneer we de plaats bereiken waar Christus is. Maar 
(het) leven is een wonderlijk iets en om het werkelijk te hebben in de kracht van 
de Heilige Geest , betekent te wonen in die gezegende sfeer van (liefde) 
genegenheid en kennis van en verwantschap met de Vader waarin Christus als de 
opgestane Mens nu is.  

Laten we nu voortgaan naar de derde keer dat de Heer werd geïnterviewd na de 
opstanding, zoals verhaald door onze evangelist, het opmerkelijke toneel van Joh. 
21 In het eerste deel hebben we het onderwijs gezien aan de gemeente van God. 
In het tweede deel krijgen (hebben) we de Joden die geloven en aanbidden. Het 
derde toneel geeft ons ongetwijfeld de toekomstige zegen van de volkeren. Er is 
reeds vaak gezegd dat dit een mysterieus hoofdstuk is. De opmerking is juist, dat 
wat het bevat is een aanhangsel aan het evangelie. Onder een beeld stelt (plaatst) 
God ons een andere   toekomstige sfeer en toneel voor, waar Christus de 
oorsprong en bron van alle zegening zal zijn. Hij heeft niet slechts de gemeente 
gezegend en zegent de Joden; maar straks zullen alle volken ook op Hem 
vertrouwen. Uit de heidense volken zal Hij door Zijn soevereine genade hen 
trekken die nu in duisternis zijn. Het is een beeld van de regering van de Heer 
wanneer daar diepe, rijke, volle zegen zal zijn voor hen die nu geen verbinding, 
hoe dan ook,. met Hem hebben. Zij komen erbij onder het beeld van de vis. Let er 
op, toen ze de vis naar de kust brachten, scheurde het net niet. Straks wanneer de 
dingen worden bestuurd door Christus zullen er geen fouten gemaakt worden. 
Wat we daarom in deze drie verschijningen hebben is heel eenvoudig. De 

590 1Joh. 5:13H 
591 1Joh. 5: 12a 
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gemeente, de Joden en de volken, ieder gezegend door Christus. Dat is, geliefde 
vrienden, naar ik denk, het onderwijs betreffende de bedelingen van deze drie 
tonelen. Nu ga ik over naar de praktische wijze waarin de waarheid, die hier 
gepresenteerd wordt, wordt toegepast op onze eigen zielen.  

“Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias; 
en Hij openbaarde [Zich] zo. “592 De manier waarop de Geest van God de nadruk 
legt op deze verschijning van de Heer moet worden opgemerkt (daar moet 
melding van worden gemaakt). “Er waren bijeen Simon Petrus, Thomas die 
Dydimus heette, Nathanaël die uit Kana in Galilea was, (de man in wie geen 
bedrog is, uit Joh. 1: 48) en de twee zonen van Zebedeüs (Johannes en Jacobus) 
en twee andere van Zijn discipelen. “593 Nu, hoe kwamen deze discipelen bij het 
meer van Tiberias terecht. U weet heel goed dat het meer van Tiberias daar is 
waar zij geboren en opgevoed waren. Daar was het dat Zebedeüs, de vader van 
Jacobus en Johannes een grote viszaak had. Toen de Heer, eerst Andreas en 
Simon en daarna Jacobus en Johannes riep, wordt gezegd, “En zij lieten hun vader 
Zebedeüs in het schip achter met de   knechten en gingen weg, Hem achterna. 
“594 Hoe kwamen deze discipelen weer terug op deze historische grond? 

U zult zich herinneren dat de Heer gezegd had tegen de Galilese vrouwen, “Weest 
niet bang; gaat heen, bericht mijn broeders dat zij moeten weggaan naar Galilea, 
en daar zullen zij Mij zien. “595 Ik twijfel er niet aan dat dit zijn opdracht was, 
gekoppeld aan de boodschap die de engel hen zond door dezelfde vrouwen, dat 
de reden was (die hen dwong) om in de plaats te zijn waar Jezus hen ontmoette. 
Zij gingen naar Galilea en wachtten daar op het verschijnen van Hem. Duidelijk liet 
Hij hen een poosje wachten. Welke positie nemen u en ik vandaag in? “We 
wachten op de komst van de Heer”. antwoordt u. Dat is waar, en wat gebeurt er 
in de tussentijd? Wij worden beproefd evenals deze zeven. Aangekomen op het 
terrein van oude herinneringen (verbindingen), met het sprankelende blauwe 
water van het meer van Galilea, en de oude boten en netten vol in het gezicht, 
terwijl ze wachtten op de verschijning van de Heer werd hen de verzoeking om de 
tijd op te vullen door te gaan vissen aangeboden. Dat wat ons overheerst in onze 
onbekeerde toestand is heel geschikt haar invloed weer te doen gelden als we 
niet op onze hoee zijn.  

592 Joh. 21: 1  
593 Joh. 21:2 
594 Mac. 1: 20.  
595 Matt. 28: 10.  
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Zo was het met de zeven discipelen hier. Had de Heer hen niet van het vissen weg 
geroepen? Had Hij hen niet rondom Zichzelf vergaderd en gezegd: “Komt achter 
Mij en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt”. 596 Sommigen van jullie 
zullen zeggen, “Het was heel natuurlijk dat zij zouden gaan vissen”. Ah, dingen die 
u en ik lieten vallen op het eerste gezicht van genegenheid voor Christus, 
gewoonten, wegen/manieren, dingen waar we vol van waren, totdat Christus ons 
ontmoette, zijn gevaren die we ons niet kunnen veroorloven om te 
onderschatten, en, tenzij we waakzaam en zorgvuldig zijn, hangt daarvan af de 
dag die zal komen wanneer we onszelf nog eens door hen geconfronteerd 
(tegenover elkaar geplaatst) zullen vinden en zij ons ten grave zullen slepen.  

Het geval dat voor ons ligt is een treffende illustratie van dit principe. “Simon 
Petrus zei tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u mee. “597 
Petrus was de groepsleider bij deze expeditie en de hele rest volgde. Er zal slechts 
één moedwillige heilige nodig zijn om een heel gezelschap verkeerd te sturen. 
Laat één vooraanstaande (op de voorgrond tredende) persoon de verkeerde weg 
op gaan en de hele rest zal volgen. Vandaar, in zekere zin, dat de invloed die we 
op elkaar hebben een zeer ernstige zaak. (iets). is Zeer zeker is het een ernstig iets 
als het niet goed is. Ik spreek niet zoveel over onze woorden als wel over onze 
wegen. Omdat “handelingen meer spreken dan woorden” en iemands geest veel 
belangrijker is dan zijn mededelingen (communicatie). Zijn algemene gewoonten 
zullen anderen veel meer beïnvloeden dan zijn woorden, omdat woorden 
gemakkelijk worden vergeten; maar de algemene gewoonte, het leven van de 
persoon, is veel verreikender in haar gevolg.  

Ik zeg dit omdat ik het belang ervan voel en met een verlangen (de wens) dat 
onze harten door genade dicht bij de Heer zouden mogen worden gehouden. De 
persoon die zijn weg gaat met de Heer zal op anderen ten goede van invloed zijn 
en de mens die niet met de Heer wandelt, maar van verre (uit de verte) wandelt, 
zal anderen nadelig beïnvloeden. Het “ik ga vissen” van Petrus beïnvloedde de 
rest die dachten, hoewel ze het niet rechtuit zeiden, “Het zal voor ons slecht zijn 
als hij gaat”. Des te belangrijker de persoon die de leiding neemt, des te breder is 
het gevolg van zijn handeling. Petrus had een opmerkelijk vooraanstaande plaats 
onder de discipelen, vandaar des te belangrijker was het gevolg ten goede of ten 
kwade van zijn leiding op hen die rondom hem waren.  

596 Marc. 1:17  
597 Joh. 21: 3a 
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En nu lezen we dat “Zij naar buiten gingen en in het schip stapten; en in die nacht 
vingen zij niets”. De geschiedenis herhaalde zich. In de dagen waarvan   gesproken 
werd in Luc. 5, toen de Heer vanuit het schip van Petrus predikte, zei Hij: “Vaar uit 
naar de diepte en werpt uw netten uit voor een vangst. En Simon antwoordde en 
zei: Meester, de hele nacht door hebben wij ons ingespannen en niets gevangen”. 
. 598 Hier hebben we hetzelfde. Zij vingen niets. En, beste vrienden, als wij niet 
dichtbij de Heer zijn, wordt in werkelijkheid niets gevangen. Als we bij Hem 
vandaan gaan, als we onze eigen weg gaan, de weg die ons past en voor onze 
natuurlijke neigingen, dan zal er niets zijn dat werkelijk. voor de Heer is. En dan is 
er teleurstelling.  

“En toen het al vroeg in de morgen was, stond Jezus op het strand; de discipelen 
wisten echter niet dat het Jezus was. “599 Een klein beetje eigen zin verblindt altijd 
het oog. Een klein beetje nemen van onze eigen weg en afwijking van de gekende 
wil van de Heer zal zeker geestelijke blindheid brengen. Waarom kenden zij Hem 
nu niet? Daar stond Hij. Het feit was dit, Hij had hen gevraagd om te gaan en om 
op Hem te wachten; maar zij gingen hun eigen weg en gingen inplaats daarvan 
vissen, terug kerende naar de oude paden die zij jaren tevoren hadden 
uitgedaagd. Zij neigden te gaan op de weg die zichzelf aanbood als een verzoeking 
inplaats van geduldig te wachten en uit te kijken naar Hem om voor hen te 
verschijnen en dien ten gevolge als Hij verschijnt dan kennen zij Hem niet. Hierin 
is een praktische les voor alle heiligen.  

“Jezus dan zei tot hen: Kinderen (heren), hebt u soms iets te eten. “600 Mooie 
hoffelijkheid (vriendelijkheid) en diepe interesse in hen worden in deze vraag 
uitgedrukt. Ik behoef niet te zeggen dat alles wat de Heer deed en zei absoluut 
volmaakt was, maar de hoffelijke manier waarop Hij tot hen sprak wordt door hun 
antwoord in groter tegenstelling (contrast) gebracht. “Zij antwoordden Hem, Nee. 
“601   Een koud kaal” Nee”. Kon het iets groffer? “Maar”, zegt u, “zij (her?)kenden 
Hem niet”. Dat is de droevige overweging voor ons. Als wij van Christus vandaan 
(weg) zijn dan komt de werkelijke toestand van onze harten naar buiten en vaak 
over onze lippen. Zij zeggen niet “Nee, Heer” zelfs niet “Nee mijnheer, “ maar het 
is een kaal “Nee”. God verhaalt dit opzettelijk, dat hangt er vanaf. Een heilige van 
Christus vandaan, een heilige op een afstand van Christus, zal toegeven aan 
gebrek aan hoffelijkheid in zijn taal dat zijn werkelijke toestand zal verraden. God 

598 Luc. 5: 4,5 
599 Joh. 21: 4 
600 Joh. 21: 5 
601 Joh. 21: 6a  
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heeft daarom dit tot onze lering verhaald en ook voor onze waarschuwing, 
geliefde vrienden.  

Maar Jezus, gezegend zij Zijn naam, berispte hen niet. Hij zegt, “Werpt het net uit 
aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. “Zijn enige gedachte was hun 
zegen. “Zij wierpen dan het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de 
menigte van de vissen. “602 Op het moment van deze woorden wordt een 
openbaring voor één van de zeven zielen gedaan. “De discipel dan die Jezus 
liefhad, zei tot Petrus: Het is de Heer!” Dat (zei) was Johannes. Die man, 
gewoonlijk zo snel om te leren, had tot op dit moment verblinde ogen evenals de 
rest; omdat zelfs een zeer geestelijke heilige, als hij zichzelf laat meeslepen naar 
(op) wegen die niet overeenstemmen met de gedachten van de Heer, zijn 
geestelijke aard en zijn scherpe waarneming van de waarheid zal verliezen. 
Johannes echter is het die zei: “het is de Heer!” Toen Simon Petrus dan hoorde 
dat het de Heer was, omgordde hij zich het opperkleed (want hij was 
ongekleed),en wierp zich in de zee. “603 Wat voerde Petrus ertoe dat te doen? Ik 
denk ongetwijfeld dat het de genegenheid was die in zijn hart was en de 
werkelijke begeerte om dicht bij zijn Heer te zijn. Er was ongetwijfeld in die man 
een heel trouwe en tedere verbondenheid aan de Persoon van de gezegende 
Heer.  

U kunt mij vertellen dat Petrus impulsief was, en vol zelfvertrouwen en daarom 
viel hij. Ik weet het. Maar wie is niet gevallen? Bent u nooit gevallen? Wie zou dat 
durven zeggen? Maar er was in Petrus een heel reëel en werkelijk zich 
aanhechten aan de Heer. Er was duidelijk iets anders geweest - zelf vertrouwen - 
maar in de grond van zijn hart was er diepe genegenheid voor de Heer. Het feit 
dat hij zichzelf in het meer wierp toonde hoe geheel (compleet), voor zover het de 
Heer betrof, hij was hersteld tot Hem. Ik geloof niet dat dit hoofdstuk ons het 
herstel van Petrus tot de Heer geeft. Wij zagen bij een vorige gelegenheid dat 
toen de twee terug kwamen van Emmaus naar de opperkamer, zij begroet 
werden met de woorden, “De Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon 
verschenen. “604 De Heer had duidelijk Simon van tevoren ontmoet die lopende 
dag. Wat vond toen plaats tussen de gezegende Heer en die lieve man, God heeft 
er echter een sluier over geworpen en daarom kan niemand het beschrijven.  

602 Joh. 21: 6b 
603 Joh. 21: 7 
604 Luc. 24: 24 
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En toch, hoewel ik het niet zou kunnen beschrijven, ben ik er aardig zeker van wat 
plaats vond tussen een Meester die zo volmaakt in genade is, zo vol diepe, ware 
liefde en Zijn (in de) fout gaande dienstknecht, die nu een boetvaardige, neer 
gebroken man was, die geleerd had door vreselijke bittere ervaring waartoe zijn 
eigen zelfvertrouwen hem kon voeren. Petrus, daar ben ik zeker van, kreeg 
opnieuw in zijn ziel het gevoel: “ Ik wordt geliefd door Hem. Ondanks al mijn 
zonden, ondanks al de schaamte die ik Zijn naam toegebracht heb is niets in Zijn 
hart dan liefde”. U weet dat de Heer hem had gewaarschuwd en gezegd: “Simon, 
Simon, zie de satan heeft dringend verlangd u [allen] te mogen ziften als de 
tarwe; Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden; en jij, als 
je eens bekeerd bent, versterk je   broeders. “605 Let op, satan zift hem precies 
omdat hij was als tarwe. Misschien hebt u soms u afgevraagd of er zelfs wel enige 
tarwe bij was. Als er geen tarwe zou zijn geweest zou er geen ziften zijn geweest. 
Satan zift nooit enkel kaf. Omdat er tarwe was en omdat hij het onderwerp was 
van soevereine en goddelijke genade probeerde de vijand hem te doen struikelen. 
En hij zal hetzelfde doen met ieder van ons als er geen waakzaamheid en 
zelfoordeel is.  

Petrus had gezegd, “Heer, ik ben bereid met U zelfs in [de] gevangenis en in [de] 
dood te gaan”. 606 De hele rest van de discpelen zei werkelijk hetzelfde. Ons wordt 
daar verteld wat Petrus zei, zoals de woorden vallen uit zijn mond; maar we lezen 
elders, “En evenzo zeiden zij ook allen. “607 De val van Petrus was werkelijk op het 
moment toen hij pochte op wat hij zou doen. Wat volgt was de logische uitkomst 
van zijn innerlijke val. Daarna verloochende hij de Heer zoals u weet, en dan 
herinnert u zich, “De Heer keerde Zich om en keek Petrus aan. 608 Wat voor soort 
blik was dat? Geen blik van verachting en verwijt, daar ben ik zeker van. Het was 
een blik die het hart van Petrus brak zodat hij “naar buiten ging en bitter weende. 
“609 

Wie kan alle folterende pijn (zielestrijd) van de ziel van die man vertellen 
gedurende de drie dagen tot hij de Heer in opstanding ontmoette? Ik ben er van 
overtuigd dat wat hem ondersteunde het woord van zijn Heer was, “Ik heb echter 
voor jou gebeden” 610en de blik die Jezus hem gaf in het hogepriesterlijke paleis. 

605 Luc. 22: 31, 32.  
606 Luc. 22: 33 
607 Mac. 14: 31.  
608 Luc. 22: 61.  
609 Matt. 26: 75.  
610 Luc. 22: 32 
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611 Anders zou hij hebben gedaan wat Judas deed, die verhing zichzelf. 612 Er was 
werkelijk berouw bij Petrus, daaraan twijfel ik niet, zodat werkelijk herstel van de 
ziel werd bewerkstelligt toen de Heer met hem alleen was. Als Hij herstelt dan 
doet Hij het Zelf. Herstel is dit, u (je) gaat terug naar Jezus in de diepe betekenis 
van absolute   vergeving van Zijn kant, en koestert je dan opnieuw in de warme 
stralen van Zijn onveranderlijke liefde; liefde die jou gemist heeft van Zijn kant; 
liefde die jou niet op zal geven, en liefde die, als je terug komt, maakt dat je meer 
van ganser harte dan ooit voelt hoe Hij er behagen in heeft jou dichtbij Zich te 
hebben. Dat is de liefde van Christus. Zij verandert nooit en varieert nooit. Wel 
mogen (kunnen) we daarom zingen, zoals we vaak doen -  

“O, Heer, Uw ongebonden liefde - 

Zo zoet, zo vol, zo vrij - 

Mijn ziel is geheel vervoerd,  

Wanneer ik denk aan U! 

Ja ,Heer, helaas! wat een zwakheid  

vind ik in mijzelf, 

Niet het veranderend genoegen van een kind 

Is als mijn ronddolende (dwalende) geest.  

En toch uw onveranderlijke liefde, 

Doet mijn hart herinneren  

Aan de vreugde in al haar opgewektheid,  

Aan de vrede die haar stralen meegeven.  

Nog is het zoet om te ontdekken  

Als wolken mijn zicht hebben verduisterd, 

Toen de Eeuwige Liefhebber passeerde,  

Naar mij toe, zoals altijd, bent U schitterend. “ 

 611 Luc. 22: 61 
612 Hand. 1: 16 - 18  
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Toen Johannes zei, “Het is de Heer”. was Petrus diep bewogen en probeerde dicht 
bij Hem te komen. Hij wacht niet, zoals elders, opdat de Heer zal zeggen, “Kom”. 
Het is evenals een andere keer bij hetzelfde meer, toen hij zei, “Heer, als U het 
bent, beveel mij naar U toe te komen over de wateren. “613 Zijn handeling zegt 
duidelijk, “Ik weet dat de Heer mij dicht bij Hem zou willen hebben, “ en hij gaat 
naar Hem toe. De rest van de discipelen komt terwijl ze het net met vissen slepen. 
“Toen zij dan aan land waren gegaan, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop 
liggen en   brood. “614 Dat moet het geweten van Petrus hebben geraakt. Hij wist 
wat er gebeurd was naast een kolenvuur enkele dagen tevoren; hoe hij naast het 
vuur van de wereld had gezeten, temidden van de dienaren van de duivel, en 
natuurlijk bezoedeld (besmet) werd en tenslotte zijn Heer had verloochend. Kan 
ik verwachten dat de Heer mij ondersteunt als ik doorga met de dingen van de 
wereld? Duidelijk niet. Ik denk dat de oude Schotse vrouw het juist had toen zij zei 
betreffende Petrus, “Hij had geen zaken (te doen) onder de volgelingen van de 
duivel”. Natuurlijk hij beging een fout (struikelde) en viel. O, jonge christen, u en 
ik zullen vallen als we niet waakzaam zijn. Als wij denken dat we met de wereld 
kunnen handelen (heulen), ons kunnen onderhouden met de wereldling en615 
ongedeerd bij het vuur van de wereld kunnen zitten, dan kunt u er van op aan dat 
we spoedig onze vergissing ontdekken en ook vallen.  

Maar misschien zegt u, “ik ben bang dat ik zal vallen. “Ik zal u troosten. U zult 
vandaag niet vallen omdat u bang bent dat u zult vallen. Het is de dag dat u 
ophoudt met vrezen en de dag dat u denkt dat u kunt wandelen, dat is de dag dat 
u zult vallen. Al wie zegt, “ik ben niet bang om te vallen”, is reeds gevallen. Welke 
herinneringen dat vuur in het hart van Petrus ook opwekte, maar het was het 
beste “kolen vuur” dat hij ooit zag, want bij haar warmte herstelde de Heer hem 
in het openbaar. Dit is waar de Heer hem een woord geeft waar al zijn broeders 
bij zijn, dat hem als dienstknecht herstelt. Hij had het gebed van de Heer voor 
Hem gehad, dat door Zijn blik was gemeld, en nu moet hij het woord van de Heer 
hebben. Het is het woord van de Heer dat deze man herstelt voor iedereen omdat 
hij publiekelijk had gefaald en nu in de tegenwoordigheid van het gezelschap (de 
kring) moest hij worden hersteld.  

Vervolgens lezen wij: “Komt hier ontbijten”. 616 En niemand van de discipelen   
durfde Hem vragen: Wie bent U? daar zij wisten dat het de Heer was. “(vs. 12) Ik 

613 Matt. 14: 28 
614 Joh. 21: 9 
 
616 Joh. 21: 11b 
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denk dat zij het graag zouden hebben willen vragen. Terzelfder tijd hadden zij 
geen zin om het te doen. “Jezus kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis 
eveneens. Dit was al [de] derde keer dat Jezus aan de discipelen werd 
geopenbaard, nadat Hij uit de doden was opgewekt. “(vs. 14) Dit was de derde 
keer volgens Johannes, maar zoals we van tevoren al hebben gezien was het de 
zevende keer in totaal; En daar zeven geestelijke volmaaktheid aanduidt, hebben 
we haar volle betekenis hier op/in de liefelijke wijze waarin/waarop de gezegende 
Heer handelt met Zijn lieve dienstknecht en hem volmaakt (volkomen) herstelt.  

“Toen zij dan hadden ontbeten, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, [zoon] van 
Johannes, heb je Mij meer lief dan dezen?” (vs. 15) Het moment dat de Heer voor 
deze vraag nam blijkt een grote les voor ons te in te houden. Veronderstel dat een 
broeder de verkeerde weg opgaat en weer tot zonde vervalt kent u dan de manier 
om hem te herstellen? Zou u naar hem toe gaan en hem vertellen dat hij 
weggeslopen was? Dat zal hem niet veel goed doen Heel vermoedelijk als u tot 
hem zou zeggen: “Broeder, kom en drink een kop thee met mij” en spreek dan tot 
hem over de Heer, dat zou hem helpen. Hoe waren de zeven discipelen geweest 
tot nu toe? Koud en hongerig; de hele nacht door hadden zij niets gevangen en 
waren teleur gesteld. Wat gaat de Heer doen? Hij zegt, “Komt hier ontbijten”. Zij 
krijgen zowel warmte als voedsel. Kent u een geestelijk koude en een 
dientengevolge hongerige broeder? Voed hem, en warm hem op. Geef hem 
voedsel, geestelijk bedoel ik. Het grote voor u en voor mij is hem op te warmen. 
Hij verlangt liefkozing en voeding, warmte en voedsel. Het is altijd zo in de Schrift. 
“Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, 
even als ook Christus de gemeente. “(Ef. 5: 29) 

. Wat is het voeden? Voedsel. Wat betekent koesteren? Warmte.  

Lieve vrienden, ik ben er heel zeker van als we deze weg namen, de weg van de 
Heer, met een heilige die iets terzijde is gegaan dan zouden we werkelijk 
herderswerk doen. U probeert en verkrijgt dezulken naar uw huis, geeft hen een 
mooie kop thee en spreekt dan over de Heer, en u zult instaat zijn dezulken te 
helpen dienende voor hun zielennood, herstel en herstelt hen. Het is iets groots 
om in staat te zijn iemand te herstellen en de wijze waarop Petrus hier wordt 
herstelt is heel roerend. Ik ben er tenvolle van overtuigd dat deze geschiedenis, 
zoals verteld door Johannes, is gegeven met het diepe doel van God ter onzer 
lering en met nut voor anderen.  

En laten we nu letten op de manier van handelen van de Heer met Petrus. U zult 
daar drie vragen en drie antwoorden vinden en alle drie verschillen zij. Het eerst 
van alles zegt Hij, “Simon [zoon] van Jona , heb je meer lief dan dezen?” Dat wil 
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zeggen , naar Ik begrijp, heeft hij Jezus meer lief dan de gehele rest van de 
discipelen?. Petrus had eens gezegd, “Al zullen allen over U ten val komen, ik zal 
nooit ten val komen. “617 Zijn antwoord hier is “Ja Heer, U weet dat ik van U 
houd”. Maar het woord dat Petrus gebruikt voor liefde, in elk van zijn antwoorden 
,verschilt een klein beetje van het woord van de Heer. Het is, “Ja Heer, U weet dat 
ik aan U verbonden ben”. Hierop antwoord de Heer, terwijl Hij hem een speciale 
opdracht geeft, “Weid mijn lammeren”. (vs. 15). Hij zei opnieuw tot hem, voor 
[de] tweede keer: Simon zoon van Jona, heb je Mij lief? Hij zei tot Hem: Ja Heer, U 
weet dat ik van U houd. Hij zei tot hem: Hoed mijn schapen. (vs. 16) De betekenis 
van deze bredere opdracht is zeker: “Petrus, Ik vertrouw jou nu toe de zorg voor 
hen die Ik liefheb; Ik stel vertrouwen in   jou”. “Hij zei tot hem voor de derde keer: 
Simon, [zoon] van Johannes, houd je van Mij?” (Ben je verbonden aan Mij) Hij 
gebruikt niet hetzelfde woord voor liefde de derde keer dat Hij gebruikt bij de 
eerste en bij de tweede keer. Hij neemt de woorden van Petrus over, “Ik ben 
verbonden”. Hij zegt niet dat hij niet aan Hem verbonden was, ook berispt Hij 
hem niet. Wat Hij doet is dit, Hij legt zijn vinger in zijn ziel. op de bron van 
zelfvertrouwen. “Petrus werd bedroefd omdat Hij voor de derde keer tot hem zei: 
Houd je van Mij ? (ben je aan Mij verbonden)? En hij zei tot Hem: Heer , U weet 
alles, U weet dat ik van U houd. “ 

Petrus opent, om zo te spreken, de deuren van zijn hart om zijn Heer er regelrecht 
in te laten zien. Er zou inderdaad speciale waarneming voor nodig zijn om te zien 
dat daar liefde was. Anderen zouden hebben mogen denken dat er helemaal geen 
liefde was. Hoe kon die man de Heiland (de Redder) liefhebben die hij driemaal 
had ontkent? Was hij een hypocriet? Nee, dat was hij niet. Ik zeg u wat hij was. Hij 
was een mens, die tot op de bodem van zijn hart de Heer lief had; maar toen hij 
op zijn wegen aan de rol ging en onzorgvuldig met zijn lippen was als de vrucht 
van zelfvertrouwen, was dat het geheim van zijn geweldige ondergang 
(ineenstorting) en drievoudige ontkenning van zijn Meester. De driemaal 
herhaalde vraag van de Heer raakte de oorsprong van zijn ziel absoluut en 
betreurde en ploegde het totaal om, Petrus wordt genoodzaakt te zeggen, “Heer, 
U weet alles”. U kunt mijn hart lezen, U weet wat alle anderen wel zouden 
betwijfelen en niemand anders weet dat “ik met U verbonden ben”. Wat is het 
antwoord van de Heer? “weid mijn schapen. “(ver. 17) 

Hier wordt Petrus, in duidelijke taal, publiekelijk hersteld op de meest mooie 
manier. Publiekelijk herstel van een broeder is helaas vandaag een heel zeldzaam 
iets.   Hoe mooi plaatst de Heer deze man terecht, eerst met Zichzelf en dan met 

617 Matt. 26: 33 
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zijn broederen. Er is één ding dat de Heer voor ieder van ons erg wenst, namelijk 
dat we het in orde brengen met Hemzef en ook met onze broederen. Dus in 
tegenwoordigheid van hen allen zegt Hij duidelijk, “Ik vertrouw die man absoluut, 
want Ik leg in zijn handen de voorwerpen van Mijn tederste liefde en bezorgdheid 
- Mijn lammeren en Mijn schapen om ze te voeden door zijn dienst”. Door de 
drievoudige opdracht hier gegeven aan Zijn dienstknecht toont de Heer hoe 
grondig Hij hem kan vertrouwen. En hier in de tegenwoordigheid van zijn 
broederen wordt hij prachtig en in het openbaar hersteld in het vertrouwen van 
de Heer. Ik twijfel er nauwelijks aan dat toen Petrus instortte en zijn Heer 
verloochende, er een hele tijd onder de tien gesproken werd. “Hoe zijn we te 
schande gemaakt”, viel zeer waarschijnlijk van hun lippen, zoals het van de onze 
valt, indien één van het gezelschap waar wij mee wandelen (omgaan) de naam 
van de Heer onteert. Misschien dacht Petrus, en zij ook, dat hij nooit weer zijn 
hoofd boven water zou krijgen. Maar nu geeft de rijke genade van de Heer hem 
een plaats van volmaakt vertrouwen wanneer Hij zijn schaap onder zijn zorg 
plaatst. (neemt) En als u komt bij Hand. 2 dan zult u de Heer vinden Die hem een 
wonderbare plaats geeft. Werkelijk, zijn verbreken was zijn maken. Als u 
zorgvuldig zijn brieven leest dan zult u constant (doorlopend) zinspelingen vinden, 
stilzwijgende en openlijke, op zijn val. Hij wenste duidelijk dat de schapen en 
lammeren van Christus juist (goed) zouden gaan en zelfs hemzelf als baken 
zouden hebben. In één brief zegt hij “die in [de] kracht van God door het geloof 
bewaard wordt tot [de]behoudenis”. 618 In de volgende (tekst) dringt hij aan op 
het belang om   aan ons geloof toe te voegen, de deugd, de kennis, de 
zelfbeheersing, de volharding, de godsvrucht, de broederliefde en de liefde. Vijf 
keer zinspeelt hij op deze zeven morele eigenschappen en zegt, “als u deze dingen 
doet (als die bij u aanwezig zijn), zult u nooit vallen”. (Zie originele tekst in 2Petr. 
1: 5- 15) Hij had altijd de herinnering aan zijn val in zijn ziel. De man die gevallen is 
en door God is opgericht is precies degene die hen kan helpen die een klein beetje 
op een dwaalspoor zijn geraakt. Men zegt, “Vertrouw nooit een paard dat is 
gevallen en zijn knieën heeft gebroken. “Dat is heel goed voor paarden, maar niet 
voor heiligen. Degene die gevallen is en totaal gebroken en hersteld werd, is 
precies degene die de Heer zal vertrouwen en gebruiken. Wij zijn heel traag om 
dezulken opnieuw te vertrouwen. Ik waag het te zeggen wat alle tien zeiden, “wij 
zullen nooit instaat zijn om broeder Petrus weer te vertrouwen”. Christus zegt: “Ik 
zal hem vertrouwen met/bij alles dat ik op aarde heb gekregen”. Vrienden, dat is 
Christus. Dat is de genade van Christus voor een arme zwakke heilige wat Petrus 
in zichzelf was en zoals u en ik in onszelf zijn.  

618 1Petr. 1:5 
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Er is iets buitengewoons moois in wat nu volgt, in deze roerende diensten aan de 
ziel van Petrus. Hem was een grote gelegenheid geschonken (verschaft), toen hij 
in het paleis van de hogepriester was om getrouw aan de Heer te zijn en die/dat 
had hij gemist. Hier belooft de Heer hem een andere kans. “Voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg je, toen je jonger was, gordde jij jezelf en wandelde je waarheen je wilde; 
maar wanneer je oud zult zijn, zul je je handen uitstrekken en een ander zal je 
gorden en je brengen waarheen je niet wilt. “619 Ik twijfel er eigenlijk niet aan als 
Petrus terug ziet op het aangevangen pad dat zijn ziel werd vervuld met 
zielenstrijd, want hij voelde, “Ik heb de beste kans gemist om trouw te zijn aan de 
Heer die er ooit was”. En niet     onwaarschijnlijk zei hij ook, “Ik zal nooit een 
andere krijgen”. Zijn Heer zei a. h. w. tegen hem: “Ja, dat zul je wel, Petrus. 
Wanneer die dag komt zal Ik je genade geven Petrus om Mij te verheerlijken op/in 
de plaats van jouw fout. Dit is, voor mij, een van de meest roerende gedeelten in 
de gehele Schrift. De Heer verzekert hem dat hij een gelegenheid zal hebben waar 
hij faalde en afbrak (kapot brak) van het trouw zijn aan Hemzelf. “En dit zei Hij om 
aan te duiden met wat voor een dood hij God zou verheerlijken”. 620  

Waarom zei Petrus tegen de vijanden van zijn Heer, “Ik ken die mens niet over 
wie u spreekt”? 621 Om zijn leven te redden. Hij voelde toen, “Als ik Hem erken, 
zal ik sterven”. En om zo zijn leven te reden verloochende hij Hem. “Nu, “ zegt 
Christus “je zult een andere gelegenheid krijgen om God te verheerlijken”. “En 
nadat Hij dit had gezegd, zei Hij tot hem: “Volg Mij”. (vs. 19) Dit was Zijn laatste 
bevel.  

“Toen Petrus zich omkeerde, zag hij de discipel volgen die Jezus liefhad, die ook 
bij de maaltijd naar zijn borst overgeleund en gezegd had: Heer, wie is het die U 
overlevert? Toen Petrus dan deze zag, zei hij tot Jezus: Heer, maar wat zal er met 
deze gebeuren? (vs. 20, 21) Merk op dat Johannes hier gezien wordt, dat hij doet 
wat aan Petrus was opgedragen om te doen, “Volg Mij”. In de vraag, “Heer, maar 
wat zal er met deze gebeuren? laat Petrus' oude natuur zich gelden. Het 
antwoord van de Heer staat gelijk met dit: “Bemoei je met je eigen zaken Petrus. 
Zijn werkelijke woorden waren “Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het 
jou aan? Volg jij Mij”. (vs. 22) Eveneens is het geen vraag voor jou wat Ik zal doen, 
en ook is het Mijn zaak niet wat jij doet. Wat moet ik doen? Volg de Heer. De 
heilige die zijn ogen op de Heer gericht heeft en de Heer volgt, zal door de Heer 
worden ondersteund. (geschraagd)  

619 Joh. 21: 18 
620 Joh. 21: 19.  
621 Marc. 14: 71 
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Maar de betekenis van deze schriftplaats is belangrijk. “Dit woord dan ging uit   
onder de broeders, dat deze discipel niet zou sterven, maar: Als Ik wil dat hij blijft 
totdat Ik kom,<wat gaat het jou aan?>De betekenis van de woorden van de Heer 
begrijp ik als volgt. , Wat zijn dienst betreft gaat de dienst van Johannes tot de 
wederkomst van de gezegende Heer. Dit is wat u heeft in zijn laatste geschriften - 
het boek van de Openbaringen. Hij neemt je mee tot aan die eeuw, en wacht dus 
totdat Jezus terug komt. De Heer geve ons genade Hem eenvoudiger en 
getrouwer te volgen dan ooit totdat Hij komt.  

________ 
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Hoofdstuk 16 - De veertig dagen van de Heer Jezus 6 

Opstandingstonelen: Galilea en Bethanië.  

(Lucas 26: 44- 53; Hand. 1: 9-11. ) 

. U zult zich herinneren dat ik bij een vorige gelegenheid aangaf dat, toen Hij 
opstond uit de dood, de Heer bij elf gelegenheden werd geïnterviewd. Zeven 
ervan hebben we reeds beschouwd - de vijf keren dat Hij werd gezien op de 
eerste dag, door Maria, de vrouwen van Galilea, Petrus, zij die naar Emmaüs 
gingen en door het gezelschap in de bovenzaal. Dan een week later verschijnt Hij 
hen als zij samen vergaderd zijn, waarbij Thomas aanwezig is en daarna aan de 
zeven discipelen aan het meer van Tiberias.  

Maar er waren meer dan deze gelegenheden - want in 1 Kor. 15 vermeldt de 
Heilige Geest gelegenheden die u niet vindt in de evangeliën. Onder deze 
gelegenheden vinden we, “Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd 
broeders tegelijk. “622 De vraag rijst of deze verschijning samenvalt met die welke 
in Matt. 28: 16 wordt verteld. De Heer had tegen de vrouwen gezegd, “Gaat heen, 
bericht mijn broeders dat zij moeten weggaan naar Galilea, en daar zullen zij Mij 
zien. “623 De boodschap was   niet tot “de apostelen” gericht maar tot “mijn 
broeders” en het komt als vanzelf bij mij op dat deze uitnodiging zich richtte op 
velen tezamen. Het was niet alleen dat de apostelen heen moesten gaan om Hem 
daar zien, maar de broeders. Genegenheid voor Christus zal altijd het trouwe hart 
brengen naar de plaats waar Hij is en Hij zorgt voor niets anders. Wij hechten 
grote waarde aan verstand omdat het iets van ons maakt. Ons wordt gezegd “niet 
onverstandig te zijn, maar verstaat wat de wil van de Heer is”, maar het hang 
ervan af dat het genegenheid is wat Hij waardeert.  

Betreffende de apostelen lezen we, “De elf discipelen gingen naar Galiléa, naar de 
berg waar Jezus hen had ontboden. 624 De elven gehoorzaamden duidelijk Zijn 
woord, maar de vijfhonderd, als zij Hem op dit moment zagen oogsten het loon 
van genegenheid (liefde). “En toen zij Hem zagen, huldigden zij <Hem>, maar 
sommigen twijfelden. “625 De hier vermelde twijfel kan de reden zijn geweest om 
deze verschijning die weggelaten wordt in 1 Kor. 15, zoals alle andere 
gelegenheden betreffende welke enig ongeloof omtrent de waarheid van de 

1 Zie 1 Kor. 15: 6 
623 Matt.28: 10 
624 Matt. 28:16 
625 Matt. 28: 17 
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verschijning op het moment van haar verhaal getuigde. Van de andere kant, het 
juist geconstateerde feit betreffende de wel overwogen verwijdering door Paulus 
van alle gelegenheden waarbij getwijfeld werd aan de waarheid of de Heer gezien 
werd, gewicht verleend aan de gedachte dat we niet de verschijning aan de 
“elven” moeten vereenzelvigen (gelijkstellen) met die aan de “vijfhonderd” daar 
de laatste wordt aangehaald als een onweerlegbare getuigenis terwijl de eerste 
niet wordt vermeld in 1 Kor. 15. Het feit dat sommigen toen twijfelden zou hun 
getuigenis krachteloos kunnen maken. In ieder geval worden zij niet aangehaald. 
Ik zou daarom geneigd zijn om te denken dat de verschijning aan de vijfhonderd 
bij een aparte gelegenheid was en mogelijk de negende.  

“Daarna is Hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. “626 Is het korte   
en enige verhaal dat we hebben van deze verschijning. Het zou blijken (schijnen) 
de tiende te zijn. Over wat plaats vond bij deze twee verschijningen heeft God een 
sluier geworpen. De vijfhonderd zagen de Heer en zoveel getuigen konden niet 
verkeerd begrepen worden; hun getuigenis was dus onschatbaar van uit het 
gezichtspunt van Paulus. De positie die Jacobus achteraf (later) innam in de 
gemeente heeft geleid tot de gedachte dat hij op dat moment instructies van de 
Heer kan hebben ontvangen die later van waarde voor de heiligen zijn geweest.  

Wat de Heer tot de elven zei is van veel belang (belangrijk) en vol troost voor ons. 
Hoewel geadresseerd aan hen, zijn Zijn woorden van reusachtige (onmetelijke) 
waarde voor ons, “Mij is gegeven alle macht in hemel en op <de> aarde”. 627 Als 
we deze reusachtige waarheid te pakken krijgen dan zouden we niet geestelijk zo 
doodarm moeten zijn als we vaak zijn. Deze droevige toestand verkrijg je vaak 
juist omdat we het niet hebben gerealiseerd dat Hij alle macht heeft, en het is ter 
beschikking van geloof en liefde. De opdracht om te onderwijzen en het dopen 
van alle naties heeft ongetwijfeld speciale voorkeur bij de apostelen, maar Zijn 
afsluitende woorden hier, “En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding 
van de eeuw. “(vs. 20) zijn overgebracht met de diepste troost en ondersteuning 
naar (tot) al de Zijnen van die dag tot heden. Inderdaad mogen we daarop wel 
rusten in eenvoudig geloof. De hoop van onze harten is met Hem te zijn. Wat 
ondersteunt ondertussen deze harten? Hij zegt: “Ik ben met u”. De Heer komt 
spoedig terug om ons daar op te nemen waar Hij is, maar tot dan is Hij bij ons. Het 
evangelie van Matteüs sluit af door ons de Heer te tonen te midden van Zijn volk, 
terwijl Hij zegt: “Ik ben altijd met u”. dat wil zeggen Hij blijft hier.  

626 1 Kor. 15:7 
627 Matt. 28: 18.  
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Ga nu naar Marcus en zie de wijze waarop dat evangelie afsluit. “En Hij zei tot   
hen: Gaat heen in de hele wereld en predikt het evangelie aan de hele schepping. 
“628 Merk op hoe Zijn hart verlangde dat waarin Zijn eigen discipelen zich 
verheugen ook door anderen zou worden genoten. Ik weet heel goed dat 
sommigen zullen zeggen 'Was dit niet apostolisch?' Ja, in de eerste plaats, maar 
Hij sprak tot Zijn volk en ik geloof dat de geest van de woorden is om aanbiddend 
te zijn. Nog eens, iemand kan zeggen, dit is niet de dag waarin God werkt onder 
de heidenen. Zie hoe Marcus opent: “Begin van het evangelie van Jezus 
Christus,<[de] Zoon van God>. 629“ Waar en wanneer zou u verwachten dat deze 
blijde tijdingen zouden worden verkondigd? Zeker overal en te allen tijde en in 
verbinding met deze kijk op Marc. 13 We vinden daar een heel opvallend woord. 
De Heer vertelt zijn discipelen welk leed er over Israël zal komen en voegt er dan 
aan toe, “en aan alle volken moet eerst het evangelie worden gepredikt”. Maar 
misschien zult u zeggen, betekent dit niet het evangelie van het koninkrijk? Als u 
terug wilt gaan naar Matt. 24 dan zult u deze woorden lezen, “En dit evangelie 
van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis 
voor alle volken, en dan zal het einde komen. “(vs. 14) Nu, Matt. 24 is niet Marc. 
13. Terwijl Matt. 24 ons vertelt dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt zal 
worden als een getuigenis voor alle volken voordat de Messias opnieuw komt, is 
wat we hebben in het Marc. evangelie dit: er zal nooit een moment zijn 
gedurende Zijn afwezigheid waarin Zijn discipelen niet bezig behoeven te zijn met 
het uitdragen van het evangelie. De gedachte van de Heer vermeld door Marcus 
schijnt mij heel verschillend te zijn van dat wat wordt verteld door Matteüs. Het 
laatste is een breed verspreid getuigenis grotendeels gegeven door de Joden, dat   
maak ik op uit de Schrift, die straks zal uitgaan naar iedere natie als een getuigenis 
dat Hij op het punt staat om terug te keren, maar zoals voorgesteld in het 
evangelie van Marcus, is het dat wat Hij verlangt, en waar de Geest van God heeft 
toe geleid in deze onze dag. Toegewijde mannen en vrouwen zij uitgegaan en 
gaan uit, met hun levens in (onder) bedwang om de blijde tijding van Zijn genade 
uit te dragen naar hen die ze nooit gehoord hebben.  

Dienstknechten van Christus zijn vandaag overal nodig om aan vermoeide zielen 
te vertellen van de Zoon van God en van harte zeg ik “Heer, ondersteun, help en 
zegen hen”. Ik ben diep dankbaar voor iedereen die, met groot persoonlijk risico 
en met grote werkelijke toegewijdheid van hart aan/tot de Heer heen gegaan is 
om aan vermoeide zielen in heidense duisternis te vertellen van de heerlijkheid 

628 Marc. 16: 15 
629 Marc. 1:1 
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van de Persoon en de waarde van het werk van de Heer Jezus Christus te 
vertellen. Het is gemakkelijk voor andere minder toegewijden thuis te blijven en 
hun werk te bekritiseren. De dag van de Heer zal tonen welke weg Hij als de beste 
waardeert (beschouwt). De opdracht van Marc. 16 is zeer duidelijk: Gaat heen in 
de hele wereld en predikt het evangelie aan de hele schepping. Wie geloofd heeft 
en gedoopt is, zal behouden worden. “Gekoppeld aan geloven is de eerlijke 
belijdenis van Zijn naam, en dat neemt (krijgt) het karakter (aan) van dopen - het 
aandoen van de naam van de Heer op die manier. Ongetwijfeld was deze 
opdracht oorspronkelijk (in de eerste plaats) apostolisch, maar wie zou durven 
zeggen dat ze ophield bij hun dood.  

Het evangelie van Marcus sluit zoals je het ook zou verwachten. De zware arbeid 
van de ware dienstknecht wordt gewaardeerd. “De Heer <Jezus >dan, nadat Hij 
tot hen had gesproken, werd opgenomen in de hemel en ging zitten aan [de] 
rechterhand van God. (vs. 19) Kijk nu naar het verschil - Hij wordt niet gezien als 
blijvende hier op aarde, zoals in Matteüs, Hij is aan de rechterhand van God - alle 
macht is in Zijn handen en Hij geeft ons de genade en troost van Zijn 
aanwezigheid   als wij hier verder gaan. Alle macht is in de handen van de 
Gezalfde aan Gods rechterhand op Wie onze ogen standvastig (vastberaden) 
moeten zijn gericht. “En zij gingen uit en predikten overal, terwijl de Heer 
meewerkte”. (vs. 20) Waar prediken u en ik? Er ligt hierin een grote les en we 
kunnen er grote aanmoediging uit halen. Als de Heer u vraagt te vertrekken met 
Zijn Woord, en u bent eenvoudig in het volgen van Zijn bestuur en leiding, dan 
zult u de Heer vinden terwijl Hij met u werkt zoals Hij het met hen deed. Christus 
die regeert aan de rechterhand van God en terwijl Hij werkt met de Zijnen is het 
slot van het evangelie van Markus. Het evangelie van Matteüs sluit af met een 
Christus die op aarde blijft, Marcus sluit met Zijn regering in de hemelen, Lucas 
sluit met Zijn terugtrekking van de aarde en Johannes met Zijn terugkomst naar 
de aarde.  

Keren we ons nu tot Luc. 24. Eén bekoring van dit hoofdstuk is dat het ons de 
laatste gelegenheid geeft waarbij de gezegende Heer met zijn volk hier was. Als 
we alleen dit evangelie hadden, zoals ik eerder zei, dan zouden we denken dat de 
inhoud van dit hoofdstuk op één dag gebeurde. Moreel is het een dag; het is de 
opstandingsdag en heeft een bijzonder karakter. Eén punt om op te merken is de 
plaats die de Schriften er in hebben. “Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de 
Schriften verstonden” wordt die dag vermeld. (vs. 45) Hij vertelt de discipelen dat 
“alles moest worden vervuld wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes 
en in de profeten en psalmen. “(vs. 44) Ik zou graag het belang van de Schriften 
op u drukken (benadrukken) - van de Oudtestamentische Schriften. U kunt geen 
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werkelijke waarde voor de dingen van God hebben als u niet heel Zijn Woord   
vasthoudt. Ik heb over dit deel van Gods Woord zeer licht horen spreken. Kijk 
naar de wijze waarop de Heer Jezus spreekt en het stempel zet op Zijn autoriteit 
over de hele Schrift. Toen Hij wandelde met de twee naar Emmaüs hebben we 
reeds gezien hoe “Hij hen uitlegde wat in al de Schriften over Hem stond. “(vs. 27) 
Wat een wonderlijke wandeling van twee uur moet dat geweest zijn. Wat moet 
het geweest zijn om Hem de Schriften te horen openen over Hemzelf - wat een 
ontvouwing van type, beeld en schaduw - wat een ogenblik om nooit te vergeten.  

Merk nu op, waarom Hij, wanneer Hij met de Zijnen samen is, de Schriften opent 
en dus hun verstand opent. Zij hadden nu nog niet de Heilige Geest ontvangen, 
maar wij wel, dus de Heer verwacht van een christen dat hij zijn verstand 
geopend heeft. Waarom begrijpen wij vaak niet? Er is iets binnen gekomen dat 
onze zielen verhindert om door Christus onderwezen te worden. Maar zij werden 
als vanzelf onderwezen door de Heer en het hele gezelschap, apostelen en 
anderen zoals we hebben gezien, krijgen een aanmoedigende opdracht als Hij hen 
zegt, “Zo is het geschreven, en dus betaamde het Christus te lijden en op te staan 
uit de doden op de derde dag: en dat berouw en verlossing van zonden gepredikt 
moest worden in Zijn naam onder alle volkeren te beginnen met Jeruzalem. “ 

Merk op dat het de opdracht was om te prediken tot “alle volkeren”, zoals 
verhaald door Matteüs en Lucas en tot “de gehele wereld” als aangegeven in 
Marcus. Dat is breed genoeg. Het is de individuele dienstknecht die er 
verantwoordelijk voor is de opdracht uit te voeren. Hij zegt niet precies “Ga” naar 
de gemeente, omdat de gemeente niet onderwijst of predikt - de gemeente 
wordt onderwezen en tot haar wordt gepredikt. Het is tot het individu, omdat 
dienst de uitoefening van de gegeven gave is aan de individuele christen door 
Christus. Hij   deelt die gave mede (uit) en alleen Hij moest haar gebruik besturen. 
Hij houdt de sterren in Zijn rechterhand in Openb. 2: 1, want zij behoren Hem toe 
en Hem alleen vandaar dat de bezitter van iedere gave alleen verantwoordelijk is 
aan de Heer voor de uitoefening ervan.  

Verder, merk op dat berouw en vergeving van zonden moest worden 
geproclameerd “te beginnen bij Jeruzalem. “630 Jeruzalem was de slechtste plaats 
- de plaats waar Hij was (werd) vermoord. Let ook op tot wie Hij zegt: “U bent 
getuigen van deze dingen. “631 Het waren niet alleen de elven die daar waren toen 
de Heer in hun midden kwam, vandaar was het geen apostolisch gezelschap. Het 

630 Zie Luc. 24:48 
631 Luc. 24: 48 
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is goed zich dit te herinneren en de Schrift is betreffende dit ook heel duidelijk. 
“En zij stonden op datzelfde ogenblik op en keerden terug naar Jeruzalem, en zij 
vonden de elf en hen die bij hen waren, samen vergaderd”. 632 De apostelen 
waren daar, maar de broeders waren daar en ook de zusters, naar mijn oordeel. 
De twee van Emmaüs voegden zich bij hen en dan komt de Heer tot het 
verzamelde gezelschap en deelt zijn gedachten mee en zegt tenslotte: “En <zie,> 
Ik zend de belofte van mijn Vader op u; u echter, blijft in de stad totdat u wordt 
bekleed met kracht uit [de] hoogte. “633 Zij moesten wachten voor/op de komst 
van de Heilige Geest Nu hoeven we niet te wachten, want van de Gekroonde 
Mens in de heerlijkheid, is de Heilige Geest gekomen en met Hem is kracht 
gekomen voor allen die we aanspreken (aanmanen) te zijn en te doen als 
kinderen van God en dienstknechten van de Heer Jezus Christus. Ongetwijfeld 
wordt de Heilige Geest vaak in ons gegriefd door het toelaten van het vlees en de 
afvloeiing (de uitstorting) van de “stromen van levend water” waarvan Christus 
sprak (Joh. 7: 38) wordt tot staan gebracht of verhinderd.  

Wat is de reden hiervan? Ik las onlangs van een stad die werd voorzien van   
verrukkelijk water uit een groot meer in een berg, maar op zekere dag stopte het 
water. Mensen gingen om te kijken of het meer droog was, maar vonden dat alles 
oké (in orde) was, de bron was onveranderd. Dan werd een anonieme brief 
ontvangen die aandacht vroeg voor een plug (stop) die geplaatst was in de 
voedingspijp. Dat/die hield het water tegen en toen die was verwijderd stroomde 
het water als van te voren. Denkt u soms niet dat een stop in onze voorziening 
(voedingspijp) zit? Vraag uw eigen hart wat de stop is die in de geschiedenis (het 
verhaal) van uw ziel zit en een belemmering voor u is om werkelijk een levende 
christen te zijn die Christus overal naar toe draagt om een bron van zegen te zijn 
voor iedereen. Ik wens mijzelf een dergelijke vraag te stellen. Laten wij de stop 
(plug) eruit nemen. Mijn hand kan uw plug er niet uitnemen; wij moeten 
individueel (persoonlijk) voor de Heer komen opdat Hij kan verwijderen wat ook 
de hindernis is van het instromen van levend water. “Rivieren (stromen) van 
levend water” zullen door ons stromen om anderen te verfrissen en te zegenen. 
Hoe weinig begrip hebben wij van de wijze (manier) waarop de Heer ons zou 
gebruiken, als verbindingskanalen tussen Hemzelf en behoeftige zielen! Het is niet 
zozeer een vraag (zaak) van gave als wel van geestelijke toestand. Te veel wordt 
vaak gegeven om iemand met een gave, en heiligen leggen te veel op de 
schouders van hen die gaven hebben (bezitten). Het is werkelijk een vraag van 

632 Luc. 24: 33 
633 Luc. 24: 49 
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individuele toegewijdheid aan Christus en van het wandelen met een niet 
bedroefde Geest. Als dat onze toestand is dan kan de Heer ons gebruiken, want 
genade is belangrijker dan gave (gift).  

De discipelen moesten wachten totdat zij met kracht zouden worden bekleed. Zo 
moeten we nu niet doen, want de Heilige Geest is gekomen en woont in iedere 
gelovige in Jezus Christus. Hij is alle kracht, vandaar om nu te spreken van een 
zwakke christen   is een afwijking. Een krachteloze heilige is een wezen dat in de 
Schrift niet wordt beschouwd (overwogen). Als u en ik zijn vervuld met de kracht 
van de Heilige Geest , dan zullen we niet spreken van zwakheid, we zulen 
helemaal niet over onszelf spreken. We zullen vervuld zijn met Christus en uit ons 
zullen “de levende wateren” vloeien dat wil zeggen zal Christus komen in ons 
leven en in ons getuigenis en anderen zullen daardoor worden aangestoken en 
gezegend.  

Als Jezus Zijn discipelen hun opdracht heeft gegeven en hen de Geest heeft 
beloofd leidt Hij hen uit tot aan Bethanië. Waarom Bethanië? Blijkbaar was dat 
een plek die Hij lief had. Daar was Hij ontvangen en verzorgd. 634 Het was daar dat 
Maria aan Zijn voeten zat en Zijn woord hoorde en daar - toen Hij Lazarus 
opwekte - was de plaats waar Zijn heerlijkheid als Zoon van God werd 
gedemonstreerd635 Het was daar dat men Hem een een maaltijd aanbood en 
Maria Zijn voeten zalfde. 636 Van daaruit ging Hij naar Jeruzalem om het 
koningschap en de kroon te ontvangen, als Zijn volk het Hem zou willen geven, 
maar zij wilden dat niet en Hij ging terug naar Bethanië. 637 Het was de plaats 
waar Hij werkelijk op prijs gesteld werd en waar harten waren die Hem werkelijk 
liefhadden en Hij zorgde voor hun genegenheid.  

Denkt u dat Hij sinds toen veranderd is? Denkt u dat Hij in enig opzicht anders is? 
Waar Hij nu zit aan de rechterhand van God, denkt u dat Hij onverschillig is voor 
het kloppen van uw en mijn hart? Ik denk van niet. In Hand. 1: 11 spreekt de engel 
van Hem als “Deze Jezus”. Waar was Hij gisteren? Te Bethanië. Waar is Hij 
vandaag? Aan de rechterhand van de Vader. Waar zal Hij morgen zijn? Terug naar 
Bethanië. (Zie Hand. 1: 11; Zach. 14: 4) Wat zal Hij dan opnieuw vinden? Harten 
die   Hem waarderen. (op prijs stellen). Hij kwam op aarde te Bethlehem om de 
Schrift te vervullen. Hij ging daar vandaan bij Bethlehem naar de hemel, waar Hij 

634 Luc. 10: 38 
635 Joh. 11: 4-40.  
636 Joh. 12: 1-3 
637 Marc. 11: 1- 11 
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was (werd) geprezen en geloofd en waar ze een hoge dunk van Hem hadden 
(Hem liefkoosden- Hem met onderscheiding behandelden) 

Dit is de laatste keer dat Hij de Zijnen tezamen rondom Zich op aarde had en toen 
was het dat “hij zijn handen ophief en hen zegende. En het gebeurde terwijl Hij 
hen zegende dat Hij van hen werd afgescheiden en opgenomen werd in de 
hemel”. Hij vaart op met Zijn handen in zegening opgeheven - in een priesterlijk 
karakter. In Marcus vaart Hij op als een getrouwe Dienstknecht die God eert; 
maar in Lucas schijnt het mij, vaart Hij op in een priesterlijk karakter, Zijn handen 
opgeheven tot zegen. Zijn ze ooit neer gelaten? Zeker niet. We lezen dat in de slag 
tussen Israël en Amelek: “En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de 
overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amelek de overhand. Toen 
de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem 
neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; En Aäron en Hur ondersteunden zijn 
handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen 
onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amelek en diens volk 
door de scherpte des zwaards. “638 Geen Aäron en Hur zijn nodig om de handen 
van de Gezegende van Wie ik spreek op te houden. Zijn handen zijn nooit zwaar 
geworden. Hij heeft zegen van die tijd af - oefent een dienst van liefde uit die 
maakt dat het hart van vreugde danst.  

Onze handen hangen soms slap; vandaar wordt ons gezegd “Daarom, richt uw 
slappe handen op”. 639 Waarom hangen onze handen neer? Omdat onze ogen 
niet eenvoudig op Hem gericht zijn. De bron van in stand gehouden 
(onderhouden) kracht is Christus. Terecht zei iemand anders, “Het geheim van 
vrede van binnen en van kracht van buiten is om altijd en alleen bezig te zijn met 
Christus”. Deze woorden zou ik u willen geven als een motto voor het leven 

Het evangelie van Lucas dat sluit met een aanbiddingssamenkomst, gepast 
eindigende bij de wonderbare “veertig dagen” hebben we beschouwd. “En zij 
aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij 
waren voortdurend in de tempel en <prezen en > zegenden God. “(vs. 52, 53)Dit is 
zoals het zou moeten zijn. Lucas is nadrukkelijk een evangelie van vreugde; er 
geheel doorheen is een groot gedeelte ervan (van vreugde). Het begint, vervolgt 
(continueert) en sluit met vreugde. (zie hfst. 1: 14, 44; 10: 17, 15: 7, 10, 23; 24: 41, 
52) U toont mij een vreugdeloze christen, en ik zal u zeker een zwakke tonen. Het 
is mogelijk dat u zult zeggen, u kent mijn omstandigheden niet. Dat is waar, maar 

638 Exod. 17: 11 - 13.  
639 Hebr. 12: 12 
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de Gezegende die naar omhoog is gegaan weet alles over uw omstandigheden en 
ook over die van mij, en de Geest van God heeft gezegd “Deze dag is voor de 
HERE uw God, heilig” (Zie Neh. 8:10). 640 Wij moeten onze voeten dopen in olie, 
zoals Aser deed, dan zouden we aannemelijk (welkom) zijn voor onze broeders en 
zouden ook bewijzen: “uw sterkte moge zijn als uw levensduur” (Zie Deut. 
33:24,25). Vreugde en sterkte gaan altijd samen. Wij zouden de geest van het 
voor ons liggende toneel moeten veredelen (aankweken). De Heer zegende de 
Zijnen en zij worden op één moment gezien dat ze Hem prijzen en dan gaan ze 
terug naar hun huizen, vol vreugde. Was dat niet weldadig voor de Heer? Hoe zou 
het onze zielen niet wakker schudden om op hen te gelijken in onze wandel en 
wegen hier beneden.  

We horen een klein beetje meer van dit treffende voorval in Handelingen der 
Apostelen. Daar lezen we : “En terwijl Hij dit zei, werd Hij opgenomen, terwijl zij 
toekeken, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel 
staarden, terwijl Hij heenging, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleren, 
die ook zeiden: Galilese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus 
die van u is opgenomen naar de hemel, zal zó komen, op dezelfde wijze als u Hem 
naar de hemel hebt zien gaan” (Hand. 1: 9-11). Let er hier op dat zij vastberaden 
keken; in hfst. 2: 42 bleven zij volharden; en in hfst. 7: 55 staarde Stefanus . Het is 
iets groots standvastig te zijn; wij zijn vaak wankelend en daarom is er geen 
kracht. Maar zij horen gezegend nieuws als zij vastberaden opzien. Deze Zelfde 
Jezus zou zó in kracht (macht) terugkomen op de wolken van de hemel. De 
engelen zeggen “U hebt Hem naar boven zien gaan, maar u zult Hem hier zien 
terugkomen. Hij gaat heen om al de gedachten en plannen van God in verbinding 
met de aarde te bevestigen.  

Maar voordat dit hier plaats vindt is er iets voor u en mij lieve mede-gelovige. Hij 
komt om ons naar de plaats te brengen waar Hijzelf is Ik denk niet dat wij de hoop 
van de gemeente moeten zien, dat wil zeggen de komst van de Heer voor ons, 
zoals gegeven in 1Thess. 4: 15-17, als dat wat ons alleen (enkel) uit het toneel van 
de moeilijkheden zal wegnemen. Wij moeten wensen (verlangen) om hier te 
leven voor de Heer. Het is een gezegend iets verder te gaan, en het is een ernstige 
zaak afgesneden te worden in het midden van uwe (onze) dagen.  

Lieve vrienden bent u zeker van de weg? U hebt nodig en u kunt de kracht en de 
genade van de hemel krijgen om u te steunen en te sterken op / in de plaats waar 

640 In het boek The “Forty days”: “De vreugde van de Heer is uw kracht” 
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u bent. Paulus kon zeggen “Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft. “641 
Christus was zijn bekwaamheid bij/in iedere beproeving. Hij had een verlangen 
om heen te gaan en met Christus te zijn, maar hij wist dat het beter voor hem was 
dat hij zou blijven om anderen te helpen en dus zou hij blijven. 642 

Maar de gezegende Heer komt voor ons en in de tussentijd wenst Hij dat onze 
harten in het genot van Zijn liefde worden gehouden en in trouwe genegenheid 
voor Hemzelf, terwijl we wachten op Zijn terugkomst in de wereld waar Hij is 
uitgeworpen, maar waar Hij nu Zijn rechten zal krijgen en Zijn naam zal worden 
geëerd van pool tot pool en Zijn naam het thema mag zijn van elke tong. Maar 
voor die dag komt Hij om zijn gemeente tot Zich te nemen om te zijn bij Hemzelf 
in de plaats waar liefde regeert. Het zal een zeer gezegend moment zijn als dat 
gebeurt.  
 

  

641 Fil. 4: 13 
642 Fil. 1: 23,24.  
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Tot slot 

Zo beëindigen we ons overzicht van deze treffende tijdsperioden. De laatste twee 
“veertig dagen” van de Schrift overtreffen al de andere in afwisselende lessen 
voor onze zielen. Hoe kon het anders zijn, daar zij Zijn wegen ontvouwen, die is de 
“Alpha en de Omega , het begin en het einde is en de voleinding?” 

Indien de eerdere series het noodzakelijke oordeel van God over de zonde van de 
eerste mens laten zien, die alles door het doen van zijn eigen wil verloor, hoe 
beschrijven de laatste de overwinning en tonen zij de welverdiende heerlijkheden 
van de laatste Adam, die alles door Zijn gehoorzaamheid terug ontving door de 
wil van God uit te voeren. (te volbrengen) Al Gods raadsbesluiten en bedoelingen 
van eeuwigheid af zijn in Hem gecentraliseerd, die de Man was van Zijn 
(voorbehoud?. ) Wat we hebben beschouwd in Zijn leven, dood, en opstanding 
openbaart de morele heerlijkheid en de persoonlijke waarde van Jezus op een 
wijze die onze harten wel moge gevangen nemen, Hem aan ons moge verbinden 
en hem maken tot het voorwerp van onze diepste toewijding.  

Laten we dan niet, voor slechts een ogenblik, vergeten dat het nu de enige 
gelegenheid is die we zullen hebben om onze genegenheid tot Hem te tonen. Het 
leven zal spoedig voor elk van ons voorbij zijn. Wij hebben slechts één leven , 
laten we het leven voor Jezus. Terecht zegt de apostel Paulus, “Want de liefde van 
Christus dringt ons, daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat Eén voor allen 
gestorven is; dus zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij 
die leven, niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven 
en opgewekt” (2 Kor. 5:14, 15). Dat is een gezond, terecht (goed) oordeel, en 
degene die werkelijk de genade van de Heer gesmaakt heeft zal proberen om dat 
de regerende stelregel van het leven te laten zijn. Wij leven in een dag dat er om 
zwaarklinkende toegewijdheid aan Christus dringend wordt geroepen.  

Moge het voor u en mij zijn om op Zijn roep te letten “Volg jij Mij”, en om alles 
wat wij hebben en zijn, over te geven aan Hem en aan Zijn dienst. Spoedig zullen 
we Zijn gezegende stem horen die ons naar omhoog roept om Hem te zien en om 
voor altijd bij Hem te zijn.  

Hoe gezegend zal het dan zijn als we Hem zouden horen zeggen, “Voortreffelijk 
gedaan, goede en trouwe slaaf “ (Matt. 25:23a). 
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