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gezegend zij de god en Vader van onze Heer 
Jezus Christus, de Vader der ontfermingen 
en de god van alle vertroosting, die ons 
vertroost in al onze verdrukking, opdat 

wij hen kunnen vertroosten die in allerlei 
verdrukking zijn, door de vertroosting waarmee 

wijzelf door god vertroost worden.
2 Kor. 1:3

VAN DE REDACTIE 
TROOST NA ROUW

Jan Paul Spoor

Toen ik het woord ‘troost’ in gedachten kreeg, moest 
ik denken aan Izak. Van hem staat in Genesis 24:67 
geschreven: ‘Zo vond Izak troost na de dood van zijn 
moeder’. Zijn periode van rouw, het gevoelde verlies van 
zijn moeder, verliep anders dan bij Abraham, nadat deze zijn 
vrouw verloor. Want toen Sara stierf in Kirjat-Arba, lezen we 
in korte bewoordingen het volgende over zijn rouwproces: 
‘Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sara en 
haar te bewenen. Daarna stond Abraham op, ging weg van 
zijn dode en sprak tot de Hethieten’ (Gen. 23:2-3).

Abrahams droefheid was echt en hij huilde, maar toch vond 
hij gauw weer de kracht om op te staan en de begrafenis 
te regelen. Gelovigen die verliezen hebben geleden, hebben 
dit misschien ook wel opgemerkt. Ik bedoel dat men in de 
periode na het overlijden van een geliefde druk bezig is 
met alle dingen die nodig zijn om te regelen. Abraham is in 
zijn handelen opvallend royaal als iets wordt gesuggereerd 
door Efron, en hij betaalt zonder meer de gevraagde 
begrafeniskosten voor zijn geliefde. 

Anders is het kennelijk bij Izak. Hij is ongeveer 37 jaar oud 
als zijn moeder op 127-jarige leeftijd  sterft. Reken maar 
uit. Abraham en Sara waren resp. 100 en 90 jaar toen Izak 
geboren werd (vgl. Gen. 17:17; 21:5). Izak was dus ongeveer 
37 jaar toen Sara stierf. Als we dan in Genesis 25:20 lezen 
dat Izak 40 jaar was, toen hij trouwde met Rebekka, kunnen 

we dus concluderen dat Izaks rouwproces een periode van 
3 jaar omvatte. 

In de tijd tussen Sara’s begrafenis en het trouwen van Izak is 
zijn vader om zo te zeggen opmerkzaam genoeg om te zien 
wat er met Izak aan de hand is. Misschien mag ik zeggen: zo 
praktisch als hij is, gaat hij handelen en stuurt zijn knecht 
op pad om voor zijn zoon het goede te zoeken. De knecht 
wordt door de Heere geleid, Die ook zijn weg voorspoedig 
heeft gemaakt. Hij brengt zonder verder uitstel Rebekka 
met zich mee. Hoe lang deze reis al met al heeft geduurd? 
Hij valt echter precies in deze rouwperiode. We vinden Izak 
tegen het vallen van de avond buiten om te bidden in het 
veld (Gen. 24:63). Is dat niet een mooi antwoord op het 
gebed van Izak, waarin hij wellicht zijn eenzaamheid en het 
gemis van Sara heeft verwoord? De twee ontmoetten elkaar, 
en het langdurige gemis, het verlies en de rouw werden 
vervangen door de komst van Rebekka in de tent van Sara.

Van Abraham zelf wordt niet gezegd dat hij getroost werd, 
toen hij in het volgende hoofdstuk Ketura tot vrouw nam. 
We hoeven daar verder geen conclusies uit te trekken. 
Het enige dat we misschien kunnen stellen, is dat het 
rouwproces, de verwerking van verlies tussen hen beiden 
anders verlopen is. Wat we wel kunnen leren is, denk ik, dat 
Abraham een opmerkzaam hart had en aanvoelde wat er in 
Izak omging en besefte wat er moest gebeuren en daarnaar 
ook handelde. Hierdoor werden de familiebanden versterkt 
en kon Izak weer om zo te zeggen uitdrukking geven aan de 
betekenis van zijn naam: ‘hij die lacht’. Zoals Jeremia het 
zegt: ‘de jongemannen en de ouderen met elkaar. Ik zal hun 
rouw veranderen in vreugde, Ik zal hen troosten, hen blij 
maken na hun verdriet’ (Jer. 31:13).

We kunnen niet aan rouw ontkomen, nadat geliefden 
heengaan. Het is juist nodig dat we de rouw onder ogen 
zien en beleven. Laten we dit doen zoals Izak hier deed 
in het veld tegen het vallen van de avond: in gebed.  Er is 
ook troost, omdat Hijzelf ons wil troosten. De Heer Jezus 
haalde deze woorden aan: ‘De Geest van de Heere HEERE 
is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde 
boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij 
gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, … om 
alle treurenden te troosten’ (Jes. 66:1-2). Hoewel de Heer 
het laatste deel niet voorlas in de synagoge, is dit wel Zijn 
uiteindelijke doel – géén rouw meer (Openb. 21:4).

Veel zegen toegewenst bij het lezen van dit nummer van 
ons magazine Rechtstreeks. Namens de redactie, Jan 
Paul Spoor
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INLEIDING TOT 
HET BOEK EZRA
SLOT - DE BETEKENIS 
VOOR ONS IN DEZE TIJD

William Kelly

De voortdurende eredienst

‘Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven 
staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in 
het juiste aantal, overeenkomstig de bepaling voor elke 
afzonderlijke dag. Daarna het voortdurende brandoffer 
en dat voor de nieuwe maanden en voor alle geheiligde 
vastgestelde tijden voor de HEERE en voor ieder die een 
vrijwillige gave gaf aan de HEERE’ (vs. 4-5). Ze werden er 
niet moe van; het was geen voorbijgaande actie. Dagelijks 
werden de offers gebracht. Dat is heel belangrijk.

Het is altijd een ongelukkige zaak alleen op zondagmorgen 
Gods kinderen te zien verschijnen, om uiterlijk de band 
met de Heer en Zijn volk te onderhouden. Ik geef toe dat 
er omstandigheden kunnen zijn waar het niet anders kan, 
zoals ernstige ziekte of misschien bepaalde plichten van 
beslissende aard. Daarop zinspeel ik niet. We moeten dus 
voorzichtig zijn in elk afzonderlijk geval te oordelen, tot we 
de feiten kennen. Maar ik noem toch als algemene regel 
dat de overtuiging die ons het samenkomen rondom de 
Heer aan Zijn tafel doet waarderen, ons ook enthousiast 
moet maken over andere gelegenheden om de Heer te 
ontmoeten, zodat we alle middelen benutten om in de 
waarheid te groeien. Want wat is de oorzaak van onze 
zwakheid in de aanbidding? Dat we niet toenemen in 
geestelijk inzicht! Als we de waarheid van God zouden 
kennen en in alle dingen tot Christus zouden opgroeien, 
zou er meer aanbidding zijn; en ik voeg eraan toe: grotere 
eenvoud. Het zou niet alleen het voortdurend herhalen 
van hetzelfde zijn, maar we zouden zonder er zelf over na 
te denken frisse gedachten hebben, omdat onze harten dag 
aan dag met de waarheid vervuld zijn. Daarom is het van 
zoveel belang elk uur van samenkomen te benutten.

De gemeente heeft dit in het begin blijkbaar aangevoeld, 
want ze waren gewend elke dag brood te breken. Ze 
kwamen elke dag samen en dat was niet voldoende voor 
hen. Het waren andere tijden. Ze gingen ook naar de 
tempel. Het is een vergissing te veronderstellen dat frisheid 
en volle vreugde van veel kennis afhangt, want dat was er 
niet in de gemeente te Jeruzalem. Ze werden nog beïnvloed 
door de stand van zaken in Israël. Daarom gingen ze in de 
eerste tijd nog naar de tempel. En een groot aantal priesters 
werd aan het geloof gehoorzaam, maar het is best mogelijk 
dat ze hun stieren en bokken verder geofferd hebben. Toch 
hielden ze vast aan het ware Offer, ze hadden de waarheid 
van Christus begrepen. Zo zeker als ze dit hadden gedaan, zo 
zeker zou de dag komen dat ze met hun stieren en bokken 
hadden afgedaan. Maar de dag zou nooit komen dat ze het 
zonder Christus konden stellen. Ze zouden iets veel beters 

leren en meer ten volle geloven.

Als God ons de waarheid schenkt, beseffen we niet direct 
de consequenties daarvan. Maar de uitwerking van de 
waarheid zal zijn dat wat in strijd met de waarheid is, 
uit onze zielen wordt verdreven, omdat het in strijd is 
met Gods wil. Daarom moeten we de mensen tijd voor 
geestelijke groei geven. Er is geduld met hen nodig. U moet 
hen versterken en aanmoedigen de waarheid aan te nemen. 
In plaats van dadelijk resultaat te verwachten, moet u plaats 
geven voor groei. Het is heel gemakkelijk een hoeveelheid 
waarheid met het verstand op te nemen. Maar dat is geen 
leven, geen kracht, geen groei. Wat goddelijk is, leeft. En wat 
leeft moet een wortel hebben, het moet groeien en dat kost 
tijd. Het is geen teken van groei als alles zich in één ogenblik 
ontwikkelt. Het verstand van de mens kan de dingen in zich 
opnemen. Als iemand knap is, kan dat heel vlug. Maar dat 
heeft geen waarde. Wat zo helder schijnt, kan even snel 
uitgaan. Terwijl wat van God is, zal leven en blijven.

We hebben dus gezien dat het Woord een grote plaats 
in hun leven innam en gezag over hen had, en dat vanaf 
het begin. Het vormde hen niet alleen met het oog op de 
bijzondere najaarsfeesten, maar leidde hen ook bij het 
brengen van de dagelijkse brandoffers. Natuurlijk spreek ik 
hierover nu in verbinding met de Joodse leefwereld, maar 
het heeft ons evengoed iets te zeggen.

‘Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij 
de HEERE brandoffers te brengen’. Maar zo wordt eraan 
toegevoegd: ‘de fundering voor de tempel van de HEERE 
was nog niet gelegd’ (3:6). 

U ziet dat er vooruitgang was. Geen overblijfsel dat ooit 
door genade geroepen is, begrijpt dadelijk de hele waarheid 
die God bezig is hun te geven. Het is ook voor het geheel 
een zaak van geestelijke groei, niet alleen voor de enkeling. 
Ze kwamen niet direct tot het verstaan van Gods gedachten, 
en waren in het begin niet in staat te doen wat een volgende 
dag werd begrepen en waartoe ze dan ook kracht kregen. 
Want de fundering voor de tempel was nog niet gelegd. 

Begin van de herbouw van de tempel

Maar we vinden het volgende bij deze stand van zaken:

‘in het tweede jaar na hun komst naar het huis van God 
in Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen Zerubbabel, 
de zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon van Jozadak, en 
de overigen van hun broeders, de priesters en de Levieten, 
en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem waren 
gekomen, met de bouw. Zij stelden de Levieten aan van 
twintig jaar en daarboven om toezicht te houden op het 
werk aan het huis van de HEERE’ (3:8). 

Dit is heel belangrijk. Ze dachten niet dat al het werk 
was gedaan als ze maar naar Jeruzalem kwamen, en daar 
eenvoudig als Israëlieten zouden worden erkend. Het ging 
hun om de heerlijkheid van Jahweh en van Zijn huis.

Dit is van grote betekenis. Tegenwoordig schijnen velen te 
denken dat de enige zegen en het enige werk van belang 
de bekering van zondaren is, door hen tot God te brengen. 
Maar dat is een vergissing. Nu kan ik God ervoor danken 
dat in de huidige zwakke toestand van de christenheid zelfs 
de zwakste gelovige het belang ziet van de wedergeboorte 
van een ziel tot God. In plaats dat ik het bestrijd verheug 
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ik mij erover. Ik verheug mij erover dat er zelfs katholieke 
mensen zijn die echt bekering zoeken. Ik weet van een kind 
van een van onze broeders in Duitsland, dat hij door het 
werk van een katholieke jongeman tot bekering is gekomen. 
Hij had in de gevechten tijdens een veldtocht van zijn land 
een dodelijke wond gekregen. Hij was een lichtzinnige 
jongeman, die de waarheid had gehoord maar niet ernaar 
had gehandeld tot de dood en het oordeel van God hem 
voor ogen stonden. En de persoon die hem tot bekering 
leidde was een katholiek. 

Dit was ongetwijfeld beschamend! Het was iemand die 
blijkbaar de Heer volgde en Hem liefhad, maar in de 
duisternis van dit systeem leefde. Zo kan de Heer iemand 
uit een systeem van geestelijke duisternis gebruiken om 
het middel te zijn om een ander, die beter had behoren te 
weten, op het licht en het leven van God te wijzen.

Nu, God is soeverein. Daarom heb ik me nooit verbaasd 
als ze me zeiden dat God deze of die persoon in 
omstandigheden van de meest pijnlijke aard had gebruikt. 
Toch zoekt God naar getrouwheid en gebruikt die ook. 
Hij zal altijd mensen zegenen die in de naam van Christus 
uitgaan om zondaren te winnen en tot bekering te leiden. 
En Hij zal dan ook bekering geven. Maar er is nog een ander 
werk, het werk aan Gods huis. En sta me toe te zeggen dat 
dit speciaal bedoeld is voor het volk van God. Er is meer 
dan de terugkeer van de Israëlieten en de erkenning van de 
priesters en de Levieten. Men moest zich namelijk inzetten 
voor het huis van Jahweh, voor de gezamenlijke taak om 
zich tot Gods naam te vergaderen. Dat was zo kostbaar voor 
Israël. Dat was de reden waarom ze naar Jeruzalem trokken, 
toen ieder persoonlijk in zijn eigen stad woonde. De wil om 

dit werk te doen bracht hen samen. En de erkenning van het 
goddelijke recht op de centrale plaats van eredienst bracht 
hen bijeen.

Nu, hierover wil ik graag iets meer zeggen, en ik geloof 
dat de Heer hier meer van wenst te zien. Het is een ding 
van groot belang voor ons. Het gaat niet om minder zorg 
voor de zielen, niet minder belangstelling in hun heil, maar 
om een dieper, sterker gevoel voor wat te maken heeft 
met de heerlijkheid van de Heer te midden van Zijn eigen 
volk. Dit klemt te meer als we ons afvragen waar dit nog 
wordt gevonden. U kunt in vele groepen en kringen mensen 
vinden die zich met de prediking van geloof en bekering 
bezighouden, omdat ze godvrezend zijn. Maar houden zij 
zich ook bezig met de verheerlijking van de Heer te midden 
van Zijn gemeente? Daarom ben ik ervan overtuigd dat wij 
die ertoe gebracht zijn te beseffen wat de gemeente van 
God is, des te meer verantwoordelijkheid hebben. Op ons, 
zo zwak als wij zijn, rust speciaal de verantwoordelijkheid 
om uitdrukking aan die waarheid te geven. Dat is de zorg 
en het verlangen van ons hart voor het welzijn van de 
gemeente, voor wat in verbinding met de naam van de 
Heere aan de mens hier beneden is toevertrouwd.

Als we de Israëlieten hier met dit doel vinden, zien we een 
merkwaardig onderscheid onder hen: 

‘En de bouwers legden de fundering van de tempel van 
de HEERE, en men stelde de priesters op, gekleed in 
ambtsgewaad, met de trompetten, en de Levieten, de 
nakomelingen van Asaf, met de cimbalen, om de HEERE te 
prijzen, naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. 
Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken 
van de HEERE dat Hij goed is, dat Zijn goedertierenheid 
over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een 
groot gejuich aan bij het prijzen van de HEERE, omdat de 
fundering voor het huis van de HEERE gelegd was. 

Maar velen van de priesters en de Levieten en de 
familiehoofden, namelijk de ouderen die het eerste huis op 
zijn fundering gezien hadden, huilden met luide stem toen 
zij dit huis voor hun ogen zagen, terwijl vele anderen met 
gejuich en met blijdschap hun stem verhieven’ (3:10-12).

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat deze zaak voor 
de één een bron van vreugde en voor de ander een bron 
van droefheid was. Hoe kan dat? De oorzaak van de tranen 
bij de ouderen was dat ze voelden hoe arm de huidige 
uitdrukking van de heerlijkheid van de HEERE in hun midden 
was, vergeleken met wat zij eens hadden waargenomen in 
de tempel van Salomo. Het was een bron van vreugde voor 
de anderen, die alleen de grootste vernedering van de naam 
van de HEERE op aarde hadden gekend. En nu was hun hart 
verheugd dat er tot op zekere hoogte een duidelijke en 
besliste belijdenis van Zijn naam was als Degene die het 
recht had Zijn volk te vergaderen, hoewel het hier maar 
een overblijfsel betrof. Ze hadden allemaal gelijk, maar hoe 
verschillend waren de gevoelens van hun harten. Maar het 
was zeker niet zo dat de ouderen geen vreugde kenden over 
het weer gelegde fundament. Maar toch had het gevoel van 
droefheid over de smaad voor Zijn Naam de overhand. Er 
leefde meer het besef van tuchtiging bij hen. 

Beide groepen werden door de Heere geleid, maar in 
verschillende mate. Ik ben ervan overtuigd dat de 
ouderen een dieper gevoel van Gods heerlijkheid 
hadden.Ezra 3:10-12. Julius Schnorr von Carolsfeld’s (1794-1872).
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DE WAPENS VAN 
HET LICHT
OVER DE GEESTELIJKE 
WAPENRUSTING

Hugo Bouter

‘De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan 
de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het 
licht aandoen’ (Rom. 13:12).

Geestelijke wapens

We zijn gewend om te spreken over de geestelijke 
wapenrusting. Dat is ook juist, want het gaat niet om tanks 
of gevechtsvliegtuigen of iets dergelijks, maar om geestelijke 
wapens die wij als soldaten van Christus nodig hebben. 
Het zijn geestelijke kwaliteiten die we moeten aandoen of 
aantrekken, en die nodig zijn voor de geestelijke strijd, het 
conflict met de machten van de duisternis. 

Vandaar dat hier in Romeinen 13:12 sprake is van de 
wapenrusting van het licht. Het gaat om wapens die bij God 
vandaan komen. Hij woont in het licht en de wapens die Hij 
aan Zijn strijders verschaft zijn geestelijk en goddelijk van 
aard. Even verder spreekt de apostel over het aandoen van 
de Heer Jezus Christus Zelf (Rom. 13:14). Het gaat dus om 
de kenmerken, de kwaliteiten, de geestelijke wapens van 
Hem die wij als onze Heer en Meester hebben leren kennen 
en die wij eigenlijk al bij onze doop hebben ‘aangedaan’ 
(Gal. 3:27).

De wapenrusting van God

In Efeziërs 6:13 wordt onze wapenrusting zelfs ‘de 
wapenrusting van God’ genoemd. Dat dit terecht is, blijkt uit 
vergelijking met enkele passages in Jesaja waarin God Zelf 
als Strijder en Oorlogsheld wordt voorgesteld (Jes. 59:16-
18; 63:1-6). 

Twee onderdelen van de geestelijke wapenrusting in 
Efeziërs 6:10-20 zijn ook direct ontleend aan de woorden 
van de profeet Jesaja: ‘Want Hij trok de gerechtigheid aan 
als een harnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd’ 
(Jes. 59:17). Het gaat hier om het harnas, het pantser van 
de gerechtigheid waarmee we zijn bekleed (onderdeel 
2), en de helm van het heil, d.i. de redding, de definitieve 
behoudenis (onderdeel 5). Deze belangrijke onderdelen van 
de wapenrusting bedekken resp. de borst en het hoofd van 
de strijder. 

Tot die beide onderdelen van de wapenrusting beperkt 
de apostel zich ook in een passage die we vinden in  
1 Thessalonicenzen 5:8, waar de bekende trits geloof, hoop 
en liefde voorkomt. Hier lezen wij: ‘Maar laten wij die van 
de dag zijn, nuchter zijn, terwijl wij het borstharnas van het 
geloof en de liefde aangedaan hebben, en als helm de hoop 
van de behoudenis’. Het geloof moet actief zijn, werkzaam 
zijn door middel van de liefde (vgl. Gal. 5:6). Anders is het 
een dood geloof (Jak. 2:26).

De geestelijke wapenrusting kent nog vijf andere onderdelen 
volgens de beschrijving van Efeziërs 6, namelijk: 

• de gordel van de waarheid, die het tenue van de strijder 
bijeenhoudt (1), 

• de sandalen van het evangelie van de vrede (3), 

• het schild van het geloof (4), 

• het zwaard van de Geest, dat is het woord van God (6), 

• en ook aanhoudend gebed en smeking in de kracht van 
de Geest (7). 

Dit laatste onderdeel wordt wel eens vergeten, maar het 
gaat dus in feite om een biddende strijder, een knielende 
soldaat!

De strijd van de christensoldaat

De apostel Paulus spreekt wel vaker over dit thema in zijn 
brieven. Zo lezen we in 2 Korinthiërs 6:7 over ‘de wapens 
van de gerechtigheid in de rechter- en linkerhand’, waardoor 
zijn bediening werd gekenmerkt. Enkele hoofdstukken later 
vinden we dat hij de strijd niet voert ‘naar het vlees’. Hij 
heeft geen verkeerde, zondige motieven. Want de wapens 
van zijn strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God, tot 
afbreking van de geestelijke bolwerken die zich verzetten 
tegen de kennis van God en de gehoorzaamheid aan 
Christus (2 Kor. 10:3-6).  

Tegenover Timotheüs spreekt de apostel over het strijden 
van ‘de goede strijd van het geloof’, en hij noemt hem ook 
‘een goed soldaat van Christus Jezus’ (1 Tim. 6:12; 2 Tim. 
2:3). De christensoldaat is tegelijkertijd een kampvechter, 
een landbouwer, een arbeider, een dienstknecht (of: slaaf), 
en een wedloper (2 Tim. 2 en 4:7-8; Hebr. 12:1-17). Ook de 
verkondiging van het evangelie is een zaak waarvoor we 
strijden, of meestrijden met anderen (Fil. 1:27-30). 

Toch spreken de andere apostelen ook over de geestelijke 
strijd. Zo zegt de apostel Petrus dat wij onszelf moeten 
‘wapenen’ met de gedachte dat wie in het vlees te lijden 
heeft, heeft afgedaan met de zonde – of opgehouden is 
met de zonde – om voortaan overeenkomstig de wil van 
God te leven (1 Petr. 4:1-2). Onze tegenstander, de duivel, 
moeten we ook weerstaan (1 Petr. 5:8-9). Daar hebben we 
dus eveneens de gedachte van het standhouden tegen de 
overste van de macht in de lucht (Ef. 2:2).

De apostel Johannes spreekt over het overwinnen van de 
boze (1 Joh. 2:13-14), het overwinnen van valse profeten 
door de inwonende Geest (1 Joh. 4:4), en het overwinnen 
van de wereld door de kracht van het geloof (1 Joh. 5:4-5). 
En de apostel Judas spreekt over de noodzaak om te strijden 
voor de geloofswaarheid die eenmaal aan de heiligen is 
overgeleverd (Judas 3, 20). Ten slotte bevatten Openbaring 
2 en 3 vele beloften van zegen voor degenen die volharden 
in de geestelijke strijd en die de overwinning behalen te 
midden van het verval van de gemeente.

Niet meer ver bent U, held’re Morgenster.
De bazuin zal spoedig schallen
om Uw trouwe strijders allen

op de roepen van de aard’,
  en te leiden hemelwaarts.

         Niet meer ver, Morgenster.

         Geestelijke liederen nr. 86
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INNERLIJKE STRIJD
IN HET LEVEN VAN EEN GELOVIGE

Johan Schep

‘Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar 
Christus leeft in mij’ (Gal. 2:20).

Als ik nadenk over mijn leven als gelovige in de Heere Jezus 
en ik denk aan mijn positie, dan ben ik volgens Romeinen 
6:2 gestorven voor de zonde. Maar als ik eerlijk naar mijzelf 
kijk, dan is de zonde springlevend in mij. Ik hou zoveel 
van de Heere Jezus, en toch denk en doe ik nog weer 
verkeerde dingen. Ik vertrouw volledig op de Heere Jezus 
en toch komen er angsten en twijfels in mij op. Ik ben een 
wandelend mysterie voor mijzelf. 

Daarom is Galaten 2:20 voor zovelen een grote hulp. Ik ben 
met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus 
leeft in mij; en zolang ik nu nog in het vlees leef, leef ik door 
het geloof van de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad 
en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dit vers leren de 
Bijbelstudenten in Kenia als hun eerste vers. 

Voor mij was dit vers heel lang een mysterie! Jarenlang heb 
ik geworsteld. Ik ben gekruisigd en toch leef ik? Ik ben met 
de Heere Jezus Christus gekruisigd en toch leeft Hij in mij? 
Het licht over dit vers begon te dagen, toen ik aan de twee 
rails van de trein dacht. De ene kant hiervan is dat het geloof 
in de Heere Jezus in mij aanwezig is. Daarom zal ik altijd de 
druk van de oude natuur of het vlees voelen, zolang ik in dit 
lichaam leef. Er zullen momenten van angst zijn, van falen, 
momenten van zwakte of van depressieve gevoelens, en 
uiteindelijk zal ik in dit lichaam sterven. De andere kant is 
dat ik mijn leven leef door het geloof van de Heere Jezus die 
in mij woont (Kol. 1:27). Dat betekent dat de aanwezigheid 
van de Heere Jezus het mogelijk maakt dit leven van het 
geloof te leven hier op aarde, want Hij is er altijd!

Laat mij in dit verband nog wat voorbeelden uit de tweede 
brief aan de Korinthiërs geven (2 Kor. 1:8-9; 4:11, 16; 7:5-6; 
12:7-9). Dit is de brief waarin Paulus zijn eigen ervaringen 
met ons deelt, hoe hij het geloof in de Heere Jezus beleefde:

• Want wij willen niet broeders dat u geen weet hebt 
van onze verdrukking die ons in Asia overkomen is; dat 
wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen 
boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven 
wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het 
doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf 
zouden vertrouwen maar op de Heere, die de doden 
opwekt.

• Paulus ervaart hier het nieuwe leven en ook de nieuwe 
strijd als gelovige.

Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood 
overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van 
Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.

• Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al 
vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke 
mens van dag tot dag vernieuwd.

• Want toen wij in Macedonië kwamen heeft ons vlees 
geen rust gehad, maar wij waren in alles verdrukt; van 
buiten waren er conflicten en van binnen vrees. God, 
Die de nederige troost, heeft ons getroost met de 
komst van Titus.

• Opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van 
de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn 
in het vlees gegeven, een engel van de satan om mij 
met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. 
Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt, dat hij 
van mij weg zou gaan. Hij zei: Mijn genade is voor u 
genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 
Daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden, opdat 
de kracht van Christus in mij woont.

Het is een constante strijd tussen onszelf en het geloof in 
Jezus, Die in mij woont. Daarom wil ik graag nog de volgende 
waarheden doorgeven, die mijn leven als gelovige bepalen:

1. Een ware gelovige heeft vrede met de Heere God, maar 
oorlog met de zonde. 

2. De Heere Jezus leeft nu in mij door Zijn Geest. De zonde 
leeft echter in mijn vlees.

3. Door het geloof heeft de zonde afgedaan, maar niet alle 
zonde heeft met ons afgedaan.

4. De gelovige ervaart de kracht van de inwonende Heilige 
Geest, maar hij ervaart ook de zwakheid van zijn oude 
natuur (het zondige vlees).

5. In Christus ben ik een nieuwe schepping, maar ik blijf 
dezelfde persoon.

6. De zonde is niet langer mijn meester, maar de zonde 
zal wel mijn vijand blijven. ‘De zonde zal over u niet 
heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar 
onder de genade’ (Rom. 6:14). 

Als je nadenkt over jezelf, dan is het belangrijk om de 
kracht van de inwonende zonde te onderkennen. Ik leef dit 
leven van het geloof in het lichaam hier op aarde, en niet 
in de hemel. Het is bovenal ook waar dat de kracht van de 
inwonende en opgestane Heere Jezus in mij woont (Rom. 
8:11). Ik heb een nieuw leven en een nieuwe strijd, een 
nieuwe vrijheid en een nieuwe vijand. Ik ben in Christus, en 
ook nog in het lichaam. Die rails zijn er, maar die brengen 
mij wel naar mijn bestemming.
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Laten wij nog eens over dat schitterende vers in Galaten 
2:20 nadenken. Dit is het geheim van Paulus’ leven en 
hopelijk dat van ons allen, die geloven. Hierdoor begrijpen 
wij waarom hij toch de vrijmoedigheid bleef houden om 
onder vreselijke tegenstand te blijven doorgaan en geen 
strobreed toe te geven. De oude Paulus was met de Heere 
Jezus gestorven. De opgestane Heere Jezus leefde nu in 
hem. Aan de ene kant zijn we met Jezus gekruisigd en 
gestorven, wat betreft onze eigen wil. Aan de andere kant 
leeft de Heere Jezus nu in ons. Daarom kan Zijn leven ook in 
ons geopenbaard worden. 

Als Paulus uitroept: Wie zal mij verlossen uit het lichaam 
van deze dood, dan volgt hierop direct het juiste antwoord: 
Ik dank God, door Jezus Christus onze Heere (Rom. 7:24-
25). Wij allemaal kunnen het christenleven niet in eigen 

kracht leven. Dat is ook niet de bedoeling, hiervoor heb 
ik Jezus. De Heere Jezus kan het wel! Hij leeft in mij met 
Zijn opstandingskracht. Als ik mij dat bewust ben en in 
overeenstemming met mijn positie leef, dan kan ik het ook! 

Dit noemt men het ingeruilde leven. Niet langer ik, maar 
Christus in mij, met mij, door mij en voor mij. De Heere 
Jezus is mijn leven, zegt Paulus. De Heere Jezus geeft mij op 
de juiste tijd de juiste kracht. De Heere  Jezus stuurt Titus op 
de juiste tijd. De Heere Jezus geeft Zijn genade, die genoeg 
is om mijn loopbaan tot een goed einde te brengen, het 
geloof te bewaren en de goede strijd te blijven strijden (een 
strijd die je niet kunt verliezen). Ik heb geprobeerd om 
deze waarheid zo duidelijk mogelijk door te geven.

1. Terwijl de koningin van het Zuiden, de koningin van 
Seba, niet bij name wordt genoemd, gebeurt dat 
wel met een Egyptische koningin. Het is ook de enige 
Egyptische gebiedster die met haar naam voorkomt in 
de Bijbel. Hoe heette zij?

2. Hoe heette de profeet, die een boekje tegen Edom 
schreef?

3. Welk evangelie vermeldt dat de steen van het graf van 
Christus werd weggewenteld door een engel?

1. Dit was Tachpenes, de ‘gebiedster’ of ‘koningin’ zoals ze 
wordt genoemd, de vrouw van de farao ten tijde van 
Salomo (1 Kon. 11:19).

2. De profeet Obadja, die het oordeel over Edom 
aankondigde en de verlossing van Israël in de eindtijd 
(vs. 1-21).

3. De evangelist Matteüs (Matt. 28:2)

BESTUDEER DE SCHRIFTEN
Vragen Antwoorden

DRIE DINGEN DIE HET GELOOF BEWERKT
C.H. Mackintosh

1. Het geloof reinigt het hart:

‘En God, die de harten kent, heeft getuigenis gegeven door aan hen de Heilige Geest te geven evenals ook aan ons; 
en Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, daar Hij door het geloof hun harten heeft gereinigd’ 
(Hand. 15:8-9). 

2. Het geloof werkt door de liefde:

‘Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch onbesneden zijn, maar geloof dat door liefde werkt’ 
(Gal. 5:6).

3. Het geloof overwint de wereld:

‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons 
geloof. Wie is het nu die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God?’ (1 Joh. 5:4-5).



9

WoordStudie
HAPAXEN BIJ PAULUS

Gerard Kramer

Voordat u denkt dat ik in deze studie ga fantaseren over 
de beoefening van een excentriek gezelschapsspel in de 
brieven van Paulus, zal ik u uit de droom helpen. 

Hapaxen is het meervoud van hapax, en hapax is het 
Griekse woord voor ‘eenmaal’. Als een auteur een woord 
slechts eenmaal gebruikt, zeggen taalgeleerden – ook als 
zij Nederlands spreken en schrijven – dat dit woord bij die 
auteur een hapax is. Het kan zelfs zover gaan dat het verder 
helemaal nergens meer voorkomt. Dan is pas echt sprake 
van een hapax!

Hapaxen in 1 Timotheüs 1

Paulus was een taalvirtuoos. Hij vormde met het grootste 
gemak Griekse woorden die we met recht hapaxen mogen 
noemen. Hij gebruikt ze slechts eenmaal, en dan ook als 
enige schrijver van het Nieuwe Testament. Soms komt zo’n 
hapax van Paulus verder zelfs helemaal nergens voor. Hier 
ziet u de hapaxen die ik vond in het eerste hoofdstuk van 
zijn eerste brief aan Timotheüs.

(1:4) ‘Twistvragen’ is het meervoud van Gr. ekzètèsis, dat 
in het N.T. alleen hier voorkomt. Het is praktisch 
een synoniem met het iets kortere Gr. zètèsis, dat 
als ‘woordenstrijd’ vertaald is in Johannes 3:25 (zie 
verder Hand. 15:2, 7 ‘redetwist’; 25:20 ‘onderzoek’; 
1 Tim. 6:4; 2 Tim. 2:23 ‘twistvragen’ en Tit. 3:9 
‘twistvragen’). Beide woorden zijn verwant met Gr. 
zètèma, ‘twistvraag’ (zie Hand. 15:2; 18:15; 23:29; 
25:19; 26:3).

(1:9) ‘Vadermoorders’ en ‘moedermoorders’ zijn het 
meervoud van resp. Gr. patrolooias en mètrolooias. 
Beide woorden komen in het N.T. alleen hier voor. 
Overigens zou het, blijkens de Griekse aanduidingen, 
kunnen gaan om mensen die hun vader of moeder 
niet doden, maar slaan (Gr. aloaoo) en daarmee 
onteren. Deze interpretatie lijkt logischer, gelet 
op de hierna volgende categorie. ‘Doodslagers’ 
is het meervoud van Gr. androfonos, dat letterlijk 
‘mannenmoordenaar’ betekent en in het N.T. alleen 
hier voorkomt. Al in het heidense Grieks kreeg het de 
algemene betekenis ‘moordenaar’.

(1:10) ‘Mensenrovers’ is het meervoud van Gr. 
andrapodistès, dat in het N.T. alleen hier voorkomt. 
Zo iemand roofde mensen met het doel hen als 
slaven (Gr. andrapoda, een woord dat in het N.T. niet 
voorkomt) te verkopen.

(1:10) ‘Meinedigen’ is het meervoud van Gr. epiorkos, dat in 
het N.T. alleen hier voorkomt. Zie voor het verwante 
werkwoord – Gr. epiorkeoo – Mattheüs 5:33 (‘een 
valse eed zweren’, ‘meineed plegen’).

(1:11) het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige 
God:  Hier gaat eigenlijk niet om één uniek woord, 
maar om een unieke combinatie van woorden. Van 
‘het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige 
God’ is namelijk alleen hier sprake, maar vergelijk de 
term ‘het evangelie van de heerlijkheid van Christus, 
Die het beeld van God is’ (2 Kor. 4:4). 

Het woord ‘heerlijkheid’ (Gr. doxa) is datgene wat God 
tot God maakt, Zijn wezen, Zijn ‘tentoongespreide 
voortreffelijkheid’. Gods heerlijkheid schijnt of straalt, 
en wordt dus waargenomen. Het woord doxa betekent 
oorspronkelijk namelijk ‘glans’, ‘schijnsel’; vgl. plaatsen als 
Lukas 2:9 (‘de heerlijkheid van de Heer omscheen hen’); 
Handelingen 22:11 (‘Toen ik nu vanwege de heerlijkheid 
van dat licht niet kon zien’); 2 Korinthiërs 4:6 (‘de lichtglans 
van de kennis van de heerlijkheid van God’); Hebreeën 1:3 
(‘de uitstraling van Zijn heerlijkheid’); Openbaring 18:1 (‘en 
de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid’); Openbaring 
21:23 (‘want de heerlijkheid van God verlichtte haar en haar 
lamp is het Lam’).

ἅπαξ 
λεγόμενον

‘Van de heerlijkheid van de gelukkige God’ kan worden 
opgevat als een genitivus qualitatis of obiectivus bij ‘het 
evangelie’, d.w.z. dat het evangelie gekenmerkt wordt 
door de heerlijkheid van de gelukkige God, of dat het als 
hoofdonderwerp de heerlijkheid van de gelukkige God 
heeft. Ik heb een lichte voorkeur voor die laatste optie: 
in het evangelie wordt ten diepste de heerlijkheid van de 
gelukkige God gepresenteerd, zoals die zichtbaar werd 
in de Persoon en het werk van Christus. De combinatie 
‘de gelukkige God’ (Gr. ho makarios theos) komt alleen 
hier voor; vgl. echter 1 Timotheüs 6:15, waar God wordt 
omschreven als ‘de gelukkige en enige Heerser, de Koning 
der koningen en Heer der heren’.

(1:13) ‘Vervolger’ is Gr. diooktès en komt in het N.T. alleen 
hier voor. Het is gevormd van het werkwoord diookoo, 
dat ‘vervolgen’ betekent. Paulus doelt hier op de tijd 
dat hij de christenen vervolgde (zie Hand. 9:4-5; 22:4, 
7-8; 26:14-15; 1 Kor. 15:9; Gal. 1:13, 23; Fil. 3:6).

(1:14) De term ‘Is meer dan overvloedig geweest’ is de 
weergave van Gr. huperepleonasen, een aoristus 
van huperpleonazoo, dat in het N.T. alleen hier 
voorkomt. Het versterkende voorvoegsel ‘huper’  
kan in het Latijn en in het Nederlands met ‘super’  
worden weergegeven, dus: ‘is super-overvloedig 
geweest’.
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HET BOEK JESAJA
DEEL 8 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 17 - Profetie over Damascus en Efraïm

Verzen 1-6. De profetie in dit hoofdstuk gaat over het 
oordeel over twee volken ten noorden van Juda: Damascus 
(Syrië) en Efraïm (het tienstammenrijk). Deze twee worden 
tegelijk beschreven, omdat zij een bondgenootschap met 
elkaar zijn aangegaan (Jes. 7:1). Het oordeel wordt door de 
Assyriërs uitgevoerd. Daardoor wordt het bondgenootschap 
tenietgedaan: Damascus wordt een verlaten gebied, terwijl 
al de heerlijkheid van Efraïm, ‘de luister van Jakob’, zal 
vergaan. Voor een nalezing (vers 6), dat is het overblijfsel, 
is er hoop. 

Verzen 7-8. Dat verplaatst ons weer naar de eindtijd. Dit 
overblijfsel zal zijn als een mens die na veel afwijking de blik 
weer op de HEERE richt (vers 7). 

Verzen 9-11. Terwijl er voor een overblijfsel hoop is, zal het 
oordeel over de afvallige massa van het volk komen, omdat 
zij de God van hun heil vergeten zijn. Als we de Bron van 
onze kracht, de ‘sterke Rots’, uit het oog verliezen, brengen 
we ‘ziekte en niet te bestrijden leed’ over onszelf (vers 11).

Verzen 12-14. Het gaat hier bij het rumoer van vele volken 
om de Assyrische legers van de omringende islamitische 
landen. Zij plunderen en beroven Juda. Als Jeruzalem in de 
eindtijd is omsingeld door deze volken, dreigt de nacht over 
de stad te vallen. Dan komt de redding van de HEERE, Die 
Zelf de leider van deze legers vernietigt (Dan. 11:45).

Jesaja 18 - Profetie over Cusj

Dit hoofdstuk verklaart hoe de positie van Juda in de 
toekomst is, als het wordt aangevallen door de Assyriërs. 
Dit is een islamitische legermacht, onder aanvoering van de 
koning van het noorden.

Verzen 1-2. Het gaat hier in feite om een land dat ver van 
Israël ligt. Dit land zendt gezanten ‘naar een volk, getrokken 
en geplukt’, dat is Israël, om daarmee een verbond te 
sluiten (vers 2). Samen staan ze sterker tegen de koning van 
het noorden met zijn islamitische legermacht. 

Verzen 3-4. Een speciaal kenmerk van het volk uit dit verre 
land is, dat het Israël terugbrengt in zijn land onder een 
eigen banier of vlag (vers 3). De bazuin van de vrijheid wordt 
geblazen. Dit is op 15 mei 1948 vervuld voor het oog van de 
hele wereld, toen de staat Israël werd opgericht. 

De terugkeer in het land is echter nog geen terugkeer naar 
God (vers 4). Aan God wordt niet gedacht. Dit betekent niet 
dat alles buiten Hem om gaat. Hij staat het allemaal toe, 
omdat het in Zijn plan met Israël past. 

Verzen 5-6. Dan komt het moment dat de HEERE aan het 
werk gaat. Als Israël meent dat het zijn bestaansrecht 
in eigen kracht heeft kunnen handhaven, zal de HEERE 
plotseling alle boosheid van de omringende volken 
tegenover de natie de vrije teugel geven. Hij staat toe dat 
Assyrië, geleid door de koning van het noorden (Dan. 11:6-
15, 28, 40), twee derde van Israël, dat is de goddeloze 
massa, uitroeit (Zach. 13:8).

Vers 7. Een derde van Israël blijft gespaard. Dit is het Israël 
van God. Dit volk zal Hem eren op de plaats die Hij daartoe 
heeft gegeven: de tempel op de berg Sion.

Jesaja 19 - Profetie over Egypte 

Verzen 1-10. De last, oftewel het oordeel, over Egypte is 
indrukwekkend vanwege de bekering van Egypte en de zegen 
voor hen, die vanaf vers 18 worden beschreven. De HEERE 
voert het oordeel over Egypte uit door middel van Assyrië 
en door het bewerken van een burgeroorlog in Egypte. Door 
deze rampen komt er een tekort aan alle levensbehoeften. 
De drie pilaren van de Egyptische economie: landbouw 
(verzen 6-7), visserij (vers 8) en textielindustrie (vers 9), 
worden zwaar getroffen.

Verzen 11-15. De spreekwoordelijke wijsheid van de 
Egyptenaren (Hand. 7:22a; 1 Kon. 4:30) laat het afweten 
(vers 11; vgl. 1 Kor. 1:20-21). Dat heeft de HEERE bewerkt, 
want Hij heeft als een oordeel een geest van bedwelming in 
hun hoogmoedige leiders uitgegoten (verzen 13-14).

Verzen 16-25. De eerste uitwerking van Gods oordelen 
over Egypte is dat de Egyptenaren zullen vrezen voor de 
dreigende hand van de HEERE (vers 16). Dat is de inleiding 
op hun bekering, want zonder een verbroken hart en een 
verootmoedigde geest kan er geen bekering komen. Zodra 
iemand tot bekering komt en verlost wordt uit de wereld, 
waarvan Egypte een beeld is, spreekt hij een andere taal en 
wordt hij een aanbidder. 

Verzen 23-25. Bekering bewerkt zelfs verzoening tussen de 
aartsvijanden Egypte en Assyrië. Israël is de schakel tussen 
beide landen (vers 24). Egypte en Assyrië, de vroegere 
vijanden van Gods volk, krijgen in het Vrederijk elk een van 
de eretitels waarmee God Zijn eigen volk noemt. Egypte 
wordt ‘Mijn volk’ genoemd (Jes. 1:3), en Assyrië ‘het werk 
van Mijn handen’ (Jes. 45:11). Dat wijst erop dat deze 
nieuwe situatie niet van voorbijgaande aard is. De speciale 
band van de HEERE met Israël, het hele volk, blijkt uit de 
naam waarmee Hij het ook in het Vrederijk noemt: ‘Mijn 
eigendom Israël.’
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Jesaja 20 - De val van Egypte en Cusj

Inleiding. Dit hoofdstuk begint niet met een ‘last’, want Cusj 
is een bondgenoot van Egypte. Dit hoofdstuk is dan ook 
nauw met het vorige verbonden.

Vers 1. Asdod ligt op de weg van Assyrië naar Egypte en kan 
daarom worden beschouwd als de poort van Egypte. De 
val van Asdod is een waarschuwing en een teken voor Juda 
om zijn vertrouwen niet op mensen te stellen, ook niet op 
Egypte en zijn bondgenoot Cusj.

Vers 2. Met het oog op de omstandigheden van het vorige 
vers moet Jesaja de verovering van Egypte en Cusj door 

Assyrië uitbeelden (vgl. Ezech. 4:1-8; Hos. 1:2-9). Door 
zonder mantel en schoenen te lopen gedraagt Jesaja zich als 
een slaaf.

Verzen 3-6. Met zijn optreden geeft Jesaja de boodschap 
af dat het volk er net zo zal uitzien als hijzelf, als het eraan 
vasthoudt om een verbond met Egypte en Cusj te sluiten. 
De HEERE zal namelijk deze twee landen, bij wie Hizkia 
en Juda steun zoeken, laten overkomen wat Jesaja heeft 
uitgebeeld (vers 5).

ONVERHOORDE 
GEBEDEN
ZEVEN WOLKEN DIE ONZE 
GEBEDEN KUNNEN BELEMMEREN 

Peter Cuijpers

‘Ook wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roep, sluit Hij 
Zijn oren voor mijn gebed’ (Klaagl. 3:8).

Het belang van het gebed in ons persoonlijk leven en in 
de gemeente mag duidelijk zijn; want het gebed is de 
krachtbron van ons leven. Bidders verwachten het namelijk 
niet van zichzelf maar van God. De Heere Jezus zegt ook dat 
alles wat we de Vader zullen bidden in Zijn Naam, Hij dit ons 
zal geven (Joh. 16:23). Het is één van de vele beloften in de 
Bijbel die gaan over gebedsverhoring. 

Maar hoe zit het met al die onverhoorde gebeden? Waarom 
ontvangen we dan niet alles wat we in Zijn Naam bidden? 
Een vraag waarmee velen worstelen. Ook de profeet Jeremia 
worstelde hiermee. In het boek Klaagliederen laat hij zijn 
wanhoop de vrije loop: ‘Ook wanneer ik het uitschreeuw en 
om hulp roep, sluit Hij Zijn oren voor mijn gebed.’ Voor zijn 
gevoel had God Zich in een wolk gehuld: ‘U hebt U in een 
wolk gehuld, zodat er geen gebed doorkwam’ (Klaagl. 3:8, 
44).

Wie herkent zich hierin niet? Hebben we niet allemaal 
ervaren dat onze gebeden niet verder komen dan het 
plafond? Het lijkt alsof onze gebeden niet aankomen en 
God niet hoort. Als we de woorden uit Klaagliederen op 
onszelf toepassen, is het goed te bedenken dat het nooit 
aan God ligt dat Hij Zich in een wolk hult. Wolken die onze 
gebeden blokkeren worden altijd door onszelf veroorzaakt, 
en niet door God. Vaak moet God ons duidelijk maken dat 
er eerst iets in ons leven moet veranderen, voordat Hij naar 
onze gebeden kan luisteren. 

Wolk één: zonde

 ‘Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou 
mij niet hebben gehoord’ (Ps. 66:18). 

Hoe kan deze wolk verdwijnen? Door met een oprecht hart 
mijn zonden voor God te belijden. God vergeeft dan mijn 
zonden op grond van het volbrachte werk van de Heere 
Jezus (1 Joh. 1:9). De wolk die tussen God en mij instond 
verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ik mag God op Zijn woord 
vertrouwen dat mijn gebeden dan ‘doorkomen’; de wolk is 
immers verdwenen!

Wolk twee: twijfel                                                                                                                                    

‘Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet 
twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, 
die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen 
wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets 
ontvangen zal van de Heere’ (Jak. 1:6-7).

Wie twijfelt aan God en Zijn beloften doet Hem oneer aan. 
Hoe verdwijnt deze wolk? Heb een vast vertrouwen in God 
en geloof Hem op Zijn woord. 

Wolk drie: onverschilligheid voor de nood van mijn 
naaste

‘Wie zijn oren dichtstopt voor het hulpgeroep van de arme, 
ook hij zal roepen en zal niet verhoord worden’ (Spr. 21:13). 
‘Hij zal geen antwoord ontvangen’ (NBG). 

Wanneer ik onverschillig sta   tegenover de behoeften van 
mijn naaste en ik hem aan zijn lot overlaat, sluit God Zijn 
oren ook voor mijn gebeden; voor mijn hulpgeroep. 
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Hoe kan deze wolk verdwijnen? ‘Geef en u zal gegeven 
worden (…); want met dezelfde maat waarmee u meet, zal 
er ook bij u gemeten worden’ (Luk. 6:38).

Wolk vier: zich van Gods Woord niets aantrekken

‘Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de wet: 
zelfs zijn gebed is een gruwel’ (Spr. 28:9). 

God heeft een afkeer van mensen die zich niets aantrekken 
van Zijn Woord. Als het patroon van mijn leven als volgt 
is: bidden – ongehoorzaam zijn – bidden – ongehoorzaam 
zijn, dan is het niet verwonderlijk dat mijn gebeden niet 
worden verhoord. De vicieuze cirkel van bidden en toch 
ongehoorzaam zijn zal met Gods hulp doorbroken moeten 
worden, anders zal er in deze situatie niets veranderen. 

We zondigen dagelijks praktisch allemaal, maar dat is hier 
niet het vraagstuk. Hier gaat het om iemand die willens en 
wetens zijn oor afkeert van Gods Woord en moedwillig blijft 
zondigen. Daarmee geeft hij te kennen dat hij God en Zijn 
Woord niet serieus neemt. Het Oude Testament noemt dit 
zondigen met opgeheven hand (Hebr. ‘bejad rama’, dus met 
voorbedachten rade).

Wolk vijf: verkeerd bidden

‘U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, 
met het doel het in uw hartstochten door te brengen’ (Jak 
4:3). 

Bidden om je eigen begeerten, je eigen hartstochten te 
bevredigen, is verkeerd bidden. Dit soort gebeden zijn niet 
naar Gods wil. We moeten dan ook niet vreemd opkijken als 
we niet ontvangen wat we gebeden hebben!

Wolk zes: niet naar Gods wil bidden

‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan 
tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar 
Zijn wil’ (1 Joh. 5:14).

Wolk nummer vijf en zes houden sterk verband met elkaar. 
De beste manier om deze wolken te laten verdwijnen, is 
door mijzelf volledig onder de wil van God te plaatsen. Als 
ik mijn gedachten en overwegingen in overeenstemming 
breng met die van Hem, dan zullen het gebeden zijn naar 
Zijn wil; gebeden die Hij kan beantwoorden.

Wolk zeven: verkeerde verhouding tussen man en 
vrouw

‘Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen; geef de 
vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-
erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat 
uw gebeden niet verhinderd worden’ (1 Petr. 3:7).

De betekenis van het woord ‘verhinderen’ in 1 Petrus 3:7 is 
in het Grieks een weg opbreken, om te verhinderen dat een 
leger verder kan trekken. In de antieke wereld werd deze 
methode vaak gebruikt. De soldaten barricadeerden de 
weg met stenen, bomen en ander materiaal om het verder 
optrekken van de vijandige legers te verhinderen. Op die 
manier betekent 1 Petrus 3:7 dat de gebeden van echtparen 
verhinderd worden, zolang de barrières niet weggenomen 
zijn en er geen harmonie in de relatie is.

Samengevat

Weigeren om je zonden te belijden, bidden met zelfzuchtige 
motieven, onenigheid in het gezin of tussen gelovigen, en de 
verwerping van het Woord van God zijn allemaal barrières 
voor ons gebedsleven. Heb je de indruk dat één van deze 
zaken jouw gebeden blokkeert? Dan kun je dat tegen God 
zeggen. Je kunt Hem vragen om je te helpen de barrière(s) 
in de kracht van de Heilige Geest weg te nemen. En voor 
zo’n gebed zal Hij Zijn oren zeker niet sluiten. 

U IS HEDEN DE HEILAND GEBOREN
 EEN BUNDEL KERSTMEDITATIES
Johan Schep

Hieronder een citaat uit het voorwoord: 

‘Het is weer bijna Mijn verjaardag, het feest waarbij jullie Mijn geboorte gedenken. 
Wat zou het fijn zijn als Ik er deze Kerst bij mag zijn in jullie mooi versierde kamer 
en kan uitleggen dat Ik tweeduizend jaar geleden geboren ben om Mijn leven ook 
voor jou te geven op het kruis van Golgotha. Ik wil tonen dat je daardoor volledige 
vergeving en een heel nieuw en eeuwig leven kunt ontvangen.

Wat zou het fijn zijn als jij je hart aan Mij zou geven als geschenk voor Mijn 
verjaardag. Ik ben namelijk ook nog een Feest aan het voorbereiden in de hemel 
en ben nu al bezig met de uitnodigingen te schrijven. Er is een speciale uitnodiging 
voor jou bij. Als je Mij je hart gegeven hebt, dan zal je naam met gouden letters in 
Mijn gastenboek staan. De keus is aan jou!’
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