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Inleiding
Deze serie Bijbelstudies heb ik mogen maken voor mensen die tot geloof gekomen zijn, en
die graag de Bijbel willen leren kennen. Voor veel gelovigen is de Bijbel een moeilijk boek
omdat vaak alles – zo lijkt het – door elkaar wordt gehaald. Deze studie is bedoeld om
mensen wegwijs te maken in het Woord. De Bijbel is Gods Woord. Christus is het Woord.
En hoe leren we nu Hem kennen? Wanneer we pas tot geloof zijn gekomen, is de Bijbel
vaak een moeilijk Boek. Dan is het van belang dat we leren hoe de Bijbel in elkaar steekt,
en wat de Heere ons door Zijn Woord wil leren. Waar moet je beginnen? En over wie gaat
het? En tot wie is alles geschreven? Kunnen we alles zomaar toepassen op onszelf. Of zit er
een prachtige ordening in Gods Woord?
Dan is het ook van belang dat we leren ontdekken voor wie en aan wie iets is geschreven.
Dan leren we ook ontdekken dat God een bijzonder plan heeft. En door Bijbelstudie leren
we stukje bij beetje dat plan te ontdekken. En daar gaan we nu mee aan de slag. Het is van
belang dat je als lezer ook de genoemde teksten persoonlijk gaat lezen, zodat je ook echt het
Woord aan je hart laat komen. Daarbij wil ik je Gods leiding en wijsheid toewensen. En
wanneer je het van Hem verwacht zal Hij je ook geopende ogen van je hart geven.
Ik hoop dat je vragen gaandeweg deze Bijbelstudie worden beantwoord. Zodat je daarna de
Bijbel met “nieuwe ogen” gaat lezen.

Bijbelstudie 1
Door toeval (?) kreeg ik een stuk van een boomstam in mijn handen, toen ik ons erf aan het
opruimen was. En zoals we weten kunnen we door de zogenaamde jaar-ringen de ouderdom
van een boom uitrekenen, door die jaar-ringen te tellen.
Ik bekeek het stuk hout dat ik in mijn handen had, en telde ongeveer 33 jaar. Maar er was
iets bijzonders met die jaar-ringen. Vanuit het hart gerekend waren de eerste 22 jaar normaal
gegroeid, maar voor wat betreft de laatste 11 jaren viel me iets op.
In de laatste 11 jaren was de groei totaal gestagneerd. De jaarringen van die laatste 11 jaren
waren nog wel te zien, maar de groei stelde niets voor. Er moest iets zijn wat de groei heeft
belemmerd in die laatste 11 jaren. De jaarringen van die laatste jaren waren bijna niet te
tellen, zo klein waren ze. Wat was het geval?
Ik kwam erachter dat ongeveer 11 jaar geleden naast de boom een groot gat was gegraven
van ongeveer 3 bij 4 meter, en dat in dat gat van alles en nog wat was gegooid, voornamelijk
veel puin, en rommel zoals voorkomt op een boerenerf.
Dus al die rommel in dat gat naast de boom had de groei van die boom geweldig
belemmerd. Daardoor was de groei van de boom bijna tot stilstand gekomen.
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Wat laat die boomstam nou aan ons zien. Wat kunnen we daarvan leren?
Die boomstam laat ons zien, dat die boom niet wilde groeien, als de grond vol rommel zit,
daaruit leren we dat we:
 De belemmeringen, alle oude dingen in ons leven moeten opruimen,
 Die oude dingen belemmeren ons om te groeien in Christus.
 De ballast, de leringen uit eerdere gemeenten of kerken, die we moeilijk kunnen
loslaten, dat we die achter ons moeten laten.
 Wanneer we die oude leringen in wat voor vorm ook willen vasthouden, dan kan er
niets voor in de plaats komen, omdat ons hart vol is van het oude.
 Maar wanneer we werkelijk bereid zijn om al het oude om Christus wil in te leveren,
dan kan Christus onze harten vullen met Zijn nieuwe waarheden.
 En dan zullen we ontdekken, dat het nieuwe wat we uit Zijn Woord ontvangen van
veel groter waarde zal blijken te zijn dan al het oude!
Alleen wanneer we bereid zijn om die oude belemmeringen op te ruimen, zullen we kunnen
groeien en wortelen in Christus Jezus, onze Heere.
En net zoals de boom weer normaal kan groeien, wanneer we de grond “schoon” maken,
zodat de wortels weer normaal hun voeding kunnen vinden, zo zal ons leven in de Heere
weer kunnen groeien, als we al het oude opruimen, en dan kunnen we weer vrijelijk
wortelen en groeien in de Heere.
Dus wanneer we bereid zijn al die oude dingen op te ruimen, is er ruimte om nieuwe dingen
te ontvangen.
Dan zijn er geen belemmeringen meer, dan alleen kunnen we vrijelijk ingaan in al het
nieuwe wat God ons wil geven.
Dan ontvangen we geopende ogen des harten om de zegeningen die de Heere ons wil geven,
te ontdekken.
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Wanneer we nog niet zo goed bekend zijn met de Bijbel, en pas beginnen met Bijbelstudie,
dat kan het moeilijk zijn, om Gods Woord goed te verstaan.
Wanneer we Bijbelstudie gaan doen, moeten we enkele vragen vooraf stellen:
 Waarom gaan we Bijbelstudie doen?
 Zien we de Bijbel als Gods Woord?
 Welke vertaling kunnen we het beste lezen?
 Is alles aan ons geschreven?
 Wie zijn de geadresseerden?
 Moeten we alles op onszelf toepassen?

Waarom gaan we Bijbelstudie doen?
We gaan Bijbelstudie doen, omdat we meer willen weten over datgene wat er in het Woord
staat geschreven. Want wanneer we dat niet weten, gaan we misschien dingen doen, die wel
goed “voelen”, maar die volstrekt niet zijn naar Gods wil.
En wanneer we Bijbelstudie gaan doen dan moeten we niet zomaar elke vertaling gaan
lezen. Er zijn door de tijd heel veel nieuwe vertalingen gekomen, maar de praktijk is
eigenlijk dat elke nieuwere vertaling weer iets afneemt van Gods Woord, en dat het eigenlijk
steeds verder afraakt van de grondtekst waarin de Bijbel is geschreven. [Het O.T. is
oorspronkelijk is het Hebreeuws, en het N.T. in het Grieks geschreven.].
De NBG51 vertaling is eigenlijk een heel goede vertaling, waar we nog steeds heel goed
mee uit de voeten kunnen. Die zou ik dan ook van harte aanbevelen.
De Bijbel is het meest unieke boek wat er op de wereld bestaat.
Er zijn vele schrijvers die dit unieke boek hebben geschreven.
Er zit ongeveer 1600 jaar tussen de eerste en de laatste schrijver.
Er was ook een groot verschil in de mensen die dit boek hebben geschreven.
Zo was Mozes een geleerd man, hij was opgevoed aan het hof van de Farao. Paulus was een
man, doorkneed in de schriften. Amos was een boer. David was schaapherder, en werd
koning. Dit zijn maar een paar voorbeelden, en toch is de hele Bijbel in zeer grote harmonie
geschreven, ondanks de grote diversiteit van schrijvers.
Probeer dit gegeven eens te verplaatsen naar heden. Stel dat in het jaar 400 na Chr iemand
een boek heeft geschreven, 100 jaar later schreef weer iemand anders een ander boek, en
weer 200 jaar later schrijft er weer iemand een boek. Dit gaat zo door tot het jaar 2000.
Gedurende al die 1600 jaar hebben zo'n 40 schrijvers 66 boeken geschreven. Het
spraakgebruik was in het jaar 400 heel anders, dan in het jaar 2000.
De gewoonten van de mensen, waren dusdanig veranderd, zodat er eigenlijk geen vergelijk
mogelijk was tussen al die schrijvers van die diverse tijden. Denkt u dat het mogelijk zou
zijn om al die boeken van die diverse schrijvers uit die verschillende tijden, samen te
smeden tot één boek, zonder dat u in de gaten had dat er verschillende schrijvers mee waren
bezig geweest? Ik weet wel zeker dat dit onmogelijk is. Dit is de situatie van het ontstaan
van de Bijbel, alleen liggen dan de jaartallen iets anders!
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Toch is de Bijbel, welk woord komt van Biblia, (= meervoud van Biblos) één boek, omdat
er in wezen sprake is van één Schrijver. God is de auteur van de gehele Bijbel.
God zelf heeft alles bij de diverse schrijvers ingeblazen, zodat zij opschreven wat Zijn
bedoeling was. Daarom is de Bijbel één boek, ademt de Bijbel één geest, en verkondigt de
Bijbel één plan, Gods plan.
1. “Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige
Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. (2 Petr 1:21).
2. Hun (alle schrijvers) werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die
dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de heilige Geest,
die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs
engelen begeren een blik te slaan. (1 Petr 1:12).
En het mooiste voorbeeld uit de Bijbel is 2 Tim 3:16. Ik ga je drie vertalingen voorleggen:
 (HSV = Herziene Staten Vertaling): “Heel de Schrift is door God ingegeven en is
nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de
rechtvaardigheid.”
 NBG51: “Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.”
 Staten Vertaling: “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot
wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.”
De NBG is zwak vertaald, want “elk van God ingegeven Schriftwoord” kan inhouden dat er
ook andere niet van God ingegeven schrift woorden zouden kunnen bestaan. Maar zo is het
niet. “Al de Schrift is van God ingegeven” is de juiste vertaling volgens de grondtekst.
Zó heeft God zelf ervoor gezorgd, dat Zijn Woord één Geest ademt en dé Waarheid
verkondigt. Om die inspiratie, dat ingeblazen worden door Gods Geest, probeer ik wel eens
begrijpelijk te maken door het voorbeeld van de radio.
Wanneer er in Hilversum iemand iets voor de microfoon spreekt, dan komt dat exact op
dezelfde manier in onze huiskamers terecht. Het geluid gaat door de lucht, en wordt
opgevangen door een ontvanger in die radio, en door de luidsprekers exact zo weergegeven
als de verslaggever het heeft gezegd.
De oorspronkelijke overgeleverde tekst van de Bijbel heet de grondtekst. En de grondtekst
van het Oude Testament is het Hebreeuws, en van het Nieuwe Testament het Grieks. Heel
vaak moeten we voor een goed verstaan van de Bijbel naar de grondtekst, om te zien wat er
echt staat.
Want we moeten helaas vaststellen dat de vertalers van de Bijbel heel veel hebben vertaald
naar de leer der kerk. En dat is wel logisch, want door de eeuwen heen is er een bepaalde
leer ontstaan, en vanuit die leer wordt het denken bepaald.
Maar dat is dan wel een omgekeerde wereld. Want de leer der kerk had naar Gods Woord
moeten zijn, en de Bijbel had niet mogen worden vertaald naar de leer der kerk.
Wanneer we willen weten wat er werkelijk in het Woord staat, dan moeten we naar die
grondtekst, om te ontdekken, wat er werkelijk geschreven staat.
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In het Begin
In den beginne heeft God alles geschapen. Over die schepping lezen we in Job 38:
 “Waar waart gij (Job), toen Ik de aarde grondvestte?
 Vertel het, indien gij inzicht hebt!
 5 Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers!
 Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen?
 6 Waarop zijn haar pijlers neergelaten,
 of wie heeft haar hoeksteen gelegd,
 7 terwijl de morgensterren tezamen juichten,
 en al de zonen Gods jubelden?”
Eén van die morgensterren was de satan, die toen nog in de hemel was. We lezen daarover
in Ezechiël 28:
 “Het woord des HEREN kwam tot mij: 12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over
de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE:
Bij het lezen van onderstaande tekst moeten we ons realiseren, dat het over satan gaat, die
eerst ook “lucifer” – “lichtdrager” genoemd werd:
Volmaakt zijt gij van gestalte,
vol van wijsheid, volkomen schoon.
13 In Eden waart gij, Gods hof;
allerhande edelgesteente overdekte u:
rode jaspis, chrysoliet en prasem,
turkoois, chrysopraas en nefriet,
lazuursteen, hematiet en malachiet.
Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat
en aan u vastgehecht;
toen gij geschapen werdt, waren zij gereed.
14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels;
Ik had u een plaats gegeven:
gij waart op de heilige berg der goden,
wandelend te midden van vlammende stenen.
15 Onberispelijk waart gij in uw wandel,
vanaf de dag dat gij geschapen werdt,
totdat er onrecht in u werd gevonden:
16 door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt
met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde.
Van de berg der goden verbande Ik u
en deed u weg, gij beschuttende cherub,
van tussen de vlammende stenen.
17 Trots was uw hart op uw schoonheid –
met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan.
Ter aarde wierp Ik u neer.”
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Zo weten we uit de Schrift dat satan in den beginne een gezalfde overdekkende cherub was
(Ez 28:14 St. Vert.), voordat hij Gods tegenstander werd.
De satan was onberispelijk in zijn wandel vanaf de dag dat dat hij geschapen werd (Ez.
28:15), totdat er onrecht in hem gevonden werd en hij viel.
De eerste keer dat wij de uitdrukking "onberispelijk" (Hebreeuws: "tamin") tegenkomen in
het Oude Testament is Gen 6:9, waar we lezen dat "Noach onder zijn tijdgenoten een
rechtvaardig en onberispelijk man was".
Het woord "tamin" komt verschillende keren in Ezechiël voor, en wordt door de NBG
verschillende keren vertaald door "gaaf", en door de St. Vert. door "volkomen". Het duidt
ook op het offerdier, wat volkomen gaaf moest zijn.
En zó was satan geschapen, onberispelijk, volkomen gaaf, zonder vlek of rimpel.
Ditzelfde getuigenis geeft de Schrift van de schepping: Onberispelijk, volkomen gaaf,
zonder vlek of rimpel. God schiep deze schepping niet woest (= tohu) en ledig (= bohu),
(Jes 45:18) maar door één of andere gebeurtenis werd de schepping zó als we in Gen 1:2
beschreven vinden.
We mogen er vanuit gaan, dat alles wat God schept van ongekende schoonheid,
onberispelijk, volkomen gaaf, en zonder vlek of rimpel is. Ook de mens is zó geschapen.
De prediker zegt later over de geschapen mens:
 "Alleen, zie toch: ik heb ontdekt, dat God de mensen recht gemaakt heeft, maar zij
zoeken vele bedenkselen." (Pred 7:29).
We zien dus dat zowel de schepping van de mens, én de schepping van de gezalfde
overdekkende cherub (later satan) onberispelijk, volkomen gaaf, en zonder vlek of rimpel
waren.
De satan was zelfs vol van wijsheid.
Het onrecht dat later in hem gevonden werd, was het resultaat van zijn eigen handelen. De
satan kon zelf kiezen om te gehoorzamen. God had geen marionetten gemaakt.
Toen God de mens had geschapen was dat ook "zeer goed". Wanneer we dan uit het Woord
weten dat alles wat God schept onberispelijk, volkomen gaaf, en zonder vlek of rimpel was,
is dan de aarde woest en ledig en duister geschapen?
Van zijn oorspronkelijke rechtschapenheid viel deze gezalfde overdekkende cherub in een
staat van ongerechtigheid, zo werd hij een satan, een tegenstander van God.
Door deze rebellie werd deze gezalfde overdekkende cherub tot Gods tegenstander, tot de
vader der leugen, de oude listige sluwe slang, de mensenmoorder van den beginne, de
duivel, die de Naam van God lastert en de waarheid vermengt met leugen. (Joh 8:44, Openb
12:9 en Openb 20:2).
Net zoals wij op de laatste bladzijden van Gods Woord lezen over satans laatste rebellie aan
het eind van de 1000 jaar (Openb 20:7-10), zo vinden wij op de eerste bladzijden van de
Bijbel satans eerste opstand.
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Ervan uitgaande, dat alles wat God schept van ongekende schoonheid, onberispelijk,
volkomen gaaf, en zonder vlek of rimpel is, vinden wij in Gen 1:1 de oorspronkelijke
schepping van de hemelen en de aarde, geschapen in volmaakte orde en schoonheid.
Wánneer deze oorspronkelijke schepping van vers 1 geweest is, dat weet niemand, maar het
kan een zeer lange tijd geleden zijn. Maar het was in ieder geval een schepping die zeer
schoon was, gezien het feit dat de hemel erover juichte.
Maar in tegenstelling tot vers 1, lezen we echter in vers 2 over een woeste, ledige en
duistere aarde.
Hoe en wanneer dit plaatsvond, wordt ons niet verteld, maar duidelijk is, dat woestheid,
ledigheid en duisternis dingen zijn, die bij satan horen, en niet bij God.
God is licht, en alles wat God doet doet Hij in Zijn licht, daarom is ook het eerste wat we
lezen, wat God maakt in die duisternis: “Er zij licht”.
Zou de toestand van Gen 1:2 het resultaat zijn van de val van satan in de zonde? Het
resultaat van zijn opstand tegen God? Deze val moet dan hebben plaatsgevonden tussen Gen
1:1 en Gen 1:2, toen alles op aarde woest, ledig en duister was of werd. In Gen 3 wordt
satan aan ons getoond als een gevallen engel, een leugenaar en een lasteraar, de vijand van
God en mens, terwijl hij in den beginne nog een "overdekkende morgenster" was.
Dát is de situatie in den beginne. We moeten dan ook goed begrijpen dat satan reeds op de
aarde was toen God zijn (her)scheppingswerk op de aarde begon.
Toen God de aarde begon te herstellen, waarvan we kunnen lezen in Gen 1 vanaf vers 3,
werd Gods werk aanschouwd door satan en zijn aanhang (= gevallen engelen, die de zijde
van satan kozen).
Ik denk niet dat zij het leuk vonden dat God weer licht bracht in de duisternis. De "vorst der
duisternis" had Gods prachtige schepping, waar satan in den beginne (Job 38:7) nog
juichend bij aanwezig was, in disharmonie én duisternis gebracht.
Satan zal er dan ook alles aan doen om alles wat God doet te dwarsbomen, en dat heeft hij
dan ook vanaf den beginne gedaan.
Als een rode draad loopt het duistere verleidende werk van satan door heel Gods Woord.
In alle tijden heeft hij getracht de mens van God af te houden, en getracht de mens de
afgoden achterna te laten lopen.
Satan wordt dan ook niet voor niets de “overste van deze wereld” genoemd. (Joh 16:11).
Momenteel is hij de overste van deze wereld. Kijk maar eens naar de verzoekingen van de
Heere Jezus in de woestijn:
 “Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door
de duivel. 2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten
laatste honger. 3 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt,
zeg dan, dat deze stenen broden worden. 4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat
geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de
mond Gods uitgaat. 5 Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij
stelde Hem op de rand van het dak des tempels, 6 en zeide tot Hem: Indien Gij Gods
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Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn
engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen,
opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. 7 Jezus zeide tot hem: Er staat ook
geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. 8 Wederom nam de duivel
Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld
en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U
nederwerpt en mij aanbidt. 10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat
immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. 11
Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.” (Math
4:1-11).
Dus wie had al de koninkrijken der wereld in zijn macht? De satan. Hij is de overste van
deze wereld.
Vanuit de duisternis bracht God als allereerste Zijn licht (Gen 1:3), en begon God Zijn
herstellende werk. Dat kon eigenlijk ook niet anders, dat God eerst het licht maakte, want
God, die licht is, kan alleen maar Zijn werk doen in het licht. Er staat in 1 Joh 1:5:
 "God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis."
Er kwamen allerlei dieren op aarde, en velerlei bomen en planten met hun vruchten,
bovendien maakte God ook de mens, met een heel speciale opdracht (hierover later meer),
die Hij ook nog een prachtige "hof" gaf om beschermd in te leven. Het was satan een doorn
in het oog om al het goede wat God deed, te moeten aanschouwen, en hij broedde al op
plannen hoe hij dit alles in de war zou kunnen brengen en kon vernietigen, hij is immers de
“diabolis”, dat betekent “de door de war brenger”.
Dát was de situatie in den beginne. De mensen begonnen zich te vermenigvuldigen, en satan
zag dat de vrouwen van de mensen "schoon" waren, en hij kon mooi zijn getrouwe gevallen
engelen gebruiken voor zijn demonisch plan. Satan was reeds de overste van deze aarde, en
uit zijn brein kwam dit plan voort:
 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters
geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en
zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de HEERE zeide: Mijn
Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn
dagen zullen honderd twintig jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en
ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun
(kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.” (Gen
6:1-4)
Wie zijn die "zonen Gods"? Deze uitdrukking komen we 6 keer tegen in het Oude
Testament, namelijk in Gen 6:2, Gen 6:4, Job 1:6, Job 2:1, Job 38:7 en in Daniël 3:25.
Gelukkig laat Gods Woord ons niet in het ongewisse over wie die zonen Gods uit Gen 6
zijn, want een duidelijke tekst hierover is 2 Petr 2: 4-5:
 "Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen,
door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om
hen tot het oordeel te bewaren; en de wereld (= kosmos) van de voortijd niet
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gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen
bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld (= kosmos) der goddelozen
bracht."
Hier lezen we over die engelen, welke in Gen. 6 "zonen Gods" genoemd worden, engelen
die gezondigd hadden. Dat kunnen alleen maar de engelen zijn, die satan in zijn opstand
tegen God zijn gevolgd. God heeft hen ten tijde van de zondvloed niet gespaard, maar heeft
hen (hun geesten) in de “afgrond” geworpen, en daar worden ze bewaard tot het oordeel.
En die “reuzen” uit Gen 6:4 zijn de “vruchten” (in negatieve zin) van de gemeenschap der
goddeloze “zonen Gods” en de dochters der mensen, wat ook wel duidelijk uit de tekst
blijkt.
Het gevolg van deze gemeenschap is dat we lezen dat er "reuzen waren in die dagen op de
aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun
(kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam." (Gen 6:1-4).
We zullen begrijpen dat uit deze gemeenschap geen dienaren van God werden
voortgebracht, maar juist geweldadigen tegen het Woord van God, daarom werden ze dan
ook "geweldigen" genoemd, in de betekenis van gewelddadigen, mannen van (beruchte)
naam. Mede door toedoen van deze satanische infiltratie in het menselijk ras, werd die
wereld van de z.g. "voortijd" zo verdorven, dat het God berouwde dat Hij de mensen
gemaakt had, en dat God die wereld oordeelde door de zondvloed:
 “Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de
overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, 6 berouwde
het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn
hart. 7 En de HERE zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de
aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het
gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. 8 Maar Noach
vond genade in de ogen des HEREN.” (Gen 6:5-8).
De eerste twee mensen waren Adam en Eva. En meteen al vanaf het begin ging het fout.
Eigenlijk lag de schepping al vanaf den beginne onder de zonde.
Satan was in de hemel in opstand gekomen tegen God. Hij wilde God gelijk zijn, eigenlijk
zich boven God stellen. Dit heeft ertoe geleid dat hij met een schare aanhangers, de gevallen
engelen uit de hemel is gegooid.
Hij met zijn engelen, zijn er de oorzaak van geweest dat de schepping van voor de
zondvloed is gevallen. En dat het God berouwde dat Hij de mens had gemaakt.
Het begon weer opnieuw met Noach na de zondvloed.
Even nog terug naar de eerste mensen. Adam en Eva kregen twee zonen. Abel en Kaïn.
Beide zullen ze onderwezen zijn in de dingen van de Heere.
We zien in die twee zonen direct al een scheiding tussen gehoorzaamheid en
ongehoorzaamheid. We zien in die twee zonen eigenlijk naar voren komen het zaad van de
vrouw (Abel) en het zaad van de slang (Kaïn).
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Offers van Kaïn en Abel
Om deze dingen uit Genesis 4 over Kaïn en Abel te begrijpen, moeten we Schrift met
Schrift vergelijken. Wanneer we dan in Hebr 11:4 lezen:
 “Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kaïn; hierdoor werd
van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en
hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
En in 1 Joh 3:11-12:
 “Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander
zouden liefhebben; Niet gelijk Kaïn: hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder.
En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn
broeder rechtvaardig.”
En in Judas 1:10-11:
 “Zij echter lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij, gelijk de redeloze
wezens, van nature weten, ligt hun verderf. 11 Wee hun, want zij zijn de weg van
Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door
het verzet van een Korach ten onder gegaan.”
Let wel broeders en zusters, dit wordt gezegd over gelovigen, die zelf persoonlijk een keuze
konden maken. Was dit een les voor Adam en Eva? Hoe gingen zij hiermee om? Hoe gaan
wij daarmee om? Hoe worden wij? Zijn wij in God of in den boze? Uit bovenstaand
Schriftgedeelte leren we dat Abel was in God en Kaïn was uit den boze. Ook leren we
hieruit dat de mens een keuze mogelijkheid heeft. Abel maakte een andere keuze dan Kaïn.
Dan kijken we vervolgens nogmaals wat er vanuit Woord tot ons komt over Kaïn en Abel:
 Math 23:34-35: “Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en Schriftgeleerden.
Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in
uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, 35 Opdat over u kome al het
rechtvaardige bloed, dat vergoten werd op de aarde van het bloed van Abel, de
rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord
hebt tussen het tempelhuis en het altaar.”
 Luk 11: 50-51: “Opdat van dit geslacht afgeëist worde het bloed van al de profeten,
dat vergoten is sinds de grondvesting der wereld, 51 Van het bloed van Abel tot het
bloed van Zacharias, die omgebracht is tussen het altaar en het tempelhuis. Ja, Ik zeg
u, het zal afgeëist worden van dit geslacht.”
 Hebr 11:4: Zie tekst boven.
 Hebr 12:24: “En tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der
besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.”
Uit bovenstaande blijkt overduidelijk dat Abel is rechtvaardig en Kaïn is onrechtvaardig.
Kaïn en Abel brachten beiden wel een offer! Abel was duidelijk een profeet = iemand die
Gods boodschap brengt. Door het goede handelen gaf Abel getuigenis van Gods Woord!
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Dat Abel een profeet was blijkt uit Mat 23:34-35, waar Abel als eerste profeet wordt
genoemd. Wat heeft Abel dan geprofeteerd? Abel profeteerde door zijn handelen, dat hij het
zaad van de vrouw was. En hij profeteerde dat de mens in afhankelijkheid en
gehoorzaamheid aan God moest handelen.
De eerste profeet was Abel de rechtvaardige, de laatste profeet in het Oude Testament was
Zacharias.
In Math 23:29-31 lezen we:
 “Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden
der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen, 30 En gij zegt: Indien
wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak
gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten. 31 Gij getuigt dus van uzelf,
dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten.”
Dus het allereerste bloed was het bloed van de profeet Abel. God verbleef na het eten van
die ene boom tussen de cherubs aan de ingang van de hof van Eden. Adam en Eva werden
bekleed met een offer. De verkondiging van Abel was de manier waarop hij zijn offer aan de
Heere bracht. Abel gaf daarmee getuigenis dat hij was het zaad der vrouw. Abel's profetie
was ook gelegen in het doen van zijn rechtvaardige daden!
Abel was dus een profeet – Abel de rechtvaardige – Kaïn vergooit rechtvaardig bloed, en in
navolging van Kaïn deden de Schriftgeleerden en Farizeeën dat ook. Zelfs de Christus
hebben zij omgebracht!
De Offers die Kaïn en Abel brachten waren geen offers voor de zonde, het waren geen z.g.
zondoffers, het waren offers ter aanbidding van God. Het Hebreeuwse woord wat hier in
Gen 4 voor “offer” wordt gebruikt is “minach” wat voor 90% in het Oude Testament met
“spijsoffer” wordt vertaald. Ook wordt het “minach” met “geschenk” vertaald. Een mooi
voorbeeld van zo'n “offer” lezen we in Gen 32:11-14, de geschiedenis van Jacob:
 “Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau, want ik ben
bevreesd voor hem: misschien zal hij komen en mij verslaan, zowel moeder als
kinderen. 12 Gij toch hebt gezegd: Ik zal u zeker weldoen en uw nageslacht maken
als het zand der zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. 13 En hij bleef
daar die nacht over. Toen nam hij van hetgeen hij verworven had een geschenk (=
“minach” = “offer”) voor zijn broeder Esau: 14 Tweehonderd geiten en twintig
bokken, tweehonderd ooien en twintig rammen.”
Jacob stuurde allemaal geschenken. Hier in Genesis 32 wordt hetzelfde Hebreeuwse woord
voor "offers” gebruikt in bij de “offers” van Gen 4, van Kaïn en Abel. Dus in Gen 4 betreft
het geen zondoffer.
Er wordt meestal gezegd dat God het offer van Kaïn weigerde, omdat het zonder bloed was,
maar dat is dus niet zo, daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om heel andere zaken.
In Gen 4:3 brachten beiden, Kaïn én Abel aan de Heere een geschenk, een spijsoffer.
Kaïn een spijsoffer van de vruchten des lands, en Abel een spijsoffer, een geschenk van de
eerstelingen der schapen. Beiden brachten een geschenk, een liefdegave aan de Heere.
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Wat was er dan mis met het offer van Kaïn? Want we lezen in Hebr 11 dat Abel een beter
offer bracht dan Kaïn. Hieruit valt veel te leren. We leren hier onder anderen uit dat Abel is
rechtvaardig, en Kaïn niet. Verder moeten we oppassen, dat we niet de latere toekomstige
dingen (= de offers, die later door Israël voor hun overtredingen werden gebracht) gaan
verklaren naar de gebeurtenissen in Gen 4 toe. En dat doen we wel wanneer we beweren dat
de Heere het bloedloze offer van Kaïn minder vond dan het bloedoffer van Abel, want daar
ging het helemaal niet om. We moeten niet door deze gedachtegang de verlossing door het
bloed inbrengen in de offers van Kaïn en Abel.
In Genesis 4 was de vraag niet hoe de rechtvaardigheid was verkregen, maar: of de
rechtvaardigheid verkregen was! Hoe Abel rechtvaardig was geworden, wordt ons nergens
verteld, wel dat hij rechtvaardig was! Daar gaat het om! Dat wordt in Hebr. 11 onderstreept.
Abel was een rechtvaardig man.
En omdat de Bijbel dat zegt mogen we vaststellen, dat Abel God diende, dat de gezindheid
van Abel t.o.v. God juist was, en die van Kaïn niet!

Het spijsoffer
Ieder bracht zijn eigen spijsoffer! Waar moest een spijsoffer aan voldoen?
In Lev 2 lezen we over dit spijsoffer:
 “Indien gij de Here een spijsoffer der eerste vruchten zult brengen, dan zult gij in het
vuur geroosterde aren, fijngewreven graankorrels, als spijsoffer uwer eerste vruchten
brengen.” (Lev 2:14).
We lezen over dit spijsoffer niets over het slachten van een dier, niets over het storten van
bloed. Er wordt vaak gezegd, omdat Abel een dier slachtte, en daarbij bloed vergoot, was
dat een beter offer dan het offer van Kaïn. Dat zou dan het verschil zijn, maar dat is niet
waar! Maar zo wordt het wel vaak gebracht.
Het was een spijsoffer. Beiden brachten een geschenk. En wanneer we naar Lev 2 kijken, en
dan alleen naar het offer kijken, dan bracht Kaïn eigenlijk een beter offer (van de vruchten
der aarde = een spijsoffer) dan Abel. Toch staat er dat Abel een beter offer bracht, dan moet
dat een andere oorzaak hebben.
Het zit in het karakter van Kaïn en Abel, in de innerlijke gesteldheid, eigenlijk in de
gezindheid van Kaïn en Abel. Abel was rechtvaardig en Kaïn was uit den boze.
In Gen 4:3-5 lezen we:
 “Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Here een offer;
4 Ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; en de Here
sloeg acht op Abel en zijn offer, 5 Maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht.”
En meteen daarna lezen we:
 “Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok. 6 En de Here zeide tot Kaïn:
Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? 7 Moogt gij het niet
opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als
een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet
heersen.” (Gen 4:5b-7).
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Het moge duidelijk zijn: Kaïn handelde in zijn leven niet goed, en daarom kon God zijn
offer niet accepteren. Zelfs als Kaïn een dier had geslacht, dan nog had de Heere het hart
van Kaïn aangezien, en zijn offer geweigerd.
Er staat: “Indien gij goed handelt”. Dat “handelen” heeft alles te maken met het wandelen,
met de wandel in geloof van Kaïn. En omdat Kaïns wandel niet deugde, kon God geen acht
slaan op het offer van Kaïn. Daarom kon God het offer van Kaïn niet accepteren.
Kaïn toonde ook geen berouw, want toen hij bemerkte dat God zijn offer niet accepteerde
werd hij “toornig” lazen we. Hij kreeg geen spijt van zijn handelen, van zijn wandel, maar
werd zeer boos. En dat was nu net wat Kaïn niet had moeten doen, want daarmee zette hij
de deur wagenwijd open voor Gods tegenstander, die altijd op de loer ligt. En dat betekent
vers 8:
 “Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens
begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.”
Kaïn heeft niet over de zonde geheerst. We zien dus dat het niet om het offer gaat, maar om
de gezindheid van de offeraar. Het gaat om de wandel van Kaïn.
Ook in Math 5:23-24 zien we hetzelfde principe:
 “Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder
iets tegen u heeft, 24 Laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u
met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.”
Het gaat erom hoe je tot de Heere komt. Het gaat niet om het offer. Het gaat erom wie je
bent, hoe je wandelt. Hoe zit dat bij ons? Wat ziet God in ons leven?
Maar Kaïn wist het beter. Kaïn koos ervoor om zijn eigen weg te volgen, dwars tegen de
Heere in. En de gevolgen waren er dan ook naar.

Beloften aan Abraham
Ik ga nu even de grote lijnen verder aanwijzen door de Bijbel.
Op een gegeven moment verkiest God Zich één man, Abraham. Hij zegt dat Abraham uit
zijn eigen land moet optrekken naar een land dat de Heere hem zal wijzen. (Gen 12).
Abraham krijgt van God verschillende beloften:
 “Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij
zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik
vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.”
(Gen 12:2-3).
 “En Ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat, indien iemand het
stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. 17 Sta op,
doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal Ik het geven.” (Gen 13:1617).
 “Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide
tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. 6 En hij geloofde in de HERE, en Hij rekende het
hem toe als gerechtigheid.” (gen 15:5-6).
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Deze beloften hebben natuurlijk hun betekenis. Komen we later wel op terug.
We weten dat Abraham 12 zonen kreeg en uit die 12 zonen is Gods volk Israël ontstaan.
Israël – naar Egypte – 400 jaar in Egypte – Door Mozes uitgeleid – 40 jaar door de woestijn
– 12 verspieders – ongeloof van het volk met als gevolg: 600.000 doden – na 38 jaar weer in
het beloofde land > weer een nieuw volk van 600.000.
Toen Israël na hun verlossing uit Egypte na ongeveer twee jaar voor het beloofde land
stond, werden er 12 verspieders uitgezonden:
 “Na verloop van veertig dagen keerden zij terug van het verspieden van het land; 26
zij gingen op weg en kwamen tot Mozes en Aäron en de gehele vergadering der
Israëlieten in Kades, in de woestijn Paran, en brachten hun en de gehele vergadering
bericht en toonden hun de vrucht van het land. 27 Zij verhaalden hem dan en zeiden:
Wij kwamen in het land, waarheen gij ons gezonden hadt, en ja, het vloeit van melk
en honig, en dit is zijn vrucht. 28 Het volk echter, dat in het land woont, is sterk en de
steden zijn ommuurd en zeer groot, en ook de kinderen van Enak zagen wij daar; 29
Amalek woont in het Zuiderland, de Hethieten, Jebusieten en Amorieten wonen in
het bergland, de Kanaänieten aan de zee en aan de oever van de Jordaan. 30 Daarop
trachtte Kaleb het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes en zeide: Laat ons
gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen
vermeesteren. 31 Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij
zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. 32 Ook
verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij
verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te
verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen die wij daar zagen,
waren mannen van grote lengte. 33 Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot
de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun
ogen.” (Num 13:25-33).
Toen zei het volk Israël in Numeri 14:2-4:
 “Al de Israëlieten morden tegen Mozes en Aäron; en de gehele vergadering zeide tot
hen: Och, waren wij in het land Egypte gestorven, of waren wij in deze woestijn
gestorven! 3 Waarom toch brengt ons de HERE naar dit land, opdat wij door het
zwaard vallen, onze vrouwen en kinderen ten buit worden? Zou het voor ons niet
beter zijn naar Egypte terug te keren? 4 En zij zeiden tot elkander: Laat ons een
hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren.”
Het ging zelfs zover dat heel Israël Mozes en Aäron en Jozua en Kaleb wilden stenigen, dat
lezen we in Numeri 14:10:
 “Toen zeide de gehele vergadering, dat men hen stenigen zou. Maar de heerlijkheid
des Heren verscheen in de tent der samenkomst aan al de Israëlieten.”
Maar de Heere laat ongeloof niet ongestraft: Numeri 14:22-24:
 “Geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben, en de tekenen die Ik in
Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die Mij nu reeds tienmaal verzocht en naar
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mijn stem niet geluisterd hebben, 23 zal het land zien, dat Ik onder ede aan hun
vaderen beloofd heb! Ja, niemand van hen, die Mij versmaad hebben, zal het zien. 24
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.”
Dat het volk Israël (de mannen van 20 jaar en ouder) ook daadwerkelijk in de woestijn zijn
gestorven blijkt uit Jozua 5:4-7:
 “Dit nu was de reden, waarom Jozua hen besneed: al het volk van het mannelijk
geslacht, dat uit Egypte getrokken was, alle krijgslieden waren in de woestijn
onderweg gestorven, nadat zij uit Egypte getrokken waren. 5 Want al het volk dat
uitgetrokken was, was besneden geweest, maar al het volk dat geboren was in de
woestijn onderweg na de uittocht uit Egypte, had men niet besneden. 6 Want veertig
jaren zijn de Israëlieten door de woestijn getrokken, totdat het gehele volk
omgekomen was, de krijgslieden, die uit Egypte getrokken waren, die naar de stem
des HEREN niet gehoord hadden, aan wie de HERE gezworen had, dat Hij hun niet
zou laten zien het land, waarvan de HERE hun vaderen gezworen had, dat Hij het ons
geven zou, een land, overvloeiende van melk en honig. 7 Maar hun zonen heeft Hij
in hun plaats gesteld; dezen heeft Jozua besneden, want zij waren onbesneden, omdat
men hen onderweg niet besneden had.

Het aantal van 600.000
Het aantal Israëlieten wat in de woestijn gestorven is door hun ongeloof, omdat ze door hun
ongeloof weigerden het beloofde land binnen te trekken, omdat ze luisterden naar die 10
verspieders was ongeveer net zo groot als hun aantal (een nieuw geslacht) wat later voor de
Jordaan stond, en wel mocht overtrekken door de Jordaan het beloofde land in.
Num 1:45-46: De telling voordat de verspieders in het land waren geweest:
 “Dus waren al de getelden der Israëlieten, naar hun families, van twintig jaar oud en
daarboven, allen die in het leger uitrukten in Israël, 46 al de getelden waren
zeshonderddrieduizend vijfhonderd vijftig.” 603.550
Num 26:51: De telling van Israël toen het volk na 38 jaar voor de Jordaan stond:
 “Dit waren de getelden der Israëlieten: zeshonderdéénduizend zevenhonderd dertig.”
601.730
Deut 29:5
 “Veertig jaar liet Ik u door de woestijn trekken; de klederen die gij droegt, zijn niet
versleten evenmin als de schoenen aan uw voeten.”
Dit betekent, dat de klederen en de schoenen van hen die uit Egypte getrokken zijn, ook nog
werden gedragen door hen die 40 jaar later voor de Jordaan stonden, om het beloofde land
binnen te trekken. Zo zorgt de Heere voor Zijn volk Israël. En zo zorgde de Heere voor
een nieuw volk opdat Zijn beloften zeer zeker zouden worden uitgevoerd.
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Bijbelstudie 2
We gaan verder, met waar de vorige keer mee geëindigd zijn. De vorige keer hebben we het
over het volk Israël in de woestijn gehad. We hebben toen gezien hoe de Heere voor Zijn
volk in de woestijn zorgde.
Israël is toen het beloofde land ingetrokken onder Jozua. Later kwamen er Richteren, omdat
het volk steeds weer afdwaalde van de Heere, moesten de richters het volk weer naar de
Heere terug leiden.
Nog later keek Israël teveel naar de omringende volkeren, en het volk zag dat al die
volkeren een koning hadden. En zij wilden ook zo'n koning, niet beseffende dat zij de
allerbeste Koning hadden die er maar bestond, namelijk God zelf. Maar God was hun toch
ter wille. En zo kwamen er de Koningen van Israël.
Er waren maar heel weinig koningen die oprecht de Heere dienden. En om het volk weer
naar de Heere terug te leiden, stuurde God de profeten, om het volk en de koningen weer op
het rechte pad te brengen. Steeds zien we eigenlijk door de hele geschiedenis heen, wie de
overste van deze wereld is. Steeds zien we satans verleidelijke werk, waardoor hij mensen
wil beïnvloeden, om toch vooral de afgoden na te lopen. En tot heden ten dage lukt hem dat
aardig.

De overste van deze wereld – Macht van satan
Graag wil ik nog door één voorbeeld uit de Bijbel aan te halen, laten zien hoe sterk satan en
zijn trawanten zijn, en hoe ze bezig zijn om de waarheid te verhullen, dat ze in ieder geval
alles in het werk stellen, om de Waarheid tegen te houden.
Daarvoor lezen we Daniël 10:2-21
 “In die dagen bracht ik, Daniël, drie volle weken door met rouw bedrijven; 3
smakelijke spijze at ik niet, vlees noch wijn kwamen in mijn mond en ik zalfde mij in
het geheel niet, tot er drie volle weken verlopen waren. 4 Op de vierentwintigste dag
nu van de eerste maand, terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de
Tigris, bevond, 5 sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen
klederen gekleed en de lendenen omgord met goud van Ufaz; 6 zijn lichaam was
als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige
fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van
zijn woorden als het gedruis van een menigte. 7 Alleen ik, Daniël, zag dat gezicht,
maar de mannen die bij mij waren, zagen het niet; doch een grote schrik overviel hen,
zodat zij vluchtten en zich verborgen; 8 zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote
gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer; alle kleur week van mijn gelaat, en ik
had geen kracht meer over. 9 Toen hoorde ik het geluid zijner woorden, en toen ik het
geluid zijner woorden hoorde, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht, met mijn
aangezicht ter aarde. 10 En zie, een hand raakte mij aan en deed mij op knieën en
handen sidderend oprijzen. 11 En hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer beminde man, let

Bijbelstudie om mee te beginnen

Pagina 17

op de woorden die ik tot u spreek, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen
hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. 12 En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want
van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor
uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden.
13 Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij;
doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de
koningen der Perzen, de overhand behield; 14 en ik ben gekomen om u te verstaan te geven
wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht
aangaande de toekomst. 15 Toen hij op deze wijze met mij sprak, boog ik mijn gelaat ter
aarde en was verstomd. 16 Maar zie, iets als een menselijke gedaante raakte mijn lippen
aan; toen opende ik mijn mond en begon te spreken, en ik zeide tot hem die vóór mij stond:
Mijn heer, vanwege het gezicht hebben mij weeën overvallen, en ik heb geen kracht meer
over. 17 Hoe kan ik, de knecht mijns heren, spreken met u, mijnheer? Ik heb immers geen
kracht meer en alle adem is mij benomen. 18 Toen raakte hij, die er uitzag als een mens, mij
wederom aan en gaf mij kracht 19 en hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij
u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn
heer spreke, want gij hebt mij kracht gegeven. 20 Toen zeide hij: Weet gij, waarom ik tot u
gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden, en zodra
ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen –; 21 nochtans zal ik u
mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. – En niet één staat mij
vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michaël.”
We gaan nog even een paar teksten lezen, om dit geheel duidelijk te krijgen:
 Math 17:1-5: “En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder
Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 2 En zijn
gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn
klederen werden wit als het licht. 3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met
Hem spraken. 4 Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed, dat wij hier
zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes
een, en voor Elia een. 5 Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een
lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in
wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!”
 Openb 1:12-18: “En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak.
En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, 13 en te midden van de
kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend
gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; 14 en zijn hoofd en
zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; 15
en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en
zijn stem was als een geluid van vele wateren. 16 En Hij had zeven sterren in zijn
rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien
was gelijk de zon schijnt in haar kracht. 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor
zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben
de eerste en de laatste, 18 en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben
levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk (=
graf). (Openb 1:12-18).
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Het is duidelijk over Wie het in de laatste twee teksten gaat. Over de zoon des mensen, onze
heiland, de Heere Jezus Christus! Met deze kennis gaan we nogmaals naar Daniël 10.
Daar lazen we ook over een “Man” in Dan 10:5-6. En nu weten we door de beschrijving dat
Daniël een ontmoeting had met Christus in al Zijn heerlijkheid.
En het bijzondere aan dit Bijbelgedeelte is dat Christus drie weken is tegengehouden door
de “vorst van Perzië”. En dat is de satan. Hieruit zien we de geweldige macht die satan
momenteel heeft op deze aarde. En hieruit leren we dat er zich dingen afspeelden én
afspelen in de hemelse gewesten, waar we ons eigenlijk geen voorstelling van kunnen
maken.
Dit was even een uitstapje om te laten zien wie de overste van deze wereld is. Op meerdere
plaatsten in de Bijbel komen we de satan tegen. In Ef 2:2 wordt hij de “overste van deze
wereld genoemd: Efeze 2:1-2:
 “Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij
vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de
overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen
der ongehoorzaamheid.”
Alle mensen zijn van geboorte uit Adam en daardoor eigenlijk dood door de overtredingen
en zonden. En slaven der zonde. Eigenlijk slaven van de overste van deze wereld. Maar
Christus is gekomen om dat zonde-probleem op te lossen, en de mens te verlossen van die
slavernij.
Ook in Efeze 6:12 lezen we ook over die “wereldbeheersers” van deze aarde. In Efeze 6
lezen we over de wapenrusting die de Heere ons geeft om te kunnen standhouden tegen die
verleidingen des duivels. Die wapenrusting is niet om te strijden, maar om ons te
beschermen. Een schild des geloofs!
 “Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden,
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten
in de hemelse gewesten.” (Ef 6:12).
Straks tegen het einde, in Openbaring 12:9 wordt die satan uit de hemelse gewesten
gegooid:
 “En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt
duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en
zijn engelen met hem.”
Dan zal er nog een heftige strijd zijn, wanneer satan weet dat zijn tijd nog kort is, dan zal hij
rond gaan als een briesende leeuw, maar hij is de verliezer, omdat Christus heeft
getriomfeerd aan het kruis van Golgotha.
Bovenstaande even over de satan, en dat hij wel degelijk momenteel de dienst uitmaakt. Hij
is nog steeds de overste der aarde. En dat kunnen we dagelijks zien.
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Oude Testament gaat over Israël
Verder gaat het gehele O.T. over Israël. Dat is niet aan ons geschreven, maar kunnen we wel
geweldige lessen uit halen. We moeten leren, dat Bijbelboeken, die niet aan ons
geadresseerd zijn, wij daar ook geen leefregels voor onszelf uit moeten halen. Alles is wel
ons tot lering, maar alles is niet als leefregel voor ons bestemd. Of zoals de tekst ons zegt:
 “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods
volmaakt (grondtekst = volwassen) zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.”
(2 Tim 3:16-17).
Het O.T. gaat eigenlijk in de Evangeliën Mattheüs, Markus en Lukas gewoon door. En ook
die Evangeliën zijn eigenlijk uitsluitend aan Israël gericht. Daar staat niets in wat werkelijk
aan ons, de gelovigen van nu is gericht. Wel kunnen en moeten we er lessen uit leren.
Laten we eens kijken waar Mattheüs mee begint:
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van
Abraham. Abraham (1) gewon Izak, en Izak (2) gewon Jakob, en Jakob (3) gewon Juda, en
zijn broeders; En Juda (4) gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares (5) gewon Esrom, en
Esrom (6) gewon Aram; En Aram (7) gewon Aminádab, en Aminádab (8) gewon Nahasson,
en Nahasson (9) gewon Salmon; En Salmon (10) gewon Boöz bij Rachab, en Boöz (11)
gewon Obed bij Ruth, en Obed (12) gewon Jessai; En Jessai (13) gewon David, den koning;
en David (14) , de koning, gewon Sálomon bij degene, die Uria’s vrouw was geweest; (=
Bathseba)
Dit zijn de eerste veertien geslachten.
En Sálomon (1) gewon Róboam, en Róboam (2) gewon Abía, en Abía (3) gewon Asa; En
Asa (4) gewon Jósafat, en Jósafat (5) gewon Joram, en Joram (6) gewon Ozías; En Ozías (7)
gewon Jóatham, en Jóatham (8) gewon Achaz, en Achaz (9) gewon Ezekías; En Ezekías
(10) gewon Manasse, en Manasse (11) gewon Amon, en Amon (12) gewon Josías; En Josías
(13) gewon Jechónias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. En na de
Babylonische overvoering gewon Jechónias (14) Saláthiël,
Dit zijn de tweede veertien geslachten.
En Saláthiël (1) gewon Zorobábel; En Zorobábel (2) gewon Abiud, en Abiud (3) gewon
Eljakim, en Eljakim (4) gewon Azor; En Azor (5) gewon Sadok, en Sadok (6) gewon
Achim, en Achim (7) gewon Eliud; En Eliud (8) gewon Eleázar, en Eleázar (9) gewon
Matthan, en Matthan (10) gewon Jakob; En Jakob (11) gewon Jozef (12) , den man van
Maria, uit welke geboren is JEZUS (13), gezegd Christus. [Waar is de veertiende?]
Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de
Babylonische overvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot
Christus, zijn veertien geslachten.
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Maar dan hebben we er één te weinig. Want we hebben geteld 2 x 14, en 1 x 13. Of toch
niet? Nee, want Jezus is niet dezelfde als Christus. Jezus was Zijn naam toen Hij in het vlees
was. Maar Christus is de verhoogde, die zit aan de rechterhand des Vaders. En daarom staat
er ook geschreven:
 “Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar
het vlees gekend hebben, thans niet meer. 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe
schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” (2 Kor 5:16-17).
En hieruit leren we dat Jezus is geworden voor allen die in Zijn verheerlijking geloven “De
Christus”. En daarom is Jezus de dertiende en Christus de veertiende in het
geslachtsregister van Mattheüs.
De eerste drie boeken van het z.g. Nieuwe Testament zijn gewoon gericht aan Israël, en aan
niemand anders. We zullen dat in het vervolg van deze serie bijbelstudie nog wel vaker zien.

Woord door God geïnspireerd = ingeblazen
Dan wil ik graag twee voorbeelden uit de Bijbel aanhalen, waaruit blijkt dat het Woord door
God is geïnspireerd, en niet door mensen bedacht kan zijn.
Het eerste voorbeeld lezen we in Micha 5:1
 “En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij
voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van
de dagen der eeuwigheid.”
Toen de wijzen uit het oosten in Israël kwamen, gingen zij eerst naar het paleis van koning
Herodes, om te zien of daar een koning geboren was. Maar dat was niet zo, en Herodes
stuurde hen naar de Farizeeën, en die gingen de Schriften nakijken, en vonden bovenstaande
tekst. Dus toen gingen die wijzen naar Bethlehem.
Maar wat was aan vooraf gegaan? Dat lezen we in Luc 2:1
 “En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus,
dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst
plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. 3 En zij gingen allen op reis om
zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea, uit
de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij
uit het huis en het geslacht van David was, 5 om zich te laten inschrijven met Maria,
zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.”
Dus eigenlijk zorgde een ongelovige keizer van Rome er voor, dat de profetie van Micha
vervuld werd, die ongeveer 600 jaar eerder was geprofeteerd. Die keizer heeft vast niet
geweten wat de profeet Micha ooit had gesproken, en die keizer wist al helemaal niet dat er
in Nazareth een zwangere vrouw woonde, die in verwachting was van de Heiland der
wereld, en dat zij naar Bethlehem moest reizen. En toch zorgde die ongelovige keizer van
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Rome met zijn bevel ervoor dat Jozef en Maria in Bethlehem terecht kwamen, zodat de
Heere Jezus daar geboren kon worden. Zo zorgde God zelf voor de vervulling van Zijn
profetie. Dit kon uitsluitend door God zelf worden geleid.
Het tweede voorbeeld lezen we in een Psalm van David, Ps 22:15-19:
 “Als water ben ik uitgestort, en al mijn beenderen zijn ontwricht; mijn hart is
geworden als was, het is gesmolten in mijn binnenste; 16 verdroogd als een scherf is
mijn kracht, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; in het stof des doods legt Gij mij
neer. 17 Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij
omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. 18 Al mijn beenderen kan ik tellen;
zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij. 19 Zij verdelen mijn klederen
onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad.”
En dan lezen we in Joh 19:23:
 “Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten
daarvan vier delen, voor iedere soldaat één deel, en zijn onderkleed. Dit kleed nu was
zonder naad, aan één stuk geweven. 24 Zij zeiden dan tot elkander: Laten wij dit niet
scheuren, maar erom loten, voor wie het zijn zal; zodat het Schriftwoord vervuld
werd: Zij hebben mijn klederen onder elkander verdeeld en over mijn kleding hebben
zij het lot geworpen.”
Hadden die Romeinse soldaten eerst Psalm 22 van David gelezen, en dachten ze toen, dat
moeten wij dan maar doen? Nee, natuurlijk niet. Ze verdeelden gewoon de kleding van een
ter dood veroordeelde, die er toch niets meer aan zou hebben.
Maar zo vervulden zij zonder het te weten de profetie van koning David.
Zo zijn er nog wel meer voorbeelden, die aantonen dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is.
Wanneer we Bijbelstudie doen moeten we Gods Woord aanvaarden als dè Waarheid.
Ook al begrijpen we eerst bepaalde dingen niet, wanneer we in geloof aanvaarden wat er
staat, komt er een tijd dat je op Gods tijd verlichte ogen van je hart ontvangt, waardoor je
ook begrijpt, wat er staat.

Misverstanden door alle Eeuwen heen
Een voorbeeld, waaruit we kunnen leren hoe door de eeuwen grote misverstanden zijn
ontstaan door de zegeningen van Israël gewoon op onszelf toe te passen. Al vanaf het
vroege begin heeft men geredeneerd, dat toen Israël als natie niet meer bestond in 70 na
Christus, dat toen alle zegeningen op de gelovigen buiten Israël waren overgegaan. Men
ging alles naar zich toe halen, men ging alles wat eigenlijk voor Israël was bestemd
“verchristelijken”.
Wat moest men met de besnijdenis aan? Die besnijdenis had alles te maken met het verbond
wat de Heere met Abraham had gesloten.
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 “Voorts zeide God tot Abraham: En wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij

en uw nageslacht, in hun geslachten. 10 Dit is mijn verbond, dat gij zult houden
tussen Mij en u en uw nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden worde; 11
gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het
verbond zijn tussen Mij en u. 12 Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden worden, al
wat mannelijk is in uw geslachten.” (Gen 17:9-12).
Dus wat staat hier? Het verbond was gesloten met Abraham en zijn nageslacht! Zijn wij
nageslacht van Abraham? Behoren wij tot één van de 12 stammen van Israël?
Maar de gelovigen van toen (nadat Israël als natie niet meer bestond) hadden er een
oplossing voor. Zij bedachten dat de doop in de plaats van de besnijdenis was gekomen. En
zo eigenden zij zich onrechtmatig de zegeningen, het verbond van Israël toe.
En zo staat het heden ten dage nog in de kerkelijke geschriften en in het doopformulier wat
in de kerken wordt voorgelezen. Er wordt in zo'n doopformulier heel veel opgesomd, en
uiteindelijk besluit dit formulier:
 “En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans
daarom van de Doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der
verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade
aangenomen worden; gelijk God spreekt tot Abraham, de Vader aller gelovigen, en
overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Gen. 17:7: Ik zal mijn verbond
oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een
eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uwen zade na u.
 Dit betuigt ook Petrus in Hand. 2:39, met de woorden: Want u komt de belofte toe, en
uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe
roepen zal.
 Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des
verbonds en der gerechtigheid des geloofs was; gelijk ook Christus hen omhelsd, de
handen opgelegd en gezegend heeft; Mark. 10:16.
 Omdat dan nu de Doop in de plaats der Besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge
kinderen, als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond, dopen; en de ouders
zullen gehouden zijn hun kinderen, in het opwassen hiervan breder te onderwijzen.
In dit alles worden wel Bijbelteksten gebruikt, maar wat we ons moeten afvragen: “Aan wie
is dit gegeven? Niet aan de gelovigen die nu leven. Nooit is er een verbond met de
gelovigen van nu gesloten met de Heere. Alle verbonden hebben uitsluitend te maken met
het volk Israël!
Dit zijn bedenkselen van mensen, die werkelijk alles door elkaar hebben gehaald, en echt
één grote hutspot van Gods Woord hebben gemaakt.
Is het dan verkeerd om te dopen? Dat zeg ik niet.
Maar het is wel verkeerd allerlei menselijke bedenkselen te verkondigen, en die als bijbelse
leer neer te leggen, terwijl dit nergens in Gods Woord te vinden is.
Zo worden er dingen aan Gods Woord toegevoegd, die ons niet toekomen.
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En dan zingen we in de kerk ook nog uit volle borst tijden zo'n doop: Ps 105 vers 5:
 “'t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
 Bevestigt Hij van kind tot kind.”
De tekst in de Bijbel waar het berijmde lied van is afgeleid is: Psalm 105
 “7 Hij, de HERE, is onze God, zijn oordelen gaan over de ganse aarde; 8 Hij gedenkt
voor eeuwig aan zijn verbond, – het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten –
9 dat Hij met Abraham sloot, en aan zijn eed aan Isaak; 10 ook stelde Hij het voor
Jakob tot een inzetting, voor Israël tot een eeuwig verbond, 11 toen Hij zeide: U zal
Ik het land Kanaän geven als het u toegemeten erfdeel.” (Ps 105:7-11).
Is deze Psalm niet waar? Ja, hij is volkomen waarheid voor Israël.
God zal zijn waarheid nooit geweld aandoen. God zal tot in de eeuw (de toekomende eeuw)
Zijn verbond voor Israël gedenken. Zijn Woord zal geheel worden vervuld.
Tot in het allerlaatste geslacht. Het verbond van Abraham bevestigd God voor het geslacht
van Abraham.
Maar wij moeten niet doen alsof dit voor ons is opgeschreven. Deze Psalm werd gezongen
in Israël, en was voor Israël bestemd als vertroosting. Tot slot nog één tekst:
 “En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht
en alle fijngevoeligheid, 10 om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij
rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus.” (Fil 1:9).
Ter verduidelijking hieronder een overzicht wanneer de Bijbelboeken van het N.T. Zijn
geschreven.
Bij het lezen van het Woord moeten we dit steeds in gedachten houden, om misverstanden te
voorkomen, en om te beseffen aan wie en voor wie bepaalde Bijbelboeken zijn geschreven.
(misschien handig om dit schema uit te printen en in je Bijbel te leggen).
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Vóór Handelingen 28:28
zijn geschreven:

Ná Handelingen 28:28
zijn geschreven:
(Deze laatste 7 brieven zijn door Paulus
vanuit zijn gevangenschap in Rome
geschreven)

Jacobus........................ 45 na Chr.
Judas............................46 na Chr.
1 Thess …................... 53 na Chr.
2 Thess........................ 53 na Chr.
Hebreeën..................... 53 na Chr.
1 Johannes................... 56 na Chr.
2 Johannes................... 56 na Chr.
3 Johannes .…............. 56 na Chr.
1 Korinthe................... 57 na Chr.
2 Korinthe................... 57 na Chr.
Galaten........................ 57 na Chr.
Romeinen.................... 58 na Chr.
1 Petrus....................... 60 na Chr.
2 Petrus....................... 60 na Chr.

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(1 – 7 van Paulus)
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Efeziërs....................... (1)
Kolossenzen................ (2)
Filemon....................... (3)
Filippenzen.................. (4)
1 Timotheüs................. (5)
Titus …....................... (6)
2 Timotheüs................ (7)
En Openbaringen, wat
handelt over de
toekomstige
geschiedenis van
Israël.
En als allerlaatste de
Johannes brief (het
Evangelie van
(1 – 7 van Paulus)
Johannes) voor de
wereld.
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Bijbelstudie 3
Het gehele O.T. gaat over Israël. Is niet aan ons geschreven, maar kunnen we wel geweldige
lessen uit halen. We moeten leren, dat bijbelboeken, die niet aan ons geadresseerd zijn, wij
daar ook geen leefregels voor onszelf uit moeten halen. Alles is wel ons tot lering, maar
alles is niet als leefregel voor ons bestemd. Of zoals de tekst ons zegt:
 “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods
volmaakt (grondtekst = volwassen) zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.”
(2 Tim 3:16-17).
Het O.T. gaat eigenlijk in de Evangeliën Matheüs, Markus en Lukas gewoon door. En ook
die Evangeliën zijn eigenlijk uitsluitend aan Israël gericht. Daar staat niets in wat werkelijk
aan ons, de gelovigen van nu is gericht. Wel kunnen en moeten we er lessen uit leren.
Zo lezen we in Matth 3:
 “In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, 2
en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 3 Hij
toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem
van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.”
(Matt 3:1-3).
Wie moesten zich bekeren? De toehoorders van Johannes de doper, het volk Israël.
En dit evangelie van “bekeert u” klonk in alle Evangeliën, én in de Handelingen periode
(niet in het Johannes Evangelie, wat voor de wereld is geschreven).

Bekeert U!
Steeds wanneer we in Gods Woord te maken hebben met het op te richten Koninkrijk voor
Israël, zien we dat ook steeds weer hetzelfde evangelie met dezelfde boodschap terugkeert.
We mogen zien dat de opdracht "bekeert U" speciaal aan Israël is gegeven.
In het Oude Testament komt de uitdrukking "bekeert u" 22 keer voor (in de NBG51).
Steeds wordt deze oproep gedaan omdat het volk Israël afdwaalde van de Heere. In
Mattheüs, Marcus en Lucas wordt dezelde oproep 8 keer gedaan, en dan meestal in verband
met het aanstaande komende Koninkrijk voor Israël.
In Handelingen 2 wordt de oproep één keer gedaan, ook in verband met het aanstaande
Koninkrijk voor Israël, en in Openbaring komt dezelfde oproep weer één keer terug, want
ook dan is het Koninkrijk voor Israël zeer aanstaande: Openb. 2:5:
 "Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw
eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats
wegnemen, indien gij u niet bekeert. "
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Ditzelfde geldt ook voor woorden als “bekeer u”, “Bekeren” en “bekering”
In de latere gevangenschaps-brieven van Paulus, die specifiek voor nu, voor de Gemeente,
Het Lichaam van Christus, zijn geschreven, komt deze oproep van bekering niet voor. Dat
heeft in de eerste plaats te maken met de betekenis van het woord "bekeren". Bekeren
betekent eigenlijk: Omkeren.
Waarheen moesten de Israëlieten zich omkeren? Naar wat ze verlaten hadden, hun eerste
liefde, hun wandel met God.
Waarheen moet ik, die als heiden eigenlijk uit de duisternis kom, mij bekeren of omkeren?
Ik moeten mij helemaal niet omkeren, want dan vind ik alleen maar duisternis. ik moet maar
één ding: Ik moet geloven in de Christus, die God gezonden heeft. Ik moet in vast
vertrouwen het Woord aanvaarden, geloven dat Christus voor mijn zonden volkomen heeft
betaald, en dat ik op grond van dat volbrachte werk behouden ben. En wanneer ik bereid
ben dat heel persoonlijk te aanvaarden, en vervolgens de hoge boodschap van de apostel
Paulus aanvaard, en in mijn hart sluit, dan mag ik zelfs weten dat ik als onderpand van mijn
erfenis verzegeld word met de Heilige Geest der belofte (Efeze 1:13).
Math 4
In Math 4 begint de Heere Jezus op te treden, en het eerste wat Hij tegen de toehoorders,
Israël zegt, is:
 “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” (Matt 4:17).
En even verder lezen we:
 “En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het
evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.”
(Matt 4:23).
De Heere kwam voor de Zijnen (= Israël – Joh 1) om voor de Zijnen het Koninkrijk op te
richten. Dus ook logisch dat Hij het evangelie van het Koninkrijk verkondigde. En dat doet
Hij aan Israël. Bij dat Koninkrijk hoorden altijd de wonderen en tekenen.
Alle in de bijbel beschreven tekenen en wonderen zijn ten dienste van Israël, of speciaal
voor Israël bestemd. Altijd wanneer de Heere de Zijnen iets wilde meedelen of kenbaar
maken, ging dat gepaard met tekenen en wonderen. Dit was heel speciaal het geval toen de
Heere Jezus op aarde was te midden van Zijn volk, want toen wilde de Heere echt iets
vertellen aan Zijn volk.
En de boodschap was, dat het Koninkrijk aanstaande was. Het kon niet zo zijn, dat daar
geen tekenen en wonderen bij hoorden. En dat werd door de enkeling toen ook wel verstaan.
Zolang het Koninkrijk aangeboden werd, dus tot Handelingen 28:28, golden die regels.
Hand 28:28 is een breekpunt in de geschiedenis. Daar komen we nog wel op.
Daarom zijn er heden ten dage NIET van de openlijke manifestaties van tekenen en
wonderen. Omdat Gods volk nu terzijde is gezet. De Heere openbaart zich alleen op
bovengenoemde wijze aan Zijn volk. Het volk Israël. dat eens aan de spits der volkeren zal
staan, en dan zullen alle volkeren zien wie hun God is.
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Na Matt 4 krijgen we Matt 5. Wanneer we daar lezen “Toen Hij nu de scharen zag”, wie
zijn dan die “scharen”? Dat zijn de Joden. De Heere gaat hier tot de Joden spreken. En dan
volgt de z.g. bergrede, of ook wel de zaligsprekingen genoemd.
Nog een voorbeeld: Matt 6:9
 “Bidt gij dan aldus: Wie zijn die “Gij”?
Hieruit leren we dat we altijd op moeten letten, wie de geadresseerden zijn. En we moeten
op de context letten. De context van de Evangeliën is de komst van de Heere, en de
bedoeling van de Heere om Zijn Koninkrijk voor Israël op te richten. En alles wat daaraan
vast zit. En in die context moeten we ook het “Onze vader” lezen.

Het “Onze Vader”
In Mattheüs 6 lezen we over een gebed wat veelvuldig in de kerken en door mensen thuis
wordt gebeden. Maar laten we hier eens naar kijken.
Is dit gebed door de Heere Jezus aan ons gegeven?
God gaf ons de hele Bijbel om te lezen en ervan te leren, maar niet alle leefregels en
beloften uit de Schrift zijn op ons van toepassing. Daarom moeten we onderzoeken welke
gedeelten wel of niet over ons gaan.
We hebben reeds vastgesteld dat de drie Evangeliën over Israël gaan, en aan Israël zijn
geschreven. Dan wordt het al een stuk makkelijker waar en voor wie we het “Onze vader”
moeten plaatsen.
Bij het ‘Onze Vader’ uit Mattheüs 6 zullen we ontdekken dat dit gebed betrekking heeft op
de gelovigen van Israël in de eindtijd. Het is bedoeld voor de toekomst van Israël!
De context
De hoofdstukken rondom het ‘Onze Vader’ handelen over de gelovigen uit Israël gedurende
de eindtijd, vlak voor Christus´wederkomst. We zullen zien dat het gebed aan de Joden is
gegeven, omdat voor hen nog een bijzondere moeilijke tijd zal aanbreken in de toekomst
vlak voor de Dag des Heren, voordat de Heere weerkomt.






De Here Jezus spreekt in Mattheüs 6 tegen Zijn discipelen (dat begon al in Matt. 5:1
en dat gaat gewoon door). Zij waren Joden en geen heidenen.
Het ‘Onze Vader’ staat midden in de bergrede (Matt. 5:1-7:29), die handelt over de
principes van het Koninkrijk dat voor het volk Israël op aarde in de toekomst zal
worden opgericht (Matt. 5:3, 10, 19, 20; 6:10, 13, 33; 7:21).
Dit Koninkrijk zal in Israël gevestigd worden door Christus. Het is er nog niet, omdat
Israëls leiders Christus destijds verwierpen (Rom. 11:25).
In de eindtijd aanvaardt Israël Christus en komt Hij als hun Verlosser, de Messias.
Dan breekt de tijd van het Koninkrijk aan (Hos. 6:1-3 en Dan. 2:44).
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Het ‘Onze Vader’ kan alleen volledig van toepassing gebracht worden op de gelovigen uit
Israël in de eindtijd, omdat de Heere terug zal komen om het Koninkrijk voor Israël op te
richten.
En in Math 6:9 zegt de Heere Jezus tegen de discipelen: “Bidt gij dan aldus.”
1. Uw Koninkrijk kome
De gelovige Joden leven in de verwachting van het komende Koninkrijk. De Here Jezus
verkondigde dit, en de discipelen zouden daarin meeregeren (Matt. 19:28). Het Koninkrijk
zal vanuit Israël beginnen en zich over de gehele wereld uitbreiden. Dit Koninkrijk werd
gepredikt door de Heere, door de twaalf apostelen, en ook in de eerste brieven van Paulus
aan de gelovigen.
En dat zeer nabij zijnde Koninkrijk was de hoop en verwachting van de gelovigen in de
Evangeliën, in de Handelingen en dus ook in de brieven, die Paulus in de Handelingen
periode heeft geschreven.
Gelovigen van nu hebben geen aardse maar een hemelse bestemming (Kol. 3:1-4) en een
totaal andere verwachting (daarover later meer).
2. Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Dit heeft betrekking op de toekomst, wanneer Christus als Vredevorst regeert op aarde. Nu
geschiedt Gods wil nog niet op aarde, maar satan heerst als god van deze periode, als de
overste van deze wereld. In 2 Kor 4:4 en Ef 6:12 wordt satan genoemd: De god dezer eeuw
en de machten, de wereldbeheersers dezer duisternis, en de boze geesten in de hemelse
gewesten.
3. Geef ons heden ons dagelijks brood
Dit zullen de gelovige Joden bidden wanneer Gods gerichten over de aarde komen. Eén
daarvan is hongersnood (Luc. 21:11, Openb. 6:8 en 18:8). Bovendien kunnen zij het
dagelijks brood niet kopen (Openb. 13:17). God zelf zal gelovige Joden in de eindtijd
voeden wanneer zij daar om vragen (Matt. 7:7-12).
In die laatste tijd zullen allen, die niet het teken van het beest op hun hand of voorhoofd
zullen accepteren, niet kunnen kopen of verkopen. (Open 13:17). In onze tijd is er ook
hongersnood, maar dit komt niet vanwege Gods oordelen. Het voedsel wordt nu niet eerlijk
verdeeld. Als dit wel zou gebeuren, zou iedereen genoeg te eten hebben.
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4. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
Het betreft hier voorwaardelijke vergeving. Joden zullen vergeving ontvangen als zij hun
naaste vergeven. Vervolgens moeten ze telkens opnieuw bidden om vergeving. In onze tijd
ligt dit anders. We hebben voor altijd vergeving ontvangen doordat wij met Christus
gestorven zijn. Wij hoeven niet bij iedere zonde om vergeving te bidden. Die waren
namelijk al vergeven voordat wij konden zondigen, en daarom kunnen wij beter danken
voor onze verlossing.
 “En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de
overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, 8 welke Hij ons overvloedig heeft
bewezen in alle wijsheid en verstand.” (Ef 1:7).
 “Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk
van de Zoon zijner liefde, 14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der
zonden.” (Kol. 1:14).
 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God
in Christus u vergeving geschonken heeft.” (Efe. 4:32).
Door steeds te vragen “vergeef ons onze schulden = zonden”, laten we eigenlijk zien dat we
niets hebben begrepen van het volkomen offer, wat de Heere aan het kruis heeft gebracht.
Hij zei: Het is volbracht!” Wat was toen volbracht?
 “De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de
zonde der wereld wegneemt.” (Joh 1:29).
 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe.” (Joh 3:16).
 “Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij
volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens
hebben.” (Joh 8:12).
De Heere had voor de zonde der gehele wereld betaald. En vooral gelovigen behoren te
weten, dat hun zonden vergeven zijn, en moeten niet elke dag “zeuren” om iets dat 2000
jaar geleden al is gebeurd. Er is betaald!
5. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze
In de eindtijd regeert de antichrist. Israël zal in de eindtijd een verbond aangaan met satan.
Er zal een beeld van satan staan in Jeruzalem, wat aanbeden moet worden. Door zijn
verleiding om hem te dienen (2 Tess. 2:3-12), zullen velen van het geloof afvallen. Het
wordt moeilijk om te geloven (Luc. 22:31; Openb. 13:7). Daarom zullen zij bidden of God
hen vasthoudt en kracht geeft om te geloven; ook om van de boze, de antichrist, verlost te
worden.
In onze tijd worden wij (in de meeste landen) niet vervolgd en hebben wij de zekerheid dat
God ons door alles heen vasthoudt. Wij hoeven niet bang te zijn om van het geloof af te
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vallen. Ook hoeven wij geen angst te hebben voor de boze. Hij regeert nu wel, maar niet
met zo´n schrikbewind als in de eindtijd. De gelovige Joden in de eindtijd zullen een
periode onder verdrukking leven voordat zij overwinnaars worden. Wij mogen nu al
overwinnaars zijn omdat ons leven in Christus Jezus, in de hemel, verborgen is (Rom. 8:35
en Kol. 3:3). Bovendien zijn wij nu door het volbrachte werk van Christus verlost van de
boze.
Wanneer wij dan zo'n gebed als het “Onze Vader” zouden bidden, dan zou het er
bijvoorbeeld zó moeten uitzien:
 “Onze Vader die in de hemelen zijt, Wij danken U dat er een tijd zal aanbreken,

waarin Uw naam op de gehele aarde zal worden geheiligd en geëerd. Wij danken U
dat we uit Uw Woord mogen weten dat Uw Koninkrijk zal komen voor Israël,
wanneer U terug komt. En dat dan Uw wil zal geschieden op de aarde, omdat U
regeert, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. En dank U Heere dat wij ons
dagelijks brood mogen hebben. En dank vooral Heere voor Uw volbrachte werk aan
het kruis, waar U voor al de zonde van de gehele wereld hebt betaald. En dank U
Heere, dat U ons een geweldige wapenrusting hebt gegeven in Uw Woord, waarmee
we al de brandende pijlen van de boze zullen kunnen doven. Want U zult straks uw
Koninkrijk oprichten, en dan is aan U alle kracht en heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen.”
Je ziet, het gebed is totaal veranderd van een vragen om allerlei dingen in een danken voor
de vele zegeningen!
Tenslotte
Wij moeten concluderen dat het ‘Onze Vader’ niet van toepassing is op de gelovigen van nu.
Het gebed staat in de context van het (te openbaren) Koninkrijk, waarbij ook de
verkondiging van het ‘Evangelie van het Koninkrijk’ speciale volmachten kent: duivelen
uitwerpen, zieken genezen, wonderen doen, etc. (vgl. Marc. 16:17-18).
Matt 7:
 “En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld
stonden over zijn leer, 29 want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun
Schriftgeleerden.”
We zien dus dat de Heere leerde en verkondigde de regels van het Koninkrijk der hemelen,
en daar hoorden de genezingen ook bij. Dus Hij leerde niet alleen, maar voegde de praktijk
bij Zijn Woord. En dát is eigenlijk de context van het gehele Mattheus evangelie.
Er zit zo'n 400 jaar tussen Maleachi en Mattheüs, maar het gaat over hetzelfde volk. Heel
vaak, te vaak worden deze Evangeliën direct toegepast op de gemeenten van nu, wat allerlei
misstanden en misverstaan tot gevolg heeft.
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Komst van Christus was voor de Zijnen = voor Israël
Matt 10:
 “Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op
een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; 6 begeeft u liever tot
de verloren schapen van het huis Israëls. 7 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk
der hemelen is nabijgekomen. 8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen,
drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.”
Dus ook de discipelen hadden hun bediening voor het volk Israël. En zij verkondigden (ook
later in de Handelingen periode) hetzelfde Evangelie aan Israël, en zij konden ook de
wonderen en de tekenen doen die daarbij hoorden.
Math 13. Op een gegeven ogenblik ging de Heere Jezus in gelijkenissen spreken.
 “En Hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen.” (Matt 13:3).
En de discipelen vonden dat vreemd, en vroegen aan de Heere:
 “En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in
gelijkenissen?” (Math 13:10).
En het antwoord van de Heere was:
 “Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het
Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.
Dus waar gingen die gelijkenissen over? Over de verborgenheden van het Koninkrijk dat
voor Israël zal worden opgericht. Maar omdat de Joden ongelovig waren, begon de Heere
daar niet openlijk, maar in verborgen bewoordingen over te spreken. Dat zijn gelijkenissen,
en daar gaan ze over.
En de Heere spreekt verder:
 “Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar wie
niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. 13 Daarom spreek Ik tot hen
in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. 14 En
aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij
horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het
geenszins opmerken; 15 want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn
hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met
hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren,
en Ik hen zou genezen. 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat
zij horen.” (Matt 13:11-16).
Deze woorden van de Heere over de profetie van Jesaja zijn inderdaad in Hand 28:28
werkelijk in vervulling gegaan. De Heere had reeds geconstateerd, dat het volk niet wilde
luisteren, ja, ze vonden het allemaal prachtig dat Hij wonderen deed, en dat Hij de zieken
genas, maar geloven deden ze niet, en daarom begon de Heere Jezus in verborgenheden tot
hen te spreken.
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En dan volgen er vele gelijkenissen in de Evangeliën, die allemaal vooruit wezen op het
komende Koninkrijk voor Israël. Wij kunnen er wel lessen uit leren, maar we moeten er
geen dingen op onszelf van toepassing brengen, want dan gaat het weer mis. Het gaat over
Israël!
Matt 23
 “Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, 2 zeggende: De
Schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. 3 Alles
dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun
werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. 4 Zij binden zware lasten bijeen
en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet
verroeren. 5 Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen, want zij
maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot, 6 zij houden van de eerste
plaats bij de maaltijden en van de erezetels in de synagogen, 7 en van de
begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi genoemd te worden. Gij
zult u niet rabbi laten noemen; 8 want één is uw Meester en gij zijt allen broeders.
9 En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in
de hemelen is. 10 Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de
Christus. 11 Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. 12 Al wie zichzelf
zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd
worden.”
En vervolgens spreekt de Heere een zevenvoudig “wee” uit over de Farizeeën en de
Schriftgeleerden: vers 13-36:
1. Maar wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het
Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die
trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.
2. [Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der

weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij
zwaarder oordeel ontvangen.]
3. Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond,

om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind
der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. Wee u, blinde wegwijzers, die zegt:
Heeft iemand bij de tempel gezworen, dat betekent niets; maar heeft iemand bij het
goud van de tempel gezworen, dan is hij gebonden. 17 Gij dwazen en blinden, wat
toch is meer, het goud of de tempel, die het goud geheiligd heeft? 18 En heeft iemand
bij het altaar gezworen, dat betekent niets; maar heeft iemand bij de gave, die daarop
ligt, gezworen, dan is hij gebonden. 19 Gij blinden, immers, wat is meer, de gave of
het altaar, dat de gave heiligt? 20 Wie dus gezworen heeft bij het altaar, zweert
daarbij en bij alles, wat erop ligt. 21 En wie gezworen heeft bij de tempel, zweert
daarbij en bij Hem, die erin woont. 22 En wie gezworen heeft bij de hemel, zweert
bij de troon Gods en bij Hem, die daarop gezeten is.
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4. Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de

munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het
oordeel en de barmhartigheid en de trouw. 24 Dit moest men doen en het andere niet
nalaten. Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelgt.
5. Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde

van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. 26
Gij blinde Farizeeër, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten
rein worden.
6. Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte

graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van
doodsbeenderen en allerlei onreinheid. 28 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de
mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.
7. Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden

der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen, 30 en gij zegt: Indien
wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak
gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten. 31 Gij getuigt dus van uzelf,
dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. 32 Maakt ook gij de maat uwer
vaderen vol! 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der
hel? 34 Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en Schriftgeleerden. Van hen
zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in uw
synagogen en vervolgen van stad tot stad, 35 opdat over u kome al het rechtvaardige
bloed, dat vergoten werd op de aarde, van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot
het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen het
tempelhuis en het altaar. 36 Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit
geslacht.”
“Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe
dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar
vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. 38 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. 39
Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt:
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heeren!”

Wie zijn de geadresseerden?
Het is ten enenmale onmogelijk een brief, die niet aan ons is geadresseerd, wel op onszelf
toe te passen. Dat doen we toch in het normale leven ook niet? Waarom in het geval van de
Bijbel dan vaak wel? Natuurlijk is het wel zo, dat we erg veel kunnen leren van de
Evangeliën, dat staat buiten kijf, maar we moeten niet net doen alsof deze Evangeliën aan
ons geadresseerd zijn. Ik ben me er terdege van bewust, dat deze onterechte toepassing door
de eeuwen heen zo door de kerken is geleerd. Maar wat eeuwenlang plaats heeft gevonden,
hoeft daarom nog niet goed te zijn.
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We hebben ons verstand gekregen om logisch te denken. Ook ben ik mij ervan bewust, dat
het moed vraagt van iemand, die jarenlang met een bepaalde "leer" is opgegroeid, om deze
"leer" nu opeens door een andere (Bijbelse) bril te gaan bekijken.
Maar wie het Woord liefheeft, stelt het volgen van dat Woord boven de menselijke
instellingen en tradities.
Ik zal trachten bovenstaande met een voorbeeld duidelijk te maken.
We lezen in Math 24:3-4
 "Dat de Heere Jezus op de Olijfberg gezeten was, daar kwamen zijn discipelen
alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons (de discipelen) wanneer zal dat geschieden, en wat
is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en
zeide tot hen.........''
En dan komt het hele relaas wat er in de toekomst nog staat te gebeuren. Let wel: De Heere
spreekt hier tot de 12 discipelen, en niet tot ons! Maar we kunnen er wel van leren!
Dan komt vers 13 en 14 van Math 24 (het hele gedeelte gaat over de toekomst):
 "Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het
Koninkrijk zal (in dat einde) in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis
voor alle volken, en dán zal het einde gekomen zijn."
Altijd wanneer we Gods Woord lezen moeten we goed in de gaten houden, aan wie en voor
wie iets is geschreven, en in dit geval waar we in Mattheus lezen, is dit geschreven voor het
volk Israël, waar de Heere spreekt tot Zijn discipelen.
Dan een vraag over de laatste tekst: Welk evangelie zal in de gehele wereld in dat einde
gepredikt worden? Dat staat er vlak voor:
 "Maar wie volhardt tot het einde (van die eeuw = periode), die zal behouden
worden."
Dát is het evangelie, wat hoorde bij de prediking van de Heere Jezus, en dát evangelie zal
horen bij het toekomstige Koninkrijk, wat in de toekomst voor Israël zal worden opgericht.
Dus we hebben gelezen:
In Math 24:13 staat:
 “Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”
Maar in Efeze 2:8 lezen we:
 “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een
gave van God.”
Wanneer we nu beide teksten op onszelf willen toepassen, dan raken we volkomen in de
war. Wat is het nu? Moeten wij nu volharden, of is het een gave, een geschenk van God?
Dit zijn twee totaal verschillende dingen. En zo komen de gezegden in de wereld van “de
bijbel spreekt zichzelf tegen”.
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En zo komt de Bijbelkritiek tot stand. Omdat men niet heeft begrepen hoe de dingen uit het
Woord juist te plaatsen. Want Gods Woord spreekt zichzelf nooit tegen.
En dat heeft er nu alles mee te maken waar het staat, en voor wie en aan wie het is
geschreven.
Het Mattheüs evangelie is geschreven aan Israël. De Heere Jezus kwam voor de Zijnen,
voor Israël, om voor hen het Koninkrijk op te richten. En daarbij behoorden alle regels en
verkondigingen die bij dat Koninkrijk horen. Ook de wonderen en tekenen die de Heere
toen deed horen bij Israël, en horen bij de verkondiging van het Koninkrijk voor Israël.
In Matth 24 wist de Heere reeds dat Israël Hem niet aan zou nemen als hun Verlosser. En hij
spreekt hier eigenlijk over de tijd dat Israël dat wel zal doen. En dat zal gebeuren in het
komende Koninkrijk van 1000 jaar, wanneer Christus zal regeren over het volk Israël. En
dan gelden die regels:
 “Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”
Wij staan nu achter het kruis. Dat is volbracht! Nu geldt: Wie gelooft zal leven!
En dan komen we bij het Johannes evangelie terecht, want dat is aan de wereld geschreven.
 “Opdat een ieder, die wil, die kome, en neme het water des levens om niet!”
Het Johannes Evangelie is een apart verhaal. Eigenlijk zou dat ergens achter in de Bijbel
moeten staan, want dat is veel later geschreven dan de andere drie Evangeliën, eigenlijk als
allerlaatste Bijbelboek.
En ook in de Handelingen gaat de geschiedenis voor Israël eerst gewoon door, getuige de
tekst die we in de Bijbel vinden.
Over wie gaat het in de Handelingen? Gaat dat over ons of gaat dat over Israël?
We horen altijd dat Handelingen 2 over de geboorte van de kerk gaat. Maar is dat zo?
Na de drie Evangeliën, Mattheüs, Marcus en Lukas komt het Boek der Handelingen van de
apostelen. Laten we eens kijken of Handelingen wel aan ons geadresseerd is. Alle kerken
menen van wel, want in Handelingen wordt heilige Geest uitgestort, en dat is toch de
geboorte van de kerk? Maar laten we eens kijken wat Gods Woord daarover zegt, en wat er
werkelijk gebeurde.
Wanneer we de Evangeliën goed zouden lezen, dan kunnen we eigenlijk niet anders, dan tot
de conclusie komen, dat ze alle drie over Israël gaan. In Handelingen gaat de geschiedenis
voor (en aan) Israël gewoon verder. We lezen in Handelingen 1 over de Hemelvaart van de
Heere Jezus Christus, en over het invullen van de lege plaats van Judas. De twaalf apostelen
waren door de Heere uitgezocht in verband met Zijn werkzaamheden onder het volk Israël.
Die twaalf werden in Handelingen 1 door het wegvallen van Judas weer compleet gemaakt.
Heeft alles met Israël te maken.
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In Handelingen 2 zien we ook heel duidelijk tot wie er gesproken wordt:
 "Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder
de hemel; en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde
zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van
verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs? En hoe
horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
(Handelingen 2:5-8).
We lezen hier dat er vrome mannen uit alle volken onder de hemel te Jeruzalem bijeen
waren. Dit waren Joden, die kwamen uit de landen, waarheen ze door hun ballingschap uit
het land waren "verstrooid", en waar de Israëlieten waren blijven wonen, en die nu voor het
Pascha opgetrokken waren naar Jeruzalem. En tot hun verbazing hoorden zij eenvoudige
Galileeërs in hun eigen taal spreken. De taal van het land waar ze waren blijven wonen. Dus
hun “eigen taal” is de taal van het land waar die Israëlieten waren opgegroeid.
En daar in Handelingen 2 begint Petrus te spreken tot de Joden:
"Gij Joden en allen, die te Jeruzalem woonachtig zijt," (Handelingen 2:14).
"Mannen van Israël, hoort deze woorden" (Handelingen 2:22).
"Mannen broeders," (Handelingen 2:29).
"Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot
Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt." (Handelingen 2:36).
 "Bekeert u ( = Israël) en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus
Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes
ontvangen. 39 Want voor u (Israël) is de belofte." (Handelingen 2:38).





Het moge duidelijk zijn tot wie hier in hoofdstuk twee gesproken wordt. Spreekt Petrus hier
tot de heidenen? De heidenen (wij dus) waren nog helemaal niet in tel, want Petrus had
eerder de opdracht van de Heere zelf ontvangen om niet naar de heidenen toe te gaan, omdat
de boodschap speciaal gold voor Israël, hoe zou hij dan nu opeens tot heidenen spreken?
We lezen in Mattheüs 10:5-8
 "Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op
een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot
de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der
hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft
boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet."
Deze opdracht heeft de Heere aan zijn discipelen gegeven en aan niemand anders.
In de Handelingen gold dit nog steeds, getuige de geschiedenis van Cornelius in Hand 10.
Er was zelfs toen een gezicht van de Heere voor nodig om Petrus aan het verstand te
brengen, dat de boodschap ook aan heidenen gebracht mocht worden. Dat lezen we pas in
Handelingen 10:
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 "En hij (Petrus) zag de hemel geopend en een voorwerp nederdalen in de vorm van
een groot laken, dat aan de vier hoeken nedergelaten werd op de aarde; hierin
bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren der aarde en allerlei vogelen
des hemels. En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! Maar Petrus
zeide: Geenszins, Here, want ik heb nog nooit iets gegeten, dat onheilig of onrein
was. En nogmaals ten tweeden male, kwam een stem tot hem: Wat God rein
verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden. En dit geschiedde tot driemaal
toe, en terstond werd het voorwerp weer opgenomen in de hemel. Terwijl Petrus bij
zichzelf in onzekerheid was, wat het gezicht, dat hij gezien had, betekenen mocht,
zie, daar waren de mannen, die door Cornelius afgezonden waren, bij hun navraag
naar het huis van Simon aan het voorportaal gekomen, en zij trachtten na geroepen te
hebben te weten te komen, of Simon, bijgenaamd Petrus, daar verblijf hield. En
terwijl Petrus nog steeds over het gezicht nadacht, zeide de Geest: Zie, twee mannen
zoeken naar u; sta dan op, ga naar beneden en reis, zonder bezwaar te maken, met
hen mede, want Ik heb hen gezonden." (Hand 10:11-20).
In eerste instantie werd het heil alleen aan de Joden verkondigd. Maar vanaf de tijd dat de
Heere zelf aan Petrus liet zien dat hij ook aan de heidenen het evangelie mocht verkondigen,
gebeurde dat ook, maar wel met dien verstande, dat hetzelfde evangelie wat toen voor Israël
gold, nu ook voor die heidenen gold. En dat bleef gedurende de gehele Handelingen
periode zo.
En in de Romeinen brief (ook tijdens de Handelingen periode geschreven) lezen we in
hoofdstuk 11:22:
 "Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid: over de gevallenen
gestrengheid, maar over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid
blijft; anders zult ook gij weggekapt worden."
Hieruit blijkt dat de tot geloof gekomen heidenen werden geënt op de edele olijf (= Israël),
en dat deze enting op Israël voorwaardelijk was, want wanneer zij niet bleven bij de
goedertierenheid Gods, niet bleven staan op het toen gelegde fundament, wat toen na het
kruis was: Jezus Christus en dien gekruisigd! Wanneer ze niet bleven staan in die
boodschap, dan zouden zij weer weggekapt worden. Dus dan hoorden ze er niet meer bij.
Zij moesten net als de joden volharden in dat geloof. Wij weten inmiddels dat dat evangelie
niet aan ons is gericht, omdat Paulus na de Handelingen nog zeven brieven heeft
geschreven, met een nieuwe boodschap en een nieuwe hogere hoop voor de gelovigen.
Bij het evangelie in die tijd van de Handelingen hoorde ook de hoop voor die tijd. En de
hoop van die tijd was de verwachting van het zeer nabij zijnde Koninkrijk voor Israël. Dit
werd in de Evangeliën en in de Handelingen én in de brieven die in de Handelingen
geschreven zijn steeds verkondigd.
Dit duurde zo voort tot Handelingen 28. Tot die tijd had ook de apostel Paulus niets anders
gedaan dan aan de Joden, vooral in eerste plaats aan de Joden te prediken uit Mozes en de
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profeten van het Oude Testament. Dus eigenlijk was alles wat Paulus verkondigde al
bekend, althans, dat zou het geweest moeten zijn, want alles was na te speuren in de toen
bekende Geschriften.
Maar na Handelingen 28 gaat Paulus een totaal nieuw evangelie verkondigen.
Hieronder nog enkele artikelen uit de kerkorde, om te laten zien wat de kerk ervan heeft
gemaakt:

Artikel 52 van de kerkorde (2007):
 “De dienaren des Woords evenals de hoogleraren in de theologie en de docenten aan

de Theologische Universiteit zullen hun instemming betuigen met de drie
formulieren van enigheid, te weten de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de
Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels, door ondertekening van het
daarvoor bestaande ondertekeningsformulier. De dienaren die dit weigeren, zullen
door de kerkenraad of de classis de facto in hun dienst worden geschorst, totdat zij na
samenspreking bereid zijn tot ondertekening. Indien zij halsstarrig blijven weigeren,
zullen zij geheel uit hun ambt worden ontzet.”
Deze “dienaren des Woords moeten hun instemming betuigen aan door mensen
geïnterpreteerde geschriften, doen ze dat niet, dan worden ze uit hun ambt gezet.
Maar het gaat nog verder:
 Art 52, 2a: “De synode spreekt uit, dat de drie formulieren van enigheid zich
duidelijk uitdrukken inzake de persoonlijke wederkomst van Christus en dat het niet
gereformeerd is te leren, dat Christus duizend jaar zichtbaar en lichamelijk op aarde
zal regeren, aangezien dit strijdt tegen Gods Woord, zodat het niemand
geoorloofd is, dit gevoelen te leren of te verbreiden. (dit artikel is in 1872
vastgesteld, en als laatste in 2007 bevestigd).”
Hier staat, dat het gereformeerde voorgangers niet geoorloofd is te leren dat Christus
duizend jaar zichtbaar en lichamelijk op aarde zal regeren. Men beweert dat dit strijdt tegen
Gods Woord, terwijl het zeer duidelijk in het Woord wordt aangegeven dat Christus
werkelijk 1000 jaar zal regeren als Koning over Israël, en vanuit Israël met een ijzeren roede
over de gehele aarde. (Openb 12:5, 19:15)
 Art 52, 2b: “Er is geen Schriftuurlijke grond voor de leer van een lichamelijke
opstanding van de gelovigen vóór de algemene opstanding, noch ook van een
regering van de heiligen op aarde gedurende duizend jaren, noch voor een periode
van aardsgetinte christocratie. Derhalve blijven de....(naam weggelaten)....Kerken bij
de bepalingen van de synoden van 1863, 1872, 1879 en 1931 en moet het iedere
dienaar des Woords verboden worden, zijn persoonlijk gevoelen aangaande het
duizendjarig rijk en de leer van de tweeërlei opstanding in woord en geschrift te
verbreiden als de leer van de Heilige Schrift.”
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Dit is duidelijk valse leer, en ontkrachting van Gods Woord, hetgeen wordt vastgelegd
in menselijke geschriften, die bindend zijn in de verkondiging van die kerken. Dit zijn
slechts enkele voorbeelden van de eigendunkelijke wijsheid van de mens. Deze dwalingen
kunnen twee redenen hebben, ofwel men dacht het zelf beter te weten, ofwel men verstond
niet wat in Gods Woord geschreven staat.
Maar wanneer we het Woord omtrent dit onderwerp bestuderen, dan vinden we volkomen
duidelijkheid wanneer het gaat over de 1000 jaar, waarin Christus als Koning zal heersen in
Jeruzalem. Allereerst lezen we in Openbaring 19, nadat Israël een tijd van grote verdrukking
te verduren heeft gehad:
 “Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.
Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des
Lams is gekomen en zijn vrouw (= gelovig deel van Israël) heeft zich
gereedgemaakt.”(Open 19:6-7)
Vervolgens lezen we:
 “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt
genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in
gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen
en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was
bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het
Woord Gods. 14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte
paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp
zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een
ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn
Gods, des Almachtigen. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de
naam: Koning der koningen en Here der heren.” (Open 19:12-16).
Het behoeft geen betoog, over Wie hier gesproken wordt. Het betreft hier onze Heiland,
Christus Jezus, onze Heere, die het Koningschap op Zich neemt.
En dan komen we bij Openbaring 20, waar we lezen over de gelovigen, die in de grote
verdrukking hadden stand gehouden (Het volk Israël). De Bijbel beschrijft het als volgt:
Johannes zag in een gezicht:
 “de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord
van God, en die noch het beest noch zijn beeld (in Jeruzalem) hadden aangebeden en
die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij
werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.”
(Openb 20:4).
Hier is toch duidelijk sprake van een heersen van 1000 jaar tezamen met de Koning der
Koningen. Tevens is hier sprake van een opstanding. Er staat in Openb 20:8:
 “Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste
opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij (die behoren tot de
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eerste opstanding) zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met
Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.” (Openb 20:5-6). De overige doden
werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. (Openb 20:5).
Tijdens die 1000 jaar heeft satan geen macht op aarde, want hij zal door een engel uit de
hemel gegrepen worden, en zal vastgebonden in een afgrond worden geworpen. Deze
afgrond zal boven hem worden gesloten en verzegeld, zodat hij de volkeren in die duizend
jaar niet zou kunnen verleiden. (Openb 20:1-3).
We weten dat de geschiedenis van de aarde na de herschepping van Gen 1 ongeveer
zesduizend jaar oud is. Wanneer we nu de tekst van 2 Petr 3:8 toepassen, waar staat “dat één
dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag”, dan mogen we die
zesduizend jaren zien als zes dagen, en de voor de deur staande 1000 jaar als de zevende
dag. Wanneer we bovendien denken aan wat er in de wet was geschreven, die de Heere aan
Mozes had gegeven, betreffende de zevende dag, namelijk:
 “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk
doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen
werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw
dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes
dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en
Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde
die.” (Ex 20:8-11).
Zó zal Israël onder Koningschap van Christus in de toekomst rusten op de “zevende dag van
1000 jaar. Wanneer we bij het Woord blijven, kunnen we het ook nog anders zeggen: “Dan
zal de Heere hun Herder zijn, en het zal hun aan niets ontbreken, Hij laat hen rusten in
grazige weiden, Hij verkwikt hun ziel, Hij leidt hen in de rechte sporen om Zijns Naams wil.
Zijn stok en Zijn staf die vertroosten hen, Ja, zij zullen in het huis des Heeren verblijven tot
in lengte van dagen.” (Ps 23). Daarom is Ps 23 een profetische psalm, die vooruit blikt op de
toekomst, op die komende 1000 jaar.
Bovendien is er ook de profetische tekst van de profeet Hosea. Wanneer de gelovigen van
Israël die grote verdrukking meemaken, zullen zij roepen uit hun benauwdheid tot de Heere:
 “Komt, laat ons wederkeren tot de HERE! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons
helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen
herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn
aangezicht. Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker
als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen,
die het land besproeit.” (Hosea 6:1-3)
Is het nu niet ongeveer 2000 jaar (twee dagen) geleden gebeurd, dat Israël als volk (tijdelijk)
terzijde werd gezet door God? (In Handelingen 28). Toen werd ook de tempel verwoest. Die
2000 jaar zijn die 2 dagen waarover Hosea spreekt. Na ongeveer 2000 jaar, of na twee dagen
zal Israël (= gelovig deel) hersteld worden. Zij zullen herleven, en zij zullen leven voor het
aangezicht van Christus. Dan zullen zij het verlangen hebben om de Heere te kennen. Dát
zijn de dagen waarvan de profeet Jeremia zegt:
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 “Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en

het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met
hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land
Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen
ben, luidt het woord des HEREN. Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van
Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun
binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen
Mij tot een volk zijn.” (Jer 31:31-33).
Wanneer we alles in de juiste context leren lezen, en gaan begrijpen voor wie en aan wie
bepaalde Bijbelgedeelten zijn geschreven, dan gaan we ook zien hoe harmonieus en prachtig
Gods Woord in elkaar zit.
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Bijbelstudie 4 0212-2013
Geloofslijn naar Abraham
Gen 10:1
 “Dit zijn de nakomelingen der zonen van Noach: Sem, Cham en Jafet; hun werden
namelijk zonen geboren na de vloed.”
Gen 11:10
 “Dit zijn de nakomelingen van Sem. (600 jaar) Toen Sem honderd jaar oud was,
verwekte hij Arpaksad (438 jaar), twee jaar na de vloed. 11 En Sem leefde, nadat
hij Arpaksad verwekt had, vijfhonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 12
Toen Arpaksad vijfendertig jaar geleefd had, verwekte hij Selach (433 jaar). 13 En
Arpaksad leefde, nadat hij Selach verwekt had, vierhonderd drie jaar, en hij verwekte
zonen en dochteren. 14 Toen Selach dertig jaar geleefd had, verwekte hij Eber (464
jaar). 15 En Selach leefde, nadat hij Eber verwekt had, vierhonderd drie jaar, en hij
verwekte zonen en dochteren. 16 Toen Eber vierendertig jaar geleefd had, verwekte
hij Peleg (239jaar). 17 En Eber leefde, nadat hij Peleg verwekt had, vierhonderd
dertig jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 18 Toen Peleg dertig jaar geleefd
had, verwekte hij Reü (239 jaar). 19 En Peleg leefde, nadat hij Reü verwekt had,
tweehonderd negen jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 20 Toen Reü
tweeëndertig jaar geleefd had, verwekte hij Serug (230 jaar). 21 En Reü leefde,
nadat hij Serug verwekt had, tweehonderd zeven jaar, en hij verwekte zonen en
dochteren. 22 Toen Serug dertig jaar geleefd had, verwekte hij Nachor (148 jaar). 23
En Serug leefde, nadat hij Nachor verwekt had, tweehonderd jaar, en hij verwekte
zonen en dochteren. 24 Toen Nachor negenentwintig jaar geleefd had, verwekte hij
Terach (205 jaar). 25 En Nachor leefde, nadat hij Terach verwekt had, honderd
negentien jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 26 Toen Terach zeventig jaar
geleefd had, verwekte hij Abram, Nachor en Haran. 27 En dit zijn de nakomelingen
van Terach: Terach verwekte Abram, Nachor en Haran, en Haran verwekte Lot. 28
En Haran stierf bij het leven van zijn vader Terach in zijn geboorteland, in Ur der
Chaldeeën. 29 En Abram en Nachor namen zich vrouwen; de naam van Abrams
vrouw was Sarai, en de naam van Nachors vrouw was Milka, de dochter van Haran,
de vader van Milka en Jiska. 30 Sarai nu was onvruchtbaar; zij had geen
kinderen. 31 En Terach nam zijn zoon Abram en Lot, de zoon van Haran, zijn
kleinzoon, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram; en hij deed
hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaän, en zij
kwamen te Haran en bleven daar. 32 En de dagen van Terach waren tweehonderd vijf
jaar, en Terach stierf te Haran.”
Gen 12:1
 “De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws
vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en
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u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u
zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des
aardbodems gezegend worden.”
We weten dat uit Abraham het volk Israël is ontstaan. Israël is door een hongersnood in
Egypte terecht gekomen, en is daar door de Heere onder leiding van Mozes uitgeleid.

Beloften van de Heere voor Israël
Joz 1:5
 “Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes
geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. 6 Wees sterk
en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat Ik hun vaderen gezworen
heb hun te zullen geven.”
Waar had de Heere dit beloofd? Deut 31:23:
 “En Hij gebood Jozua, de zoon van Nun: Wees sterk en moedig, want gij zult de
Israëlieten brengen in het land, dat Ik hun onder ede beloofd heb, en Ik zal met u
zijn.”
Maar er was wel een voorwaarde: Joz 1:7-9:
 “Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele
wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch
naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. 8 Dit wetboek mag niet
wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt
overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw
doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. 9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en
moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u,
overal waar gij gaat.”
We weten wat er allemaal is gebeurd. Ongehoorzaamheid! Op een gegeven moment in de
geschiedenis van Israël zijn zowel de 10 stammen en even later ook de 2 stammen uit het
land verwijderd. En dat gebeurde nota bene door een heidense koning, die daarvoor door
God werd gebruikt.

Wegvoering van Israël (10 stammen-rijk)
2 Koningen 17:7-23
 “Dit nu is geschied, omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de HERE, hun
God, die hen uit het land Egypte geleid had, uit de macht van Farao, de koning van
Egypte, en omdat zij andere goden hadden vereerd 8 en gewandeld hadden naar de
inzettingen der volken die de HERE voor het aangezicht van Israël verdreven had en
naar die, welke de koningen van Israël hadden ingesteld. 9 De Israëlieten hadden
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bedacht wat tegenover de HERE, hun God, niet recht was: zij hadden zich offerhoogten
gebouwd in al hun steden, van de wachttoren af tot de versterkte stad toe; 10 en zij hadden
zich gewijde stenen opgericht en gewijde palen op elke hoge heuvel en onder elke groene
boom. 11 Daar, op alle hoogten, hadden zij offers gebracht, evenals de volken die de HERE
voor hun aangezicht had weggevoerd; zij hadden slechte dingen gedaan en daardoor de
HERE gekrenkt; 12 zij hadden afgodendienst bedreven, waarvan de HERE tot hen gezegd
had: Zo iets zult gij niet doen. 13 De HERE had Israël en Juda gewaarschuwd door alle
profeten, alle zieners: Bekeert u van uw boze wegen en onderhoudt mijn geboden en
inzettingen, volgens de gehele wet die Ik uw vaderen heb geboden, en door mijn knechten,
de profeten, u heb doen overbrengen. 14 Maar zij hadden niet geluisterd doch zich even
hardnekkig betoond als hun vaderen, die niet vertrouwd hadden op de HERE, hun God. 15
Zij hadden zijn inzettingen veracht en zijn verbond, dat Hij met hun vaderen gesloten had,
alsook zijn vermaningen, die Hij tot hen gericht had; zij hadden achter de ijdelheden aan
gelopen, zodat zij tot ijdelheid werden, en achter de volken aan, die rondom hen woonden,
ofschoon de HERE hun geboden had niet te doen zoals deze. 16 Zij hadden al de geboden
van de HERE, hun God, verlaten en zich gegoten beelden gemaakt, twee kalveren; ook
hadden zij gewijde palen gemaakt, en zich neergebogen voor het gehele heer des hemels en
de Baäl gediend. 17 Voorts hadden zij hun zonen en dochters door het vuur doen gaan,
waarzeggerij en wichelarij gepleegd en zich verkocht om te doen wat kwaad is in de ogen
des HEREN en Hem daardoor te krenken. 18 Daarom was de HERE zeer vertoornd
geworden op Israël en had hen van voor zijn aangezicht verwijderd: niets bleef er over dan
alleen de stam van Juda. 19 Ook Juda heeft de geboden van de HERE, zijn God, niet
onderhouden, maar gewandeld naar de inzettingen die Israël had ingesteld. 20 Daarom
verwierp de HERE het gehele geslacht van Israël. Hij vernederde hen en gaf hen over in de
macht van plunderaars, totdat Hij hen van zijn aangezicht had weggeworpen. 21 Toen Hij
Israël losgescheurd had van het huis van David, en zij Jerobeam, de zoon van Nebat, tot
koning hadden gemaakt, had Jerobeam Israël van de HERE afgetrokken en hen grote zonde
doen bedrijven, 22 zodat de Israëlieten wandelden in al de zonden die Jerobeam begaan had;
zij weken daarvan niet af, 23 totdat de HERE Israël van voor zijn aangezicht verwijderde,
zoals Hij gesproken had door al zijn knechten, de profeten. En Israël werd uit zijn land in
ballingschap weggevoerd naar Assur, tot op de huidige dag.”

Wegvoering van Juda (2 stammen-rijk)
2 Kon 25:1-21
 “In het negende jaar van zijn regering, in de tiende maand, op de tiende van de
maand, rukte Nebukadnessar, de koning van Babel, zelf met zijn gehele leger tegen
Jeruzalem op en sloeg het beleg erom, en zij bouwden er een belegeringswal omheen.
2 Zo werd de stad belegerd tot het elfde jaar van koning Sedekia. 3 Op de negende
van de (vierde) maand, toen de hongersnood in de stad zwaar geworden was en er
geen brood meer was voor het volk des lands, 4 werd een bres in de stadsmuur
geslagen; en al de krijgslieden (vluchtten) des nachts door de poort tussen de beide
muren bij de koninklijke tuin – de Chaldeeën nu lagen rondom tegen de stad –, en
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sloegen de weg in naar de Vlakte. 5 Maar het leger der Chaldeeën zette de koning na
en achterhaalde hem in de vlakte van Jericho; zijn gehele leger werd van hem
gescheiden en verstrooid. 6 Zij grepen de koning, brachten hem naar de koning van
Babel te Ribla, en men velde vonnis over hem: 7 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. 8 Daarna, in de vijfde
maand, op de zevende van de maand – dat was het negentiende jaar van koning
Nebukadnessar, de koning van Babel – kwam Nebuzaradan, de bevelhebber van de
lijfwacht, de dienaar van de koning van Babel, te Jeruzalem, 9 en verbrandde het huis
des HEREN en het koninklijk paleis; alle huizen in Jeruzalem, althans alle huizen der
aanzienlijken, verbrandde hij met vuur. 10 En het leger der Chaldeeën, dat met de
bevelhebber van de lijfwacht was, haalde gezamenlijk de muren rondom Jeruzalem
neer. 11 De rest van het volk, die in de stad nog was overgebleven, en de overlopers
die naar de koning van Babel overgelopen waren – de rest van de menigte voerde
Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, in ballingschap. 12 Slechts enige van
de armen van het land liet de bevelhebber van de lijfwacht achterblijven als
wijngaardeniers en als landbouwers. 13 Voorts braken de Chaldeeën de koperen
zuilen die in het huis des HEREN waren, aan stukken, alsmede de onderstellen en de
koperen zee die in het huis des HEREN waren; en zij voerden het koper daarvan naar
Babel. 14 Ook de potten, de scheppen, de messen, de schalen en al het koperen
gereedschap, waarmede men de dienst verrichtte, namen zij mee. 15 En de
vuurpannen, de sprengbekkens, al wat van goud en van zilver was, nam de
bevelhebber van de lijfwacht mee. 16 De twee zuilen, de éne zee en de onderstellen
die Salomo voor het huis des HEREN gemaakt had – er was geen wegen aan het
koper van al deze voorwerpen. 17 Achttien el was de hoogte van de éne zuil; daarop
rustte een koperen kapiteel, en de hoogte van het kapiteel bedroeg drie el, en rondom
bovenaan het kapiteel was een geheel koperen vlechtwerk aangebracht, versierd met
granaatappelen. En evenzo was het met het vlechtwerk aan de tweede zuil. 18 Toen
nam de bevelhebber van de lijfwacht de opperpriester Seraja, de tweede priester
Sefanja, en de drie dorpelwachters; 19 en uit de stad nam hij één hoveling, die het
bevel had over de krijgslieden, en vijf mannen uit de onmiddellijke omgeving van de
koning, die in de stad aangetroffen werden, en de schrijver van de legeroverste, die
het volk des lands tot de krijgsdienst opriep, en zestig mannen uit het volk des lands,
die binnen de stad aangetroffen werden. 20 Dezen nam Nebuzaradan, de bevelhebber
van de lijfwacht, en hij bracht hen tot de koning van Babel te Ribla; 21 de koning van
Babel bracht hen ter dood te Ribla in het land van Hamat. Zo werd Juda uit zijn land
in ballingschap weggevoerd.”
NB. Hier staat niet achter “tot op de huidige dag”
Hierover lezen we ook in 2 Kron 36:15-21
 “De HERE, de God hunner vaderen, zond wel zijn boden tot hen, vroeg en laat, want
Hij ontfermde Zich over zijn volk en zijn woning, 16 maar zij bespotten de boden
Gods, verachtten zijn woorden en hoonden zijn profeten, totdat de gramschap des
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HEREN zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was. 17
Hij deed de koning der Chaldeeën tegen hen optrekken, deze doodde hun jongelingen
met het zwaard in hun heiligdom, en hij spaarde jongeling noch maagd, oude noch
grijsaard; alles gaf Hij in zijn macht. 18 Al het gerei van het huis Gods, het grote en
het kleine, de schatten van het huis des HEREN en de schatten van de koning en van
zijn vorsten, alles bracht hij naar Babel. 19 Zij verbrandden het huis Gods en braken
de muur van Jeruzalem af; al zijn paleizen verbrandden zij met vuur en alle
kostbaarheden vernietigden zij. 20 Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen
waren, naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk
van Perzië de heerschappij verkreeg; – 21 om het woord des HEREN, door Jeremia
verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed
gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol
te maken.”

Zeventig jaar in de verstrooiing
Jer 25:11-14
 “Deze volken nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn zeventig jaren; 12 maar
na verloop van zeventig jaren zal Ik aan de koning van Babel en dit volk, luidt het
woord des HEREN, hun ongerechtigheid bezoeken, ook aan het land der Chaldeeën,
en Ik zal dat tot eeuwige woestenijen maken. 13 Dan zal Ik over dit land doen komen
al mijn woorden die Ik daartegen gesproken heb, alles wat in dit boek geschreven
staat, wat Jeremia over alle volken heeft geprofeteerd. 14 Want ook zij zullen
dienstbaar gemaakt worden door machtige volken en grote koningen, en zo zal Ik
hun vergelden naar hun doen, naar het werk hunner handen.”
Jer 29:10-14:
 “Want zo zegt de HERE: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn,
dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u
naar deze plaats terug te brengen. 11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u
koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u
een hoopvolle toekomst te geven. 12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot
Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij
naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het
woord des HEREN, en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle
volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des
HEREN, en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen
wegvoeren.”
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Na de 70 jaar:
2 Kron 36:22-23
 “Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de HERE, opdat het
woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van
Kores, de koning van Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte,
deze oproep te doen uitgaan: 23 Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle
koninkrijken der aarde heeft de HERE, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft
mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot
enig deel van zijn volk behoort – de HERE, zijn God, zij met hem, hij trekke op.”
Het is goed om te beseffen, dat er door vele profeten in het Oude Testament vele profetieën
zijn gedaan aangaande de komst van de Messias, de komst van Christus. Maar om die
profetieën in vervulling te laten gaan, moest er wel een volk van Israëlieten in het land
Kanaän wonen. En daarom zorgde de Heere er zelf voor dat koning Kores, de Israëlieten
vrij liet om terug te gaan. Maar slechts weinigen gaven daaraan gehoor, alleen de stam Juda
en de stam Benjamin gingen terug en bouwden later de tempel weer op in Jeruzalem.
En precies zo moet er in de toekomst een volk van Israël in het land wonen, om de
onvervulde profetieën van de Heere in vervulling te laten gaan. Want we weten:
 “Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.” (Rom 11:29).
Dit betekent, dat de Heere voor 100% zijn beloften in vervulling laat gaan.

De dag des HEREN
Maleachi 4:1-5
 “Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en
allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in
brand steken – zegt de HERE der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal
overlaten. 2 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan,
en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren
uit de stal. 3 Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw
voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen. 4 Gedenkt de
wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël,
inzettingen en verordeningen. 5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en
geduchte dag des HEREN komt.”
En dan zien we dat in de Evangeliën de Heere Jezus op aarde komt, waarover al zo vaak
werd gesproken in het O.T.
En dan zien we eigenlijk in Math de profeet Elia verschijnen, in de persoon van Johannes de
doper.
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Mat 11,14
 en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou.
Mat 16,14
 En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia,
of één der profeten.
Mat 17,3
 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.
Mat 17,4
 Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij
het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia
een.
Mat 17,10
 En de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de Schriftgeleerden
zeggen, dat Elia eerst moet komen?
Mat 17,12
 Elia zal wel komen en alles herstellen, maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij
hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zó zal ook de Zoon
des mensen door hen moeten lijden.
Bij de verheerlijking van de Heere op de berg zien we de echte Elia verschijnen met Mozes.
Dit is wat Johannes de doper over zichzelf zei: Joh 1:19-24:
 “En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en
Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij? 20 En hij beleed en
ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet. 21 En zij vroegen hem: Wat
dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij
antwoordde: Neen. 22 Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? Wij moeten toch
antwoord geven aan hen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelf? 23 Hij
zeide: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des
Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft. 24 En er waren sommigen
afgezonden uit de Farizeeën. 25 En zij vroegen hem en zeiden tot hem: Waarom
doopt gij dan, indien gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet?”
Straks in de toekomst zal de echte Elia verschijnen voordat Christus op aarde wederkeert:
Openbaring 11:3-13
 “En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren,
twaalfhonderd zestig dagen lang. 4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee
kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. 5 En indien iemand
hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden;
en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden. 6 Dezen
hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen
van hun profeteren; (dát zijn de tekenen, die Elia deed, toen hij profeet was in het
O.T.) en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de
aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen (dit zijn de tekenen die
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Mozes deed in Egypte). 7 En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het
beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen
doden. 8 En hun lijk (zal liggen) op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt
Sodomie en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. 9 En uit de volken en stammen
en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat
hun lijken in een graf worden bijgezet. 10 En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en
verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen,
die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. 11 En na [die] drie en een halve dag voer een
levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op (allen),
die hen aanschouwden. 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt
hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden
hen. 13 En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in,
en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer
bevreesd en gaven de God des hemels eer.”
Goed, de Heer Jezus kwam dus op aarde voor de Zijnen, voor het volk Israël. Maar zij
geloofden Hem niet. En daarom begint de Heer in Matth 13 in gelijkenissen te spreken,
zodat zij hem niet konden verstaan. De Heere sprak de Woorden uit Jesaja 6, die later Paulus
ook uitspreekt in handelingen 28.
De Heere is gekruisigd door de Zijnen, maar Hij bad:
Luc 23:34
 “En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”
En dat gebed is verhoord, want Israël krijgt in de gehele Handelingen periode weer een kans
om als volk tot geloof te komen, en we zien dat ook dan er steeds tot de Joden wordt
gesproken.
Zo lezen we in Hand 3:17-26
 “En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw
oversten; 18 maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle
profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. 19 Komt dan tot
berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van
verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 20 en Hij de Christus, die
voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; 21 Hem moest de hemel opnemen tot de
tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde
van zijn heilige profeten, van oudsher. 22 Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal
u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in
alles wat hij tot u spreken zal; 23 en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze
profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. 24 En al de profeten, van
Samuel af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen
aangekondigd. 25 Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met
uw vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: En in uw nageslacht zullen
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alle stammen der aarde gezegend worden. 26 God heeft in de eerste plaats voor u zijn
Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer
af te brengen van zijn boosheden.”
Steeds door de hele Handelingen werd het heil altijd eerst tot de Joden gebracht. Ook
wanneer Paulus op zijn zendingsraad overal kwam, ging hij altijd eerst naar de synagogen
van de Joden om hen het Evangelie bekend te maken.
En gedurende de gehele Handelingen. was de boodschap: “Bekeert u want het Koninkrijk
der hemelen is nabij!”
En gedurende de gehele Handelingen werden de gelovige heidenen als het ware geënt op
Israël , wat een edele olijf wordt genoemd, en zo kregen gelovige heidenen in de
Handelingen periode deel aan de toen geldende zegeningen van Israël, wonderen en
tekenen, enz.
Rom 11:16-24
 “Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de
takken. 17 Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot
daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, 18
beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de
wortel, maar de wortel ú. 19 Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat
ik als loot geënt zou worden. 20 Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij
staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees! 21 Want indien God de
natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen. 22 Let dan op de
goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid: over de gevallenen gestrengheid, maar
over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft; anders zult
ook gij weggekapt worden. 23 Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof
blijven, weder geënt worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten. 24
Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en
tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun
natuur, op hun eigen olijf geënt worden.”
Dát was de situatie in de Handelingen, en dat is ook de situatie in de 7 brieven, die in de
Handelingen geschreven zijn door Paulus:
 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galaten, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, Hebreeën
en de Romeinenbrief
En dan zijn er nog 7 brieven van anderen die ook in de Handelingen periode zijn
geschreven, en ook daarin geldt hetzelfde Evangelie:
 Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas.
In Handelingen 28:16-29 lezen we over de tijdelijke terzijde plaatsing van het volk Israël
door God, toen Paulus een laatste poging deed om de Joden in Rome tot inzicht te brengen:
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 “En toen wij te Rome aangekomen waren, kreeg Paulus verlof op zichzelf te wonen

met de soldaat die hem bewaakte. 17 En het geschiedde na drie dagen, dat Paulus de
voormannen der Joden samenriep, en toen zij bijeen gekomen waren, zeide hij tot
hen: Mannen broeders, ofschoon ik niets gedaan heb tegen ons volk of de
voorvaderlijke gewoonten, ben ik uit Jeruzalem gevankelijk overgeleverd in de
handen der Romeinen, 18 die na onderzoek mij wilden vrijlaten, omdat er bij mij van
geen halsmisdaad sprake was. 19 Maar toen de Joden in verzet gingen, werd ik
genoodzaakt mij op de keizer te beroepen; niet, dat ik mijn volk van iets wilde
beschuldigen. 20 Daarom heb ik verzocht u te zien en toe te spreken, want om de
hoop van Israël draag ik deze keten. 21 Maar zij zeiden tot hem: Wij voor ons hebben
geen brieven over u uit Judea ontvangen, en ook is niemand van de broeders iets
kwaads van u komen boodschappen of spreken. 22 Maar wij stellen het wel op prijs
van u te vernemen, welke uw denkbeelden zijn, want wat deze sekte betreft, ons is
bekend, dat zij overal tegenspraak vindt. 23 En nadat zij een dag met hem hadden
afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het
Koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de
wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe. 24 En
sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven
ongelovig; 25 en zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen, nadat Paulus dit
ene woord gesproken had: Terecht heeft de heilige Geest door de profeet Jesaja tot
uw vaderen gesproken, 26 zeggende: Ga heen tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult
gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het
geenszins opmerken; 27 want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn
hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met
hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich
bekeren, en Ik hen zou genezen. 28 Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de
heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen! 29 [En nadat hij dit gezegd had,
gingen de Joden al redetwistende heen.]”
De rest, wat overblijft, zijn 7 brieven van Paulus die Hij na de Handelingen in zijn
gevangenschap in Rome heeft geschreven, en die bevatten een totaal ander Evangelie, wat
heel speciaal voor de gelovigen en getrouwen van vandaag de dag is geschreven. En daar
gaan we het nog wel over hebben:
 Efeziërs. Filippenzen, Kolossenzen, 1 Timoteüs, 2 Timoteüs, Titus en Filemon
En dan zijn er daarna nog twee over:
 Johannes en Openbaring
Openbaring is geschreven voor de verwoesting van Jeruzalem, toen de tempel en de
tempeldienst nog in werking was, maar Johannes is geschreven na Handelingen 28 voor de
wereld. Om de wereld met het Evangelie van Christus kruis en opstanding bekend te maken.
Openbaring gaat helemaal over het volk Israël. Dat verteld ons wat er in de toekomst zal
gebeuren.
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Bijbelstudie 5
De Liefde
1 Kor 13
 “Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de
liefde niet, ik ware schallend (Grieks: echeo) koper of een rinkelende (Grieks: alalazo
= veel geluid maken) cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle
geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen
verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot
spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar
had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is
goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen
(hoogmoedig, eigenwijs), Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij
wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over
ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij,
alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij
zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan
hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch, als
het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man
ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een
spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik
onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven
dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”
God is Liefde
In Titus 3:4 staat: "...toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God
verscheen ..."
In de Here Jezus is de grote Liefde (Efe. 2:4 ) van God zichtbaar geworden. In de Bijbel
lezen wij twee keer: God is liefde (1 Joh. 4).
Voor veel mensen (ook christenen) vormt dit een probleem vandaag. Mensen, die in hun
eigen leven teleurgesteld zijn, of in de medemens. Mensen, die in de wereld om zich heen
zien: moord, terreur, onderdrukking, voedsel en milieuproblemen, atoomdreiging, etc.
Mensen, die de hardheid van het leven misschien aan den lijve hebben ondervonden. Voor
hen kan het een grote vraag zijn of God wel liefde is.
 "Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft
liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden".
Waar kunnen wij heen gaan voor een volledige openbaring van Gods tederheid, mededogen
en liefde? Laten wij nog een keer naar Golgotha gaan. Overpeins in gedachten het
schouwspel van de talloze onzichtbare en ontzette engelen, de wenende discipelen, en de
spottende menigte.
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En onthoudt dat Hij Die lijdt, is de Eerstgeborene, de Geliefde Zoon van God. Ja, God zelf!
Waarom deed Hij dat? Omdat hij jouw zo lief had!

Is Christus God?
En dat de Heere Jezus ook God zelf is zien we in Hebr 1:
 “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de
profeten, 2 heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij
gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen
heeft. 3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle
dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot
stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den
hoge, 4 zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven
hen als erfdeel ontvangen heeft. 5 Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd:
Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn,
en Hij zal Mij tot Zoon zijn. 6 En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de
wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen. 7 En van de
engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een
vuurvlam;
 8 maar van de Zoon: [dit zegt de Vader over de Zoon:] Uw troon, o God, is in alle
eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. 9
Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft
U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. 10 En (zegt de
Vader ook over de Zoon): Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en
de hemelen zijn het werk uwer handen; 11 die zullen vergaan, maar Gij blijft; en zij
zullen alle als een kleed verslijten, 12 en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een
kleed zullen zij ook verwisseld worden; maar Gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet
ophouden.
 13 En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik
uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? 14 Zijn zij niet allen
dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen
beërven?
Dit even over wie Christus is. Wat zijn we als mensen toch vaak kortzichtig. We zoeken de
liefde van God in de omstandigheden in de wereld of in ons eigen leven. Vaak zoeken we
Gods liefde in de dingen die voor ogen zijn. En als die omstandigheden niet al te best zijn,
dan gaan we twijfelen aan de liefde van God. Alsof God die omstandigheden heeft
veroorzaakt. Alsof wij Hem daarvoor aansprakelijk mogen stellen. Gemakshalve gaan we
dan voorbij aan de schuld van de mens; dikwijls ook aan onze eigen schuld.
Het is van belang te lezen wat de profeet Jesaja zegt in Jes 59:1-2:
 "Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en Zijn oor niet te onmachtig
om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en
uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet
hoort".
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Het is juist de liefde van onze grote God en Heiland, die de scheiding wil opheffen en de
zonden heeft verzoend. Daartoe heeft God zijn Zoon in de wereld gezonden, opdat de
wereld door Hem behouden zou worden (Joh. 3:17).
Het kruis van Golgotha staat in deze wereld als een banier van Gods Liefde!
Daar heeft God Zijn liefde jegens ons bewezen, "doordat Christus, toen wij nog zondaren
waren, voor ons is gestorven" (Rom. 5:8).
Hij is God, Hij is onze Heiland. Hem zij alle eer!
Mogen wij daar niet uit afleiden, dat alles wat God zegt en doet, uit Liefde voortkomt? Ook
als Hij toelaat, dat de mens eigen keuzes maakt, en zondigt en de wereld haar eigen gang
gaat, met alle nare gevolgen van dien.
Ik geloof van harte: Ja! God is Liefde, en al Zijn spreken en handelen staat in dat kader. Het
punt is, dat God door de ingewikkeldheid van het bestaan heen een machtig plan volvoert.
Dat plan moet ertoe leiden, dat alle mensen door Zijn grote liefde Hem leren kennen en
waarderen. Eens zal alle knie zich buigen… God zal de eer ontvangen die Hem toekomt.
Wie deze God van liefde persoonlijk heeft leren kennen als zijn/haar Verlosser en Heer, kan
alleen maar onder de indruk komen van Zijn liefde.
En wat ook een Bijbels gegeven is: God vraagt wederzijdse liefde.
Liefde kan nooit van één kant komen.
 Zie maar weer naar ons grote voorbeeld Israël.
 Zie maar naar Judas. Judas had de penningen die hij mocht beheren liever dan de
zegeningen in Christus, en hij verraadde zijn Heiland.
 Zie maar naar Salomo, de grote wijze koning, en toch kreeg hij de afgoden van zijn
vrouwen lief, en als straf werd Israël in 2 en 10 stammen verdeeld.
 Zie maar naar de man van Naomi, Elimelek, hij vertrouwde niet op de Heere, en ging
naar Moab, buiten het land, waar hij en zijn zonen stierven.
Maar zie daartegenover, zie naar:
 Cornelius (Hand 10) werd rijk gezegend.
 Simeon in de tempel, hij werd rijk gezegend.
 Paulus, die door alle verdrukkingen stand hield, hij werd rijk gezegend!

En wij dan? Waar staan wij
 Waar staan wij?
 Vertrouwen wij God wel?
 Of willen wij een gedeelte voor onszelf houden, en toch niet alles bij Hem inleveren?
(denk maar aan die boomstam uit de eerste Bijbelstudie).
 Willen wij onze eigen dingen vasthouden?
 Een relatie met Hem vraagt een volkomen inleveren van ons zelf bij Hem.
 Een relatie met Hem vraagt volkomen openheid naar Hem toe.
 Een relatie is altijd van twee kanten.
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 Een relatie vraagt altijd het leren kennen van elkaar.
 Hoe leer je elkaar kennen? Door je te verdiepen in elkaar, door je te verdiepen in
datgene wat die ander nodig heeft.
 Weet God wat wij nodig hebben? Nou en of, Hij wist dat wij verloren waren in
zonden, en Hij had zoveel liefde, dat Hij het Liefste wat Hij had, Zijn eigen Zoon aan
ons gaf, aan deze vijandige wereld gaf.
 Wat wil God daarvoor terug? Geloof, vertrouwen en liefde tot Hem.
 Ook Hij vraagt ten diepste het liefste wat wij hebben, ons eigen IK.
 Wil jij dat? Of werp jij een blokkade op?
 Werp je een blokkade op, en zeg je: Tot zover en niet verder.
 Of ben je open, en bereid in die gezindheid van Fil 2:5 te gaan staan, waartoe Paulus
jouw oproept?
Deze relatie: mens – Christus, wordt als het goed is, ook uitgebeeld
in de relatie man – vrouw.
Ef 5:22-32:
 “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig ( hupotasso = onderworpen) als aan de
Here, 23 want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is
zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. 24 Welnu, gelijk de
gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. 25
Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich
voor haar overgegeven ( paradidomi – Gal 2:20) heeft, 26 om haar te heiligen, haar
reinigende door het waterbad met het woord, 27 en zo zelf de gemeente voor Zich te
plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en
onbesmet. 28 Zó (op die manier) zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te
hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; 29
want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals
Christus de gemeente, 30 omdat wij leden zijn van zijn lichaam. 31 Daarom zal een
man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee
zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op
Christus en [op] de gemeente.

Hoe is de weg, die wij mogen gaan?
Een prachtig voorbeeld:
 “Toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der
Filistijnen, hoewel deze de naaste was; want God zeide: Het volk mocht eens
berouw krijgen, wanneer zij in strijd gewikkeld werden, en naar Egypte terugkeren.
18 Daarom liet God het volk zwenken, de woestijnweg op naar de Schelfzee. Ten
strijde toegerust trokken de Israëlieten op uit het land Egypte. 19 En Mozes nam het
gebeente van Jozef mee, omdat deze de zonen van Israël plechtig had doen zweren:
God zal zeker naar u omzien, dan zult gij mijn gebeente vanhier met u meevoeren.
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 20 Zo braken zij van Sukkot op en legerden zich in Etam, aan de rand der woestijn.

21 De HERE ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te leiden op de
weg, en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht
konden voortgaan. 22 Zonder ophouden bleef de wolkkolom des daags en de
vuurkolom des nachts aan de spits van het volk.”
Nog een les die we uit dat “zwenken” kunnen leren. Het was niet alleen dat de Heere ging
zwenken om Israël te behoeden voor de strijd, strijd met de Filistijnen, het zwenken naar het
zuiden had ook nog een andere bedoeling. Er staat in Deut. 8:2-3:
 “Gedenk dan heel de weg, waarop de HERE, uw God, u deze veertig jaar in de
woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te
weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. 3
Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij
niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, 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.”
Daar gaat het om, de Heer deed hen zwenken, de Heere nam niet de kortste weg naar het
hemelse Kanaän. Hij deed hen zwenken naar de woestijn. Het was niet alleen om hen uit de
strijd te houden, maar ook, zo staat er: “Om u te verootmoedigen om u op de proef te stellen
om te weten wat er in uw hart is”.
Ik mag dit vertalen naar mijzelf. Alles wat ik moet meemaken, enz..
Alles wat jij moet meemaken, waartoe dient dat?

De leiding des Heren in je leven
Hoe vaak brengt ons dat niet tot de conclusie, dat je ontdekt dat de Heere bepaalde dingen in
je leven zo leidt, ook toelaat of je laat overkomen om ons op de proef te stellen, en om te
weten wat er in ons hart leeft.
Israël is in de woestijn van alles overkomen. En hoe brengt die leiding des Heren in mijn
leven mij ertoe, dat ik oog in oog kom te staan met wie ik van binnen ben?
De weg des Heren die je gaat, dat mag misschien in je eigen ogen, een hele kromme weg
zijn, die je in allerlei levens situaties langs heel wat toppen en dalen leidt, maar daar stelt de
Heer je mee op de proef.
Daarin mag je je ook verootmoedigen en daarin kom je te weten, wie je zelf bent.
Hoe vaak zijn wij niet als Petrus, als we ons op zo`n bergtop bevinden, en misschien wel op
zo`n bergtop der verheerlijking zijn, dat we als het ware de Heere toeroepen: “We zullen
zelfs ons leven voor U geven”.
Terwijl de Heere weet, dat we maar één stap hoeven te doen op die weg des Heren, en we
horen de haan al kraaien, en we verloochenen de Heiland. (3 keer).
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Zo zitten wij als mensen in elkaar. En op de geloofsweg kom je jezelf tegen, ontdek je, wie
je zelf van nature bent. Zodat je leert, dat je genade op genade in je leven nodig hebt, dat je
je mag verootmoedigen. Dat je de tabernakel mag binnengaan, voor Gods genade-troon mag
staan en dat je je mag uitleveren aan de Heere. En zo groei je. Dat is groeien!
Willen we dat? Doen we dat? Of zeggen we, dat gaat mij te ver?
Zelf minder worden, zodat de Heere Jezus Christus in je leven wast. Hij moet wassen, ik
moet minder worden, zegt Johannes de Doper. Zo werkt het.
En toch, dit weten, en dit kennen, dit hele groei proces is niet alleen maar om bedroeft te
worden, om wie we van nature zijn. Het is ook het “verwerven en het vergaren” in die weg
des Heren, nl. van kennis des Heren, je leert kennen wie Hij is, en je leert dat de mens niet
alleen van brood leeft, maar van alles wat de mond des Heren uitgaat.
Maar het moet niet alleen weten en kennis zijn, want kennis maakt opgeblazen mensen. Het
moet ook leiden tot een werkelijk inleveren van jezelf, het moet ook tot daden van overgave
leiden. Anders wordt het nooit een hartezaak.
Het gaat om dat geestelijke brood, het Woord des Heren. En alleen door Zijn Woord in je
hart vast te leggen ontvang je ware vrede. Je leert ontdekken, dat alle vreugde van de wereld
heel tijdelijk is, en dat die zaken het hart geen vrede geven en het hart niet bevredigen. Het
is alleen maar de Heere die bevredigd, en rust geeft.
We gaan nog even terug naar Israël.
Ex 15:23-27:
 “Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en zij gingen naar de
woestijn Sur; drie dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. 23
En zij kwamen in Mara, maar zij konden het water van Mara niet drinken, omdat het
bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara. 24 Toen morde het volk tegen
Mozes en zeide: Wat moeten wij drinken? 25 En hij riep luide tot de HERE, en de
HERE wees hem een stuk hout; hij wierp het in het water; toen werd het water zoet.
Daar gaf Hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde Hij hen op de proef, 26
terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God,
en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn
inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de
Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester. 27 Daarna
kwamen zij in Elim; daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen, en zij
legerden zich daar aan het water.
Ex:16:1-3:
 “Toen zij van Elim opgebroken waren, kwam de gehele vergadering der Israëlieten in
de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt, op de vijftiende dag van de tweede
maand sedert hun uittocht uit het land Egypte. 2 En in die woestijn morde de gehele
vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aäron; 3 en de Israëlieten zeiden tot hen:
Och, dat wij door de hand des HEREN in het land Egypte gestorven waren, toen wij
bij de vleespotten zaten en volop brood aten; want gij hebt ons in deze woestijn
geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen.
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Ex 16:4-5:
 “Toen zeide de HERE tot Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen;
dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat Ik het
op de proef stelle, of het al dan niet wandelt naar mijn wet. 5 En als zij op de zesde
dag bereiden wat zij hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij
op de andere dagen verzamelen.

De twaalf verspieders
Numeri 13:1-33:
 “De HERE sprak tot Mozes: 2 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. 3 Toen zond Mozes hen heen uit
de woestijn Paran, naar het bevel des HEREN; al die mannen waren hoofden der
Israëlieten. 4 En dit zijn hun namen: van de stam Ruben Sammua, de zoon van
Zakkur; 5 van de stam Simeon Safat, de zoon van Chori; 6 van de stam Juda Kaleb,
de zoon van Jefunne; 7 van de stam Issakar Jigal, de zoon van Josef; 8 van de stam
Efraïm Hosea, de zoon van Nun; 9 van de stam Benjamin Palti, de zoon van Rafu; 10
van de stam Zebulon Gaddiël, de zoon van Sodi; 11 van de stam Jozef, van de stam
Manasse Gaddi, de zoon van Susi; 12 van de stam Dan Ammiël, de zoon van
Gemalli; 13 van de stam Aser Setur, de zoon van Michaël; 14 van de stam Naftali
Nachbi, de zoon van Wofsi; 15 van de stam Gad Geüel, de zoon van Maki. 16 Dit
zijn de namen der mannen, die Mozes uitzond om het land te verspieden; en Mozes
noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. 17 Mozes dan zond hen uit om het land
Kanaän te verspieden en zeide tot hen: Trekt hier het Zuiderland in en trekt op naar
het bergland, 18 en ziet, hoe het land is, en of het volk dat erin woont, sterk is of
zwak, klein of talrijk; 19 en of het land, waarin het woont, goed is of slecht, hoe de
steden zijn, waarin het woont, of het in legerplaatsen woont dan wel in vestingen, 20
en of het land vet is of schraal, of er bomen op staan of niet. Weest moedig en neemt
van de vrucht des lands mede. Het was toen juist de tijd der eerste druiven. 21 Zij
trokken op en verspiedden het land van de woestijn Sin af tot aan Rechob toe, waar
de weg naar Hamat begint. 22 Toen zij door het Zuiderland optrokken, kwam men tot
Hebron; daar woonden Achiman, Sesai en Talmai, de kinderen van Enak. Hebron is
zeven jaar eerder gebouwd dan Soan in Egypte. 23 Toen zij in het dal Eskol gekomen
waren, sneden zij daar een rank met één tros druiven af, die zij met hun tweeën aan
een draagstok droegen; ook enige granaatappelen en vijgen. 24 Die plaats noemde
men het dal Eskol wegens de druiventros, die de Israëlieten daar afgesneden hadden.
25 Na verloop van veertig dagen keerden zij terug van het verspieden van het land;
26 zij gingen op weg en kwamen tot Mozes en Aäron en de gehele vergadering der
Israëlieten in Kades, in de woestijn Paran, en brachten hun en de gehele vergadering
bericht en toonden hun de vrucht van het land. 27 Zij verhaalden hem dan en zeiden:
Wij kwamen in het land, waarheen gij ons gezonden hadt, en ja, het vloeit van melk
en honig, en dit is zijn vrucht. 28 Het volk echter, dat in het land woont, is sterk en de
steden zijn ommuurd en zeer groot, en ook de kinderen van Enak zagen wij daar; 29
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Amalek woont in het Zuiderland, de Hethieten, Jebusieten en Amorieten wonen in
het bergland, de Kanaänieten aan de zee en aan de oever van de Jordaan. 30 Daarop
trachtte Kaleb het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes en zeide: Laat ons
gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen
vermeesteren. 31 Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij
zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. 32 Ook
verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij
verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te
verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen die wij daar zagen,
waren mannen van grote lengte. 33 Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die
tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun
ogen.”
Nog een reden waarom Israël door de woestijn moest, en waarom Israël er 40 jaar over
moest doen om in het beloofde land te komen: Gen 15:13-16
 “En Hij zeide tot Abram: Weet voorzeker, dat uw nakomelingen vreemdelingen
zullen zijn in een land, dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die
hen zullen verdrukken, vierhonderd jaar. 14 Doch ook het volk, dat zij zullen dienen,
zal Ik richten, en daarna zullen zij met grote have uittrekken. 15 Maar gij zult in
vrede tot uw vaderen gaan; gij zult in hoge ouderdom begraven worden. 16 Het
vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de
ongerechtigheid der Amorieten niet vol.”
Die laatste zin is bijzonder. Er staat dat de maat der Amorieten vol moet worden. Dat
betekent dat de zonde in het land vol moest worden. De afgoderij in het land Kanaän vierde
hoogtij. En die afgoderij moest tot een “volheid” komen.
Zo wil de Heere alles in Zijn plan tot een volheid brengen.
Daaruit leren we dat we gehoorzaam in Gods hand moeten wandelen, want wij weten vaak
de bedoeling van God niet, maar wij mogen wel altijd in vertrouwen aan Zijn hand gaan,
omdat Zijn weg de beste is!

Welke weg gaan wij?
Job leert ons dat alles, voor het ons treft en overkomt, altijd eerst de Here heeft gepasseerd.
Ook al begreep Job niet wat hem overkwam en ook al wist Job niet wat er in de hemel was
gebeurd, hij wist één ding zeker, namelijk dat niets, maar dan ook niets in het leven van een
gelovige buiten God om gaat.
Alles in ons leven passeert God. Satan kan niets doen tegen ons zonder Gods toestemming.
Maar waarom laat God dit toe?
Om te zien wat in ons hart is en opdat wij uiteindelijk er geestelijk sterker van worden.
Voor iedere plant in het veld geldt, dat alleen maar zonneschijn geen groei brengt, maar
uiteindelijk de dood. Er moeten ook donkere wolken komen: regen en wind. Dan pas gaat
de plant zich wortelen en komt er groei. Zonneschijn alleen, hoe mooi ook, is funest.
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Wij moeten ons leven inclusief ons lijden in deze wereld leren zien in een geestelijk en
hemels perspectief.
Sommigen zeggen over het probleem van het lijden, dat tijd en toeval allen treffen. Maar dat
is te fatalistisch en gaat bij een gelovige niet op. Dan moeten wij oppassen dat wij niet zoals
de drie vrienden van Job niet recht over de Here gaan spreken.
Geestelijke groei wordt pas gestimuleerd als er ook tegenslagen zijn in ons leven. En
wanneer we ons hoofd in het zand steken voor de eventuele moeilijkheden in ons leven,
dan leren we niets, en komen we geen stap verder. Dat zijn Bijbelse waarheden!
Doe niet net als de vrouw van Job. Zij wilde die moeilijkheden niet.
Willen wij onszelf wel inleveren? Willen wij wel Zijn uitgestoken hand aannemen, en Zijn
weg gaan? Vragen wij wel echt in ons hart:
 “Heere leidt mij op uw weg.”
Of hebben wij onze eigen eigenwijze weg allang uitgestippeld, en vinden wij het veel te
onzeker, om aan Zijn hand te gaan? Hebben we er moeite mee, om Hem het roer van ons
leven in handen te geven? Hij wil ons leiden, net zoals de Heere Israël door de woestijn
leidde, wil Hij ons door deze woestijn leiden.
Jes 40:11 zegt het prachtig:
 “Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen
en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.”
Zijn wij zo'n “zogende”?

Weten we wel echt met Wie we te maken hebben?
Jes 40:
 15 Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een
weegschaal; zie, eilanden zijn als fijn stof, dat uitgestrooid wordt;
 17 Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en
ijdel. 18 Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op Hem
toepassen?
 21 Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is het u van de aanvang niet
verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten der aarde? 22 Hij troont boven
het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als
een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont. 23 Hij geeft de
machthebbers over ter vernietiging, Hij maakt de regeerders der aarde tot ijdelheid;
24 nauwelijks zijn zij geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de
aarde, of Hij blaast reeds op hen, zodat zij verdorren, en een storm neemt ze op als
stoppels.
 28 Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE,
Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is
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niet te doorgronden. 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij
sterkte. 30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31
maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als
arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
Nog even over die reuzen in het land:
We hebben immers gelezen dat die verspieders hadden gezien dat er reuzen in het land
waren. Waar kwamen die reuzen vandaan?
Gen 6:1-9
 “Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters
geboren werden, 2 zagen de zonen Gods (dat zijn de afvallige engelen, die de zijde
van satan hadden gekozen, en met satan in opstand tegen God waren gekomen), dat
de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij
maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven,
nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4
De reuzen (de reuzen waren de voortbrengels van de gemeenschap der gevallen
engelen met de vrouwen der mensen) waren in die dagen op de aarde, en ook
daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun
(kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen (dit betekent de geweldadigen in de
betekenis van opstand tegen God) uit de voortijd, mannen van (beruchte) naam. 5
Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de
overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, 6 berouwde
het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn
hart. 7 En de HERE zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de
aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het
gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. 8 Maar Noach
vond genade in de ogen des HEREN. 9 Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was
onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met
God.”

Bijbelstudie om mee te beginnen

Pagina 62

Bijbelstudie 6 1703 2014
Bijbelstudie is geen vrijblijvende zaak. In twee opzichten niet.
Ten eerste: Wanneer het woord aan je gehoor komt, legt dat Woord zaken in je hart bloot.
Het komt aan je persoonlijke dingen, en het Woord laat zien waarin je eigenlijk niet wandelt
naar de wil van de Heere. Dat is het eerste wat je ontdekt wanneer je Bijbelstudie doet. Dit
betreft de persoonlijke dingen. Dit betreft de vleselijke dingen.
Het tweede waarin Bijbelstudie geen vrijblijvende zaak is, dat wanneer het Woord aan je
gehoor komt, dan komen er geestelijke dingen in je hart, en altijd wanneer het Woord
spreekt, wordt je aangesproken in je hart. En kan je twee dingen doen, of je legt het Woord
vast in je hart, of je wilt dat niet. Of je gaat buigen voor het Woord, of je wilt niet buigen.
Maar wanneer je het niet wilt, verzet je je tegen het Woord van God, dan wil je niet, dat je
aan je hart besneden wordt. Want de Heere wil ons vormen door Zijn Woord. Dit betreft de
geestelijke dingen.
In beide gevallen kom je of je het nu wilt of niet, voor persoonlijke keuzes te staan.
In beide gevallen kom je je eigen “ik” tegen. En dan wordt je geconfronteerd met je eigen
willen en denken. En in beide gevallen wordt je geconfronteerd met je eigen dagelijkse
wandel en handel. Geloven we in de Heere? Ik zal de vraag anders stellen: Vertrouwen we
de Heere en Zijn Woord? We kunnen ook ons hart verharden.

Hardheid van ons hart
Marc 16:14
 “Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun
ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden, die Hem aanschouwd
hadden, nadat Hij opgewekt was.”
Toen de Heere was opgestaan geloofden de discipelen eigenlijk niet dat Hij was opgestaan.
Gelooft u dat?
Hebr 3:
 “7 Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, 8 verhardt
uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn, 9
waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn
werken zagen, veertig jaren lang; 10 daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit
geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben mijn wegen
niet gekend, 11 zodat Ik gezworen heb in mijn toorn: Nooit zullen zij tot mijn rust
ingaan! 12 Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door
af te vallen van de levende God, 13 maar vermaant elkander dagelijks, zolang men
nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de
misleiding der zonde; 14 want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het
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begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. 15 Als er gezegd wordt:
Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering. 16 Wie
waren het dan, die, hoewel zij (de stem) gehoord hadden, (God) verbitterden? Waren dat
niet allen, die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? 17 En van wie heeft Hij een afkeer
gehad, veertig jaren lang? Was het niet van hen, die gezondigd (ongeloof hadden laten
zien) hadden en wier lijken in de woestijn lagen? 18 Aan wie anders zwoer Hij, dat zij tot
zijn rust niet zouden ingaan, dan aan hen, die ongehoorzaam geweest waren? 19 Zo zien
wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof.”
Dit wordt gezegd aan de Hebreeën in de verstrooiing. Maar wij kunnen er ook geweldige
lessen uit trekken. Israël was 40 jaar lang in de woestijn. Reeds na ongeveer twee jaar
stonden ze al voor het beloofde land. Maar door ongeloof gingen zij er toen niet binnen. Ze
geloofden immers die 10 verspieders. Het gevolg was dat allen van 20 jaar oud (ruim
600.00) in de daaropvolgende jaren in de woestijn zijn gestorven. Niemand van hen is later
het beloofde land binnen getrokken.
Ongeloof heeft gevolgen. Murmureren heeft gevolgen. Dat is de les die we uit deze
geschiedenis mogen leren.
Efeze 4
 “17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals
ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid (= eigenwijsheid) van hun denken, 18
verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die
in hen heerst, om de verharding van hun hart.”
Paulus spreekt hier tegen de uitverkorenen, die tot het Lichaam van Christus behoren.
En Paulus waarschuwt die gelovigen dat ze niet langer moeten blijven doen als de heidenen.
Niet hoogmoedig zijn, ze moesten hun verstand gebruiken, ze moesten kennis opdoen uit
het Woord, en ze moesten hun hart niet verharden, en deze vermaning terzijde leggen. Deze
vermaningen kunnen we allemaal ter harte nemen.
Waarom hebben wij een Bijbel, een woord van God gekregen? En wat wil God ons in Zijn
woord vertellen? God wil ons in Zijn Woord vertellen, dat Hij een plan heeft met de
mensen, en met deze aarde, en dat vertelt Hij ons door Zijn Woord.
Eigenlijk is de hele Bijbel een grote manifestatie van Gods grote liefde, die Hij doorlopend
verkondigd.
God heeft vanaf het begin, vanaf de allereerste mens geen marionetten geschapen, maar
mensen met een eigen verantwoordelijkheid, en een eigen vrije wil. Een eigen wil om
keuzes te maken. Zie Adam. Zie Abraham. Zie Noach. Zie Job.
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Wat zegt de Bijbel over Christus?
Laten we eens gaan kijken naar wat er al in het Oude Testament over de Heere Jezus werd
gezegd: Jes 53:1-7:
 “Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN

geopenbaard? 2 Want als een loot schoot Hij op voor zijn aangezicht, en als een
wortel uit dorre aarde; Hij had gestalte noch luister, dat wij Hem zouden hebben
aangezien, noch gedaante, dat wij Hem zouden hebben begeerd. 3 Hij was veracht en
van mensen verlaten, een Man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand,
voor wie men het gelaat verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 4
Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij
echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5
Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden
verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn striemen is
ons genezing geworden. 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder
naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen
neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar Hij liet zich verdrukken en deed Zijn mond
niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is
voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open.
Jes 9:5:
 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op
Zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige
Vader, Vredevorst.
Dit wordt over de Messias gezegd tegen Israël in het Oude Testament, maar wat zegt de
Heere tegen ons over de Heere Jezus Christus?
 1 Joh 2:2: “En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze,

maar ook voor die der gehele wereld.”
 Joh 1:29: “De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods,
dat de zonde der wereld wegneemt.”
 1 Joh 4:9: “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn
eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.”
 1 Joh 4:10: “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons
heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.”
Geloven wij dit? Geloven wij dit Woord van God? Want als wij Hem niet geloven, dan
maken wij Hem tot een leugenaar, en achten wij Zijn werk op het kruis tot een leugen. Maar
we mogen dit van harte geloven, en vast gaan staan in deze waarheid, en vanuit de liefde die
de Heere in ons wil leggen, gaan wandelen door Hem geleid!
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Gal 2:20
 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar
Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het
geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft
overgegeven.
Ex 15:26
 Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.
Matth 1:18-20:
 “De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria
ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te
zijn uit de heilige Geest. 19 Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet
in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. 20 Toen die
overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom
en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want
wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.”
Lukas 1:26-35
 “In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in
Galilea, genaamd Nazareth, 27 tot een maagd, die ondertrouwd was met een man,
genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. 28 En toen
hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is
met u. 29 Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet
mocht zijn. 30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt
genade gevonden bij God. 31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en
gij zult Hem de naam Jezus geven. 32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten
genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33
en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn
koningschap zal geen einde nemen. 34 En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat
geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? 35 En de engel antwoordde en
zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten
zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods
genoemd worden.”
Joh 1:10-13
 “Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem
niet gekend. 11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om
kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch
uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.”
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Joh 3:16:
 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat, een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe.”
Joh 3:36:
 “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam
is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.”
Joh 4:14:
 “Wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in
eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein
van water, dat springt ten eeuwigen leven.”
Joh 5:24:
 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij
gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is
overgegaan uit de dood in het leven.”
Joh 8:12
 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt,
zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Joh 20:29
 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet
gezien hebben en toch geloven.

Gods Beloften zeker vervuld
Door de hele Bijbel vinden we Gods grote liefde in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Het
is ook geweldig om te mogen weten dat Gods beloften altijd worden vervuld. Daar hoeven
we nooit aan te twijfelen. Maar we moeten wel beseffen, dat alles gebeurt op Gods tijd. Niet
op onze tijd. Wij kunnen nog wel eens ongeduldig worden. Maar we moeten leren
vertrouwen en geduld te hebben.
Zo heeft de Heere aan Adam en Eva in Genesis 3 beloofd dat hun “zaad” de kop van de
slang zou vermorzelen. Ongeveer 4000 jaar later werd dit vervuld toen de Heere Jezus stierf
aan het kruis. Er zullen vast wel gelovigen zijn geweest die hebben gedacht wanneer dat nu
eens zou gebeuren. En het bijzondere is, toen het gebeurde, toen de Heere stierf aan het
kruis, hadden de Joden niet eens in de gaten waar ze mee bezig waren. Ze hadden niet eens
in de gaten dat in hun dagen de profetieën van de profeten werden vervuld.
Toen de Heere ten hemel voer, beloofden twee engelen dat Hij zou terugkomen:
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Hand 1:10-11:
 “En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte
klederen stonden bij hen, 11die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en
ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op
dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.”
Ook die belofte is al ongeveer 2000 jaar geleden gedaan. En ook die belofte zal zeer zeker
worden volbracht. Maar wel op Gods tijd! Want beste lezer, bij God is 1000 jaar als één dag.
En wanneer we Gods plan leren ontdekken in het Woord, dan komen we tot de ontdekking
dat Hij alles tot Zijn volheid laat komen. De satan is wel de overste van deze wereld, maar
daarboven staat God zelf. Hij laat niets varen wat Zijn hand begon. Alles gebeurt op Gods
tijd.
En wanneer we dan weten dat de Heere tegen Israël had gezegd: “Zes dagen zult gij
arbeiden, en de zevende dag is de rustdag. Dan heeft dit een heel verstrekkende uitwerking.
Het gaat daarbij in eerste instantie om die week van zeven dagen, maar profetisch heeft het
ook een prachtige betekenis. Wanneer we hier dan ook nog de profetie uit Hosea bij doen,
waar staat, dat de Heere na twee dagen Israël zal herstellen, dan komen we tot verrassende
ontdekkingen.
In Hosea 6:2 staat:
 “Hij zal ons (dat is Israël) na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons
oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.”
Wanneer we nu in beide gevallen voor die dagen eens “1000 jaar” invullen, dan komen er
hele andere dingen te staan. Namelijk:
 “Zes dagen van 1000 jaar zult gij arbeiden, maar de zevende dag van 1000 jaar zult
gij rusten.”
 Hij zal ons na twee dagen van 1000 jaar doen herleven, ten derden dage van 1000
jaar zal Hij ons oprichten, en wij zullen die 1000 jaar leven voor zijn aangezicht.”
Vlak voor de aanvang van die zevende dag zal de Heere Jezus wederkomen, en dan zal hij
zijn Koningschap voor Israël op Zich nemen, en dat zal de Heere de Zijnen (Israël)
terugverzamelen in het land, wat dan de grootte zal hebben van de rivier in Egypte (de Nijl)
tot aan de Eufraat. Dan zal iedere Israëliet de wet des Heeren in hun hart hebben, en zullen
zij in vrede en rust in het land wonen. Dát is die zevende dag!
Dit mogen we allemaal ontdekken in Gods Woord. En daarin mogen we geloven. En we
kunnen er zeker op vertrouwen dat die dingen ook zo zullen gebeuren.
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Wanneer we deze dingen in ons hart sluiten, dan gaan we beseffen welke liefdevolle Vader
ons omringt met Zijn grote liefde, en kan kunnen we met ons hart zingen: Eigenlijk is het
een heel persoonlijk gebed:
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
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Bijbelstudie 7
We gaan deze keer de geschiedenis van Jacob behandelen. Jacob is de derde aartsvader.
Abraham was de eerste, de man die God uitkoos en afzonderde, om een groot volk te
worden. Abraham geloofde God, en God rekende hem dat toe als gerechtigheid. De vrucht
was Isaäk, de zoon van de belofte, de tweede aartsvader. Isaäk kreeg twee zonen Jacob en
Ezau.

Geboorte van Jacob en Ezau
Gen 25:19-28:
 “Dit is de geschiedenis van Isaak, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak.
20 En Isaak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Betuël, de
Arameeër uit Paddan-Aram, de zuster van de Arameeër Laban, tot vrouw nam. 21 Nu
bad Isaak de HERE voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar; en de HERE liet
Zich door hem verbidden, en zijn vrouw Rebekka werd zwanger. 22 En de kinderen
stieten in haar binnenste tegen elkander. Toen zeide zij: Indien het aldus gesteld is,
waarom overkomt mij dat? Daarop ging zij om de HERE te vragen. 23 En de HERE
zeide tot haar: Twee volken zijn in uw schoot, en twee natiën zullen zich scheiden uit
uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jongste
dienstbaar wezen. 24 Toen nu haar dagen vervuld waren, dat zij baren zou, waren er
dan ook tweelingen in haar schoot. 25En de eerste kwam te voorschijn, rossig, geheel
als een haren mantel; en men gaf hem de naam Esau. 26En daarna kwam zijn broeder
te voorschijn, wiens hand Esaus hiel vasthield; en hem noemde men Jakob. En Isaak
was zestig jaar oud bij hun geboorte. 27 Toen de jongens opgroeiden, werd Esau een
man, ervaren in de jacht, een man van het veld, maar Jakob was een huiselijk man,
die in tenten woonde. 28 En Isaak had Esau lief, want wildbraad was naar zijn
smaak; maar Rebekka had Jakob lief.”
De liefde van Isaäk ging door zijn maag. Maar dat was niet goed, hij keek op dingen die
voor ogen zijn.
Genesis 27:1-40:
 “Toen Isaak oud geworden was, werden zijn ogen zo verzwakt, dat hij niet zien kon.
Hij riep zijn oudste zoon Esau en zeide tot hem: Mijn zoon. En deze zeide tot hem:
Hier ben ik. 2 En hij zeide: Zie toch, ik ben oud geworden, ik weet de dag van mijn
dood niet. 3 Nu dan, neem toch uw wapentuig, uw pijlkoker en uw boog, en ga uit,
het veld in en schiet voor mij een stuk wild; 4 bereid mij dan een smakelijk gerecht,
zoals ik het gaarne heb, en breng het mij, opdat ik ete; dan zal ik u zegenen, eer ik
sterf. 5 Rebekka had geluisterd, toen Isaak tot zijn zoon Esau sprak. Nadat Esau het
veld ingegaan was om een stuk wild te schieten en het (zijn vader) te brengen, 6
zeide Rebekka tot haar zoon Jakob: Zie, ik heb uw vader horen spreken tot uw
broeder Esau: 7 Breng mij toch een stuk wild en bereid mij een smakelijk gerecht,
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opdat ik ete, en ik zal u vóór mijn dood zegenen voor het aangezicht des HEREN. 8
Nu dan, mijn zoon, luister naar mij in wat ik u gebied. 9 Ga naar de kudde, haal mij
vandaar twee beste geitebokjes, dan zal ik die tot een smakelijk gerecht voor uw
vader bereiden, zoals hij het gaarne heeft. 10 Breng dit dan aan uw vader om te eten,
opdat hij u zegene vóór zijn dood. 11 Maar Jakob zeide tot zijn moeder Rebekka:
Zie, mijn broeder Esau is een ruig man, en ik ben een onbehaard man. 12 Misschien
zal mijn vader mij betasten; dan zal ik in zijn ogen zijn als iemand, die de spot met
hem drijft, en ik zal vloek over mij brengen en geen zegen. 13 Maar zijn moeder
zeide tot hem: Uw vloek zij op mij, mijn zoon; luister nu naar mij en ga ze mij halen.
14 Toen ging hij ze halen en bracht ze aan zijn moeder, en zijn moeder bereidde een
smakelijk gerecht, zoals zijn vader het gaarne had. 15 Ook nam Rebekka de beste
klederen van haar oudste zoon Esau, die bij haar in huis waren, en liet ze haar jongste
zoon Jakob aantrekken. 16 En de vellen der geitebokjes trok zij over zijn handen en
over zijn gladde hals. 17 Toen stelde zij het smakelijk gerecht en het brood, dat zij
bereid had, haar zoon Jakob ter hand. 18 Daarop kwam hij bij zijn vader en zeide:
Mijn vader. En deze zeide: Hier ben ik; wie zijt gij, mijn zoon? 19 En Jakob zeide tot
zijn vader: Ik ben Esau, uw eerstgeborene; ik heb gedaan, zoals gij tot mij gesproken
hebt. Richt u op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, opdat gij mij moogt zegenen.
20 Daarop zeide Isaak tot zijn zoon: Wat hebt gij het spoedig gevonden, mijn zoon!
En hij zeide: Omdat de HERE, uw God, mij deed slagen. 21 Toen zeide Isaak tot
Jakob: Kom toch dichterbij, opdat ik u betaste, mijn zoon, of gij inderdaad mijn zoon
Esau zijt of niet. 22 Jakob dan kwam dichterbij tot zijn vader Isaak, en deze betastte
hem. En hij zeide: De stem is Jakobs stem, maar de handen zijn Esaus handen. 23
Doch hij herkende hem niet, omdat zijn handen behaard waren evenals de handen
van zijn broeder Esau. En hij wilde hem zegenen en zeide: 24 Zijt gij inderdaad mijn
zoon Esau zelf? En hij zeide: Ja. 25 Toen zeide hij: Zet het dicht bij mij, dan wil ik
eten van het wildbraad van mijn zoon, opdat ik u zegene. Toen zette hij het dicht bij
hem, en hij at; ook bracht hij hem wijn, en hij dronk. 26 Daarna zeide zijn vader
Isaak tot hem: Kom toch dichterbij en kus mij, mijn zoon. 27 En hij kwam dichterbij
en kuste hem. Toen hij de geur van zijn klederen rook, zegende hij hem en zeide: Zie,
de geur van mijn zoon is als de geur van het veld, dat de HERE gezegend heeft. 28
God zal u geven van de dauw des hemels en van de vette streken der aarde, en
overvloed van koren en most. 29 Volken zullen u dienen, en natiën zich voor u
nederwerpen; wees heerser over uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich
voor u nederbuigen. Wie u vervloekt, zij vervloekt, en wie u zegent, zij gezegend. 30
Toen Isaak geëindigd had Jakob te zegenen en Jakob nog maar nauwelijks van zijn
vader Isaak naar buiten was gegaan, kwam zijn broeder Esau van de jacht. 31 Ook hij
bereidde een smakelijk gerecht en bracht dat aan zijn vader. En hij zeide tot zijn
vader: Mijn vader richte zich op en ete van het wildbraad van zijn zoon, opdat gij mij
zegent. 32 En zijn vader Isaak zeide tot hem: Wie zijt gij? En hij zeide: Ik ben uw
eerstgeboren zoon Esau. 33 Toen schrok Isaak geweldig en hij zeide: Wie was het
dan toch, die het wild geschoten en mij gebracht heeft? En ik heb van alles gegeten,
eer gij kwaamt en heb hem gezegend; ook zal hij gezegend zijn. 34 Zodra Esau de
woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een luide en bittere schreeuw, en hij zeide tot
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vader: Zegen mij, ook mij, mijn vader! 35 Toen zeide deze: Uw broeder is met
gekomen en heeft uw zegen weggenomen. 36 En hij zeide: Noemt men hem niet
terecht Jakob, omdat hij mij nu al tweemaal bedrogen heeft? Mijn eerstgeboorterecht
heeft hij weggenomen, en zie, nu heeft hij mijn zegen weggenomen. En hij zeide:
Hebt gij voor mij geen zegen overgehouden? 37 Toen antwoordde Isaak en zeide tot
Esau: Zie, ik heb hem tot een heerser over u gesteld, en al zijn broederen heb ik hem
tot knechten gegeven, en van koren en most heb ik hem voorzien; wat kan ik dan
voor u doen, mijn zoon? 38 Daarop zeide Esau tot zijn vader: Hebt gij slechts deze
éne zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader! En Esau verhief zijn stem en
weende. 39 Toen antwoordde zijn vader Isaak en zeide tot hem: Zie, ver van de vette
streken der aarde zal uw woonplaats zijn, en zonder dauw des hemels van boven. 40
Maar van uw zwaard zult gij leven en uw broeder zult gij dienen. En het zal
geschieden, wanneer gij u krachtig inspant, dat gij zijn juk van uw hals zult
afrukken.”

Jakob vlucht naar Mesopotamië
Gen 27:41-46:
 “En Esau koesterde wrok tegen Jakob om de zegen, waarmede zijn vader hem
gezegend had, en Esau zeide bij zichzelf: De dagen van de rouw over mijn vader zijn
aanstaande; dan zal ik mijn broeder Jakob doden. 42 Toen aan Rebekka de woorden
van Esau, haar oudste zoon, waren medegedeeld, liet zij Jakob, haar jongste zoon,
roepen, en zeide tot hem: Zie, uw broeder Esau wil zich op u wreken door u te doden.
43 Nu dan, mijn zoon, luister naar mij, maak u gereed, vlucht naar mijn broeder
Laban, in Haran, 44 en blijf enige tijd bij hem, totdat de grimmigheid van uw broeder
gestild is, 45 totdat de toorn van uw broeder van u afgewend is; als hij vergeten is,
wat gij hem hebt aangedaan, zal ik u vandaar laten halen. Waarom zou ik op één dag
van u beiden beroofd worden? 46 Voorts zeide Rebekka tot Isaak: Ik walg van mijn
leven om die Hethitische vrouwen; indien Jakob zich nu ook zo’n Hethitische vrouw
neemt uit de dochters des lands, waarvoor leef ik dan nog?”
Genesis 28:1-2:
 “Toen riep Isaak Jakob en zegende hem, en hij gebood hem en zeide tot hem: Neem
geen vrouw uit de dochters van Kanaän. 2 Maak u gereed, ga naar Paddan-Aram,
naar het huis van Betuël, de vader van uw moeder, en neem u vandaar een vrouw uit
de dochters van Laban, de broeder van uw moeder.”

Belofte van God aan Jacob:
Gen 28:15:
 “En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u
wederbrengen naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u
heb toegezegd.”
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Jakobs droom te Bethel
Gen 28:10-22:
 “Jakob vertrok uit Berseba en ging naar Haran. 11En hij bereikte een plaats, waar hij
bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen der
plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. 12Toen droomde hij,
en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte,
en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder. 13En zie, de
Here stond bovenaan en zeide: Ik ben de Here, de God van uw vader Abraham en de
God van Isaak; het land, waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven.
14En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde, en gij zult u uitbreiden naar het
westen, oosten, noorden en zuiden, en met u en met uw nageslacht zullen alle
geslachten des aardbodems gezegend worden. 15En zie, Ik ben met u en Ik zal u
behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u wederbrengen naar dit land, want Ik zal u
niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd. 16Toen Jakob uit zijn
slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de Here is aan deze plaats, en ik heb het niet
geweten. 17En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet
anders dan een huis Gods, dit is de poort des hemels. 18De volgende morgen vroeg
nam Jakob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte
steen en goot er olie bovenop. 19En hij noemde die plaats Betel, maar tevoren was de
naam der stad Luz. 20En Jakob deed een gelofte: Indien God met mij zal zijn, en mij
behoeden zal op deze weg, die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om
aan te trekken, 21en ik behouden tot mijns vaders huis wederkeer, dan zal de Here
mij tot een God zijn. 22En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal
een huis Gods wezen, en van alles wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt de tienden
geven.
De geschiedenis gaat verder, Jacob heeft lange jaren gewerkt bij zijn schoonvader Laban, en
Jacob is inmiddels gezegend en de vader geworden van 11 zonen (Benjamin was nog niet
geboren), de stamvaders van de twaalf stammen of volken van Israël. Jacob had evenwel in
zijn ogen nog een levensgroot, en ook levensbedreigend, probleem: Ezau.
Jacob was 20 jaar geleden zijn ouderlijk huis ontvlucht, nadat hij meegewerkt had aan het
bedrog om het eerstgeboorterecht van zijn tweelingbroer af te pakken. Zijn naam was Jacob,
dat betekent: bedrieger, hielenlichter.
Toch geloofde Jacob God, en deed hij wat Hij zei. Na 20 jaar werken voor Laban zei God
dat hij terug moest keren.
Laban en zijn zonen waren Jacobs tegenstanders geworden. Zij beschouwden de rijkdom
van Jacob, waarmee God hem gezegend had, als diefstal.
Jacob werkte zijn terugkeer uit, maar hij ging bij zichzelf te rade, en hij speelde geen open
kaart tegen Laban, want we lezen: hij vertrok heimelijk:
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Gen 31:20-21:
 “En Jakob misleidde de Arameeër Laban door hem niet te vertellen, dat hij wilde
vluchten. 21 Zo vluchtte hij met alles wat hij had, begaf zich op weg, trok over de
Rivier en sloeg de richting in naar het gebergte van Gilead.”
Laban kwam hem achterna, en er ontstond een pittige (woorden)strijd.
Jacob won. Hij maakte aan Laban duidelijk, dat God hem gezegend had, en het eindigde in
een verbond, een niet–aanvalsverdrag, tussen Jacob en Laban. We kunnen daarover lezen in
Gen 31 het laatste gedeelte.

Machanaïm
Vervolgens ging Jacob op weg richting Ezau. En God bemoedigde én beschermde hem. Hij
zond hem engelen tegemoet. Jacob zag hen en zei: “Dit is een leger Gods. Daarom noemde
hij die plaats: Machanaïm” (Gen. 32:2b). Machanaïm betekent: twee legers. Uit de naam
“Machanaïm” mogen we afleiden dat Jacob twee legers van engelen zag.
[De uitgang “im” is in het Hebreeuws altijd een tweevoud. Vandaar twee]
Daarover lezen we in Gen 32:1-5:
 “Ook Jakob ging zijns weegs, en engelen Gods ontmoetten hem. 2 Toen hij hen zag,
zeide Jakob: Dit is een leger Gods. Daarom noemde hij die plaats Machanaïm. 3 En
Jakob zond boden voor zich uit tot zijn broeder Esau, naar het land Seïr, het gebied
van Edom. 4 En hij gebood hun: Zo zult gij tot mijn heer, tot Esau, zeggen: Zo zegt
uw knecht Jakob: ik heb als vreemdeling bij Laban vertoefd en ben daar tot nu toe
gebleven. 5 En ik heb runderen, ezels en kleinvee, slaven en slavinnen verworven, en
ik laat dit mijn heer meedelen om uw genegenheid te winnen.”
Tot zover even. We lazen dat Jacob een leger Gods zag, en hij noemde die plaats
Machanaïm.
Jacob vatte moed, en zond boden naar zijn broer Ezau, om hem van zijn komst te
verwittigen. Hij laat zijn boden zeggen:
 “Zo zegt uw knecht Jacob: ik heb als vreemdeling bij Laban vertoefd en ben daar tot
nu toe gebleven. En ik heb runderen, ezels en kleinvee, slaven en slavinnen
verworven, en ik laat dit mijn heer meedelen om uw genegenheid te winnen” (Gen.
32:4b-5).
We zien in deze geschiedenis dat Jacob zijn eigen plan trok. Hij was de legers van engelen
alweer vergeten en zou het zelf wel even regelen. Hij dacht: “Ik zal wel een deel van mijn
bezit kwijt zijn, maar ik hoop het daarmee te redden.” Hij dacht dat zijn bezit hem zou
kunnen redden. Jacob ging in eigen kracht.
De boden komen terug met de boodschap: Gen 32:6-21:
 “De boden nu keerden tot Jakob terug en zeiden: Wij kwamen bij uw broeder, bij
Esau, en hij is reeds op weg u tegemoet, met vierhonderd man bij zich. 7 Toen werd
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Jakob zeer bevreesd en het werd hem bang te moede; en hij verdeelde het volk dat bij
hem was, en het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee groepen. 8 Want hij
dacht: Indien Esau op de ene groep afkomt en die verslaat, dan kan de groep die
overblijft, ontkomen. (Gen 32:6-8).
Deze boodschap veroorzaakte een grote angst bij Jacob, maar hij ging aan het werk om zich
daaruit te redden, en verdeelde zijn stoet in tweeën: als de ene aangevallen zou worden, zou
de andere kunnen vluchten. (Gen 32:7-8).
Waar was het vertrouwen in de Heere? Zijn vertrouwen in eigen kracht had een geduchte
knauw gekregen, hij begon reeds aan vluchten te denken. Ook wendde hij zich in zijn
benauwdheid tot God met zijn probleem, en pleitte op Zijn beloften: Gen 32:9-13:
 “Toen zeide Jakob: O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaak,
HERE, die tot mij gezegd hebt: keer terug naar uw land en naar uw maagschap en Ik
zal u weldoen – 10 ik ben te gering voor al de gunstbewijzen en voor al de trouw, die
Gij aan uw knecht bewezen hebt, want met mijn staf trok ik over de Jordaan hier en
nu ben ik tot twee legers geworden. 11 Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit
de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem: misschien zal hij komen en mij
verslaan, zowel moeder als kinderen. 12 Gij toch hebt gezegd: Ik zal u zeker weldoen
en uw nageslacht maken als het zand der zee, dat wegens de menigte niet geteld kan
worden. 13 En hij bleef daar die nacht over.”
Daarna stelde hij vijf kudden samen en zond deze, met tussenruimten, op weg naar zijn
broer als geschenk, met de gedachte: “…laat ik hem verzoenen met het geschenk dat voor
mij uitgaat.” Zijn knechten moesten zeggen dat Jacob er reeds achteraan kwam, maar hij
bleef die nacht nog in de legerplaats. (Gen 32:13-21).
In die nacht bracht hij ook nog zijn vrouwen, zijn slavinnen, en zijn elf kinderen naar de
overkant van de Jabbok, zodat hij alleen overbleef. Hij stelde zelfs zijn gezin, zijn vrouwen
en kinderen op “als slagorde” tussen Ezau en hemzelf.

Jakobs worsteling
Hijzelf was de laatste man aan deze zijde van de Jabbok.
Toen Jacob naar beste kunnen, vertrouwend op eigen kracht, zijn plan getrokken had, komt
God zelf tussen beide toen Jacob alleen was achtergebleven:
Gen 32:22-32:
 “Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn
elf zonen, en trok de doorwaadbare plaats van de Jabbok over; 23 hij nam hen en
deed hen de beek overtrekken, en hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. 24 Zo
bleef Jakob alleen achter. En een man (God) worstelde met hem, totdat de dag
aanbrak. 25 Toen deze (God) zag, dat hij (God) hem (Jacob) niet overmocht, sloeg
hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jakobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij
(God) met hem (Jacob) worstelde. 26 Toen zeide hij (God): Laat mij gaan, want de
dageraad is gekomen. Maar hij (Jacob) zeide: Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij
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 zegent. 27 Daarop zeide hij tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. 28 Toen

zeide hij: Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden
met God en mensen, en gij hebt overmocht. 29 Daarop vroeg Jakob: Zeg mij toch uw
naam. Maar hij antwoordde: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende
hem daar. 30 En Jakob noemde de plaats Pniël, want (zeide hij) ik heb God gezien
van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. 31 En de zon ging
over hem op, toen hij door Penuël getrokken was; en hij ging mank aan zijn heup. 32
Daarom eten de Israëlieten tot op heden de heupspier niet, die op het heupgewricht
ligt, omdat Hij Jakob op het heupgewricht, aan de heupspier, geslagen had. Zo bleef
Jacob alleen achter, en een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak.”
Jacob was geheel teruggeworpen op zichzelf, en de man die met hem worstelde was God. Er
staat dus dat God met Jacob worstelde, en niet Jacob met God.
Waarom gebeurde dit? Jacob moest leren niet op eigen kracht, maar op God te vertrouwen.
God kon hem niet krijgen waar Hij hem hebben wilde, namelijk: afzien van eigen kracht,
slimheid en doelstellingen, en vertrouwen op God! Daarom brak God zijn kracht: Hij sloeg
hem “op zijn heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd.”
Jacob werd mank, hij kon zelfs niet meer vluchten! Toen klampte Jacob aan. Hij besefte dat
hij verloren was, en dat alleen God hem kon redden. Lessen voor ons!
Toen God zei: “Laat Mij gaan, want de dageraad (!) is gekomen,” En Jacob zei: “Ik laat U
niet gaan, tenzij Gij mij zegent.” Het antwoord van God is een vraag! “Hoe is uw naam?”
En Jacob moest zeggen, “Jacob”, dat is: bedrieger. Denk aan zijn rol in de geschiedenis van
het eerstgeboorterecht.
Want in feite is dit bedrog de grondoorzaak van de crisis in zijn bestaan. God lost dat zondeprobleem op en zegt: “Uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël, (= Vorst van God)
want gij hebt met God en mensen gestreden, en gij hebt overmocht” (Gen. 23:28).
God maakt Zich hiermee bekend, en toch vraagt Jacob naar Zijn naam: hij wil Hem kennen,
en God zegent hem daar. En Jacob noemde die plaats – dat is de doorwaadbare plaats van de
Jabbok – Pniël, wat betekent: het aangezicht van God, want, zeide hij, “Ik heb God gezien
van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is behouden gebleven” (Gen. 23:30).
Wie heeft Jacob daar Gezien? Christus Jezus de Heere!
Vervolgens staat er zo mooi: “En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël getrokken
was; en hij ging mank aan zijn heup.”We kunnen hierin een prachtige verwijzing zien naar
Christus als de zon van de gerechtigheid.
Niemand kan van nature God zien en blijven leven. Alleen als iemand op Christus ziet is er
behoud.
En Jacob ging mank, dat is: niet meer in eigen kracht. Hij kreeg als het ware een doorn in
het vlees. Het was een andere Jacob toen hij daardoor getrokken was. Hij zag onder ogen
waarvoor hij gesteld was: Ezau en zijn vierhonderd man! (Gen. 33:1). Hij ging naar zijn
gezin, dat hij gisteren eigenlijk in de steek gelaten had en stelde zich op aan het hoofd, en
ging naar Ezau toe, hij wachtte niet meer af. En terwijl hij ging, boog hij zeven maal ter
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aarde: hij vernederde zich. Toen gebeurde het: de verzoening van Jacob en Ezau kwam tot
stand! Een emotionele gebeurtenis.
Hierna wordt de eerste woordenwisseling na twintig jaar beschreven: Ezau vraagt en Jacob
antwoordt en getuigt: “Wie hebt gij daar bij U?” En hij antwoordde: “De kinderen, die God
in Zijn genade aan Uw knecht geschonken heeft” (Gen. 33;5b).
Vervolgens naderden en bogen zijn slavinnen en haar kinderen, Lea met haar kinderen en
tenslotte Rachel en Jozef.
Daarna vraagt Ezau (vs. 8): “Wat bedoelt gij met die gehele schare, die ik ontmoette? Ezau
doelde op de geschenken, die Jacob had vooruit gestuurd om Ezau mild te stemmen. En
Jacob zeide: om de genegenheid van mijn heer te winnen”.
Jacob zegt precies wat de bedoeling was! Voor Ezau was het geschenk, een veestapel, niet
nodig: Ik heb al veel, mijn broeder, wat gij hebt, blijve het uwe (vs. 9).
Jacob dringt er dan bij Ezau op aan om toch zijn geschenk te aanvaarden, maar dan
gebaseerd op de nieuwe situatie, als dank voor de verzoening, die hij ziet als de redding van
zijn leven, van Godswege.
We citeren nogmaals Genesis 33:10 en ook vers 11:
 “Doch Jacob zeide: Geenszins, indien gij mij genegen zijt, neem dan mijn gave uit
mijn hand aan, omdat ik Uw aangezicht gezien heb, zoals men het aangezicht Gods
ziet en gij welgevallen aan mij gehad hebt. Neem toch mijn geschenk dat U gebracht
werd, want God is mij genadig geweest en ik heb alles. En hij hield bij hem aan,
zodat hij het nam.”
Jacob wil zijn dank betuigen voor de redding van zijn leven: hij had God gezien en was
behouden, in de afgelopen nacht, en hij had Ezau gezien (als het ware God, want hij dacht:
dit wordt mijn dood) en was in leven gebleven.
Van Ezau zegt Jacob: gij hebt een welgevallen aan mij gehad, en van God: God is mij
genadig geweest, en ik heb alles. Hij geeft God de eer voor de verzoening. Er is blijkbaar
een nauw verband tussen “een welgevallen hebben aan” en “genadig zijn.”
Een belangrijke les uit de eerste tekst en de context daarvan is: iets doen in eigen kracht is
voor God absoluut niet acceptabel.
Eigen kracht wil zeggen: handelen vanuit de menselijke natuur, je beste beentje voorzetten.
Onze beste eigenschappen opzoeken, onze ´gaven´ in dienst stellen van God, daarmee aan
de slag gaan, is daarom niet de weg. Bij God komt eerst horen, luisteren, geloven, en dan
doen wat Hij zegt, zelfs als je daarvoor de gave niet hebt. Zie bijvoorbeeld Mozes: hij moest
spreken tot de Farao, maar hij was zwaar van tong, d.w.z. hij had niet de gave van het
woord. Hij moest eenvoudigweg zeggen wat God zei.
Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Ook Paulus getuigt hiervan: “Moet er geroemd
worden, dan zal ik van mijn zwakheid roemen” (2 Kor. 11:30).
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Hij ontvangt net als Jacob een blijvend teken in zijn leven:
 “Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees
gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer
zou verheffen. Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten.
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich
eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen,
opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in
zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus,
want als ik zwak ben, ben ik machtig” (2 Kor. 12:7b-10).
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Bijbelstudie 8
De werkingen van ons lichaam
Gal 5:13-25:
 “Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet
als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. 14 Want de
gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15 Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander
verslonden wordt. 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het
begeren van het vlees. 17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en
dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij
niet doet wat gij maar wenst. 18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt
gij niet onder de wet. 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij,
onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen
van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, 21 nijd, dronkenschap, brasserijen
en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie
dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 22 Maar de
vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Tegen zodanige mensen is de
wet niet. 24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn
hartstochten en begeerten gekruisigd. 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij
ook door de Geest het spoor houden. 26 Wij moeten niet praalziek zijn, elkander
tartend, elkander benijdend.”
Er wordt hier gesproken tegen gelovigen, getuige vers 13: “ Want gij zijt geroepen,
broeders, om vrij te zijn”. En ook Gal 5:1 zegt dit heel duidelijk: “Opdat wij waarlijk vrij
zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.”
God is bezig ons in Christus een nieuwe natuur te geven.
Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt wat we als gelovige door genade geworden zijn:
 Joh 1:13: “Die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans,
doch uit God geboren zijn.”
 Joh 3:3: “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij
iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.”
 Joh 3,6: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is
geest.”
 1 Joh 4:7: “Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een
ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.”
 1 Joh 5:1: “Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en
ieder, die Hèm liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die uit
Hem geboren is.”
 1 Joh 5:4: “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de
overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.”
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1 Joh 5:18:
• “Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God
geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.”
Efeze 4:17-24:
 “Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook
de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun
verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om
de verharding van hun hart. 19 Zij hebben zich immers in hun verdoving
overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 20
Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 21 Gij toch hebt van Hem
gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, 22 dat gij, wat
uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn
misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en
de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige
gerechtigheid en heiligheid.”
Tot zover over datgene wat we door genade geworden zijn door de wedergeboorte. De
wedergeboorte betreft een een totale verandering van boven af, dus door God zelf verricht.
Laten we dat toe in ons leven? Laten we ons veranderen, of willen we zelf het roer in
handen houden?

De nieuwe mens tegenover de oude mens
De nieuwe mens staat in de praktijk tegenover de oude mens.
Wij wonen nog steeds in het vlees, en we hebben zolang we op deze aarde wonen last van
dat vlees, we hebben er dagelijks mee te maken. Het vlees is tastbaar, ons lichaam bestaat
uit vlees. De zonde zit aan het vlees vast. Allen uit Adam geboren zijn in zonde geboren!
Zolang we in dit vleselijk lichaam wonen, hebben we met het vlees te maken. En zolang we
in dit vlees wonen doen we ook de werken van het vlees.
Wat zegt Paulus daarover in Rom 7?
 “18 Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers,
het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. 19 Want
niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. 20
Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de
zonde, die in mij woont. 21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen,
is het kwade bij mij aanwezig; 22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de
wet Gods, 23 maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet
van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in
mijn leden is. 24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes
doods? 25 Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!”
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Paulus kent hier al jaren zijn Heiland, en nog steeds heeft zelfs Paulus last van zijn vlees.
Maar wanneer wij bij de Heere onze intrek zullen nemen, zullen wij van het vlees verlost
worden. Daar doelt Paulus hier op. Dán zullen allen van het lichaam van vlees worden
verlost.
Dat is een andere verlossing dan die waar over gesproken wordt in Ef 1:7:
 “En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de
overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, 8 welke Hij ons overvloedig heeft
bewezen in alle wijsheid en verstand.”
En die verlossing vinden we ook in Ef 2:8-10:
 “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een
gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme. 10 Want zijn maaksel zijn
wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid
heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”
Deze verlossing hebben alle gelovigen nu reeds ontvangen!

Strijd tussen geest en vlees
Mat 6:19-24
 “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar
dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot
noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. 21 Want,
waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22 De lamp van het lichaam is het oog.
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 23 maar indien uw
oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis
is, hoe groot is dan de duisternis! 24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf
de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere
minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. Niemand kan twee heren dienen,
want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de
andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.”
Rom 8:18-22:
 “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend
verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de
schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil
van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de
schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot
de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 22 Want wij weten, dat tot nu toe
de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.”

Bijbelstudie om mee te beginnen

Pagina 81

Hoe leven wij nu als verlosten?
Rom 8:12-17:
 “Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees
te leven. 13 Want indien gij naar het vlees (= oude natuur) leeft, zult gij sterven; maar
indien gij door de Geest (= nieuwe natuur) de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.
(dit sterven heeft te maken met het doen van de werken van het vlees, en daardoor
vruchteloos zijn voor God, en het leven heeft te maken met het leven in de wandel met God)
14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. [WAAR ZIJN
WE MEE BEZIG? WAT HEEFT ONS HART?] 15 Want gij hebt niet ontvangen een geest
van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap,
door welke wij roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen
Gods zijn. 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en
mede-ërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te
delen in zijn verheerlijking.”
Ja, we weten dat de Romeinen brief is geschreven in de tijd van de Handelingen. En in die
tijd van de Handelingen was de Heere bezig de gemeente van eerstgeboren gestalte te
geven, en het gaat hier dan ook over die gemeente. Hier gaat het niet om de erfenis van de
Gemeente, Het Lichaam van Christus, maar hier gaat het om de erfenis van de gemeente van
eerstgeborenen. Maar ook voor ons gelden deze dingen exact zo:
Zoekt de dingen die boven zijn.
Dat zegt Kol 3:1:
 “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar
Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.”
En Kol 3 zegt nog veel meer:
 “Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt
gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4 Wanneer Christus
verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.”
Die nieuwe mens moet worden gevoed. Waar voedt je die nieuwe mens mee? Waar zijn we
mee bezig? Waar is ons hart vol van?
Rom 6:
 “6 dit weten wij immers, dat onze oude mens mede-gekruisigd is, opdat aan het
lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der
zonde zouden zijn; 7 want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Indien
wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,
9 daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de
dood voert geen heerschappij meer over Hem. 10 Want wat zijn dood betreft, is Hij
voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God.
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 11 Zo moet het ook voor u vaststaan (= overtuigd zijn!), dat gij wèl dood zijt voor

de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. 12 Laat dan de zonde niet langer
als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt
gehoorzamen, 13 en stelt uw leden (onze voeten, onze handen, onze ogen, onze oren,
al onze zintuigen) niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de
zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar
thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. 14
Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de
wet, maar onder de genade.”
Geloven we dit? Geloven we dat we gekocht en betaald zijn? Zetten we al onze zintuigen in
dienst van de Heere? Zetten we al onze talenten in voor de dienst des Heeren?

Werken van het vlees
Laten we nu eens kijken naar de werken van het vlees.
Wat waren ook al weer de werken van het vlees? Gal 5:
 “19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid,
losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn,
zelfzucht, tweedracht, partijschappen, 21 nijd, dronkenschap, brasserijen en
dergelijke, waarvoor ik u waarschuw.”
Ditzelfde komen we ook tegen in Kol 3:
 “Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze
begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, 6 om welke dingen de toorn
Gods komt. 7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet.”
Maar wanneer we dat nieuwe leven in Christus hebben ontvangen, dan: Kol 3:8:
 “8 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid,
laster en vuile taal uit uw mond. 9 Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude
mens met zijn praktijken afgelegd, 10 en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd
wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.”
Zowel in Galaten als in Kolossenzen is sprake van “hoererij en onreinheid” In de grondtekst
staan het woord “porneuo”, waar de vertaler “hoererij” heeft vertaald. Maar “porno” omvat
een zeer breed terrein. Het omvat eigenlijk het gehele gebied wat door het vlees, wat door
de zintuigen afleid van God.
En wanneer we gewoon om ons heen kijken, wat er vandaag de dag allemaal gebeurt onder
deze noemer, dan is dat erg veel.
 Wat zijn we in de wereld allemaal tolerant geworden tegen alles wat God verboden
heeft. Homo – Pedo – enz.
 Normverschuiving viert hoogtij. Overspel is aan de orde van de dag, en wordt door
allerlei soaps als een normaal verschijnsel aan onze zintuigen opgevoerd. En waar we
mee omgaan worden we mee besmet!
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 De porno industrie viert hoogtij en is een zeer winstgevend bedrijf. Wanneer er in
Nederland voor de tv. een zg IQ test wordt gedaan, zitten er een paar pornosterren als
vooraanstaande gasten vooraan te pronken met al hun lustobjecten uitdagend
tentoongesteld. Alles is heel normaal, en alles moet kunnen.
Alles wat een gruwel is in Gods ogen wordt tegenwoordig als heel normaal beschouwd. En
men weet niet meer te onderscheiden wat goed en kwaad is in de ogen van de Heere, omdat
men geen omgang meer heeft met het Woord van God. Gods Woord wordt niet meer als
maatgevend aanvaard!
Even er iets tussendoor:
Iemand vertelde mij een poosje geleden dat ze huisbezoek had gehad van haar ouderling uit
de Gereformeerde kerk, en dat die ouderling haar had gevraagd hoe zij over homofilie
dacht. Waarom deze vraag? De gezamenlijke ouderlingen hadden de opdracht om op de
huisbezoeken de mening van de kerkleden eens te peilen over dit onderwerp! Het antwoord
wat door de ouderling in de mond werd gelegd, was veelzeggend: “Het zijn toch ook
mensen, die zo geboren zijn, en zij kunnen er ook niets aan doen.”
Wanneer dan blijkt dat de gehele kerkgemeenschap er klaar voor is, en geen bezwaar tegen
dergelijke vertoningen heeft, dan kunnen we erop wachten dat het eerste homo-huwelijk in
de gereformeerde kerk van Kollum wordt gesloten. Dan zijn we aangekomen bij het feit dat
de Heere de tempel reinigde van al de gruwelen, die daar bedreven werden, omdat de Joden
toen van het huis Zijns Vaders een rovershol hadden gemaakt. En wat heeft de kerk dan nu
van het huis des Heeren gemaakt? Een huis waar de gruwelen worden bedreven.
Johannes 2:13-16
 “En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. 14 En Hij vond
in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven, en de wisselaars, die
daar zaten. 15 En Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de
schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun
tafels keerde Hij om. 16 En tot de duivenverkopers zeide Hij: Neemt dit alles hier
vandaan, maakt het huis mijns Vaders niet tot een verkoophuis.”
Matth 21:12-13
 “En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de
tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de
duiven verkochten, 13 en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een
bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol.”
We gaan weer verder met Galaten 5:
De “onreinheid” waar in deze tekst van Gal 5 over gesproken wordt heeft eigenlijk altijd te
maken met een rituele onreinheid, een seksuele onreinheid, wat weer onreine gedachten
voortbrengt. We moeten ons verre van deze dingen houden, en onze gedachten schoon
houden, en onze gedachten op de Heere richten.
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Ef 4 spreekt ook over deze dingen. We lezen daar:
 “17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals
ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun
verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om
de verharding van hun hart. 19 Zij hebben zich immers in hun verdoving
overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 20
Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 21 Gij toch hebt van Hem
gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, 22 dat gij, wat
uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn
misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en
de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige
gerechtigheid en heiligheid.”
Ja, Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig
winst te slaan uit allerlei onreinheid, hebben we gelezen. Dit zijn de zaken waar men vaak
het meest gevoelig voor is. Men verliest zich vaak het snelst in deze dingen. Dat is de
zwakheid van het vlees. Kijk maar eens om ons heen: Bars, reclame-industrie, films, foto's,
enz. Het doel van de makers is: Winst te maken. En hier luistert en kijkt de oude mens naar.
In Gal 5:19 hebben we gelezen over “afgoderij”. Dit woord is eigenlijk samengesteld uit
twee woorden, namelijk afgod en aanbidden. Dit heeft te maken met het aanbidden van een
afgod. Ook de sex-industrie is een afgod, wat tot losbandigheid leidt. In de dagen van
Paulus was dit niet anders, ook toen was er al reeds een soort sex-industrie. En daarom
waarschuwt Paulus daar ook voor. Toen waren er op alle plaatsen waar Paulus kwam
tempels, en in die tempels werd tempel-prostitutie bedreven. En het aanbidden van de afgod
van de tempel deed men door zich over te geven aan de tempelpriesteres, aan de tempelprostituees, dus door je over te geven aan seksuele gemeenschap. Hier ging toen al veel geld
in om.
Welke mens is vrij van deze verleiding? Niemand! Want alle mensen zijn van vlees, en doen
de begeerten van het vlees. De oude mens luistert naar de zonde, en doet de zonde.
Paulus waarschuwt Timoteus voor deze dingen: 2 Tim 3:1-7:
 “Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen
zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders
ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig,
onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer
liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht
daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 6 Want tot hen behoren
zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden
beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, 7 die zich te allen tijde
laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen.”
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Vervolgens lezen we in Gal 5:20 over “toverij”.
Ook dit is verbonden met al deze zaken. Voor toverij vinden we in de grondtekst het woord
“pharmakeia”, waar ons woord “pharmacie” van is afgeleid, wat te maken heeft met
apotheken en drogisterijen, waar drugs worden verkocht. Door drugs raak je buiten zinnen.
In de tempels vol afgoderij werd wijn vermengd met drugs. Mensen kwamen onder invloed
van drugs tot de gekste dingen. Paulus waarschuwt voor deze vorm van “toverij”.
Verder lezen we in Gal 5:20 over “veten”
Veten heeft te maken met ruzie, maar Bijbels gezien met vijandschap.
Rom 8:7: “Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God.”
Wanneer we het vlees laten regeren in ons leven, dan ontstaat er vijandschap tegen God. De
grootste vijandschap die er op deze aarde is, is de vijandschap van satan tegenover God. En
satan doet er alles aan om deze vete aan te wakkeren.
Natuurlijk zijn er veten onder ongelovigen. Maar ook de veten, de vijandschap onder
gelovigen onderling moeten we niet onderschatten.
Kijk maar eens naar de vete tussen de Farizeeën en de Sadduceeën in de Bijbel. Kijk maar
eens naar de groepsvorming in de Bijbel: 1 Kor 1:10-12:
 “Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen
eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten,
één van zin en één van gevoelen. 11 Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders,
medegedeeld door de (huisgenoten) van Chloë, dat er twisten onder u zijn. 12 Ik
bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft: Ik ben van Paulus! En ík van Apollos! En ík
van Kefas! En ík van Christus!”
Is er veel veranderd sinds die tijd? Zijn er nog steeds niet vele “veten” onder de gelovigen?
Het volgende waar Gal 5 over spreekt is “twist”.
En dan spreken we over gelovigen. Is er niet veel twist onder sprekers, onder voorgangers,
hebben niet alle groepen hun eigen regeltjes vast gesteld? Ontstaat er daardoor niet veel
twist? Daardoor ontstaat rivaliteit, daardoor ontstaat jaloersheid op elkaar. Daardoor ontstaat
roemen in het vlees.
Neem alleen het voorbeeld van de baptisten kerk in Drachten. Hoeveel voorgangers in de
wijde omtrek hebben niet last van leeglopende kerken, terwijl die baptisten kerk al maar
blijft groeien? Hoe doen ze dat? Wat doen wij verkeerd, en wat moeten wij doen om ook die
volle kerken te houden? En dan gaan ze allerlei dingen bedenken, die niets met het Woord te
maken hebben, maar waarvan ze hopen, dat die de mens aanspreken, en dat de mensen
daardoor in de kerk zullen blijven komen. Maar een hol en leeg evangelie met veel
entertainment kan nooit wasdom in de Heere geven!
Twist tussen gelovigen of tussen groepen gelovigen ontstaat alleen maar door de werking
van het vlees voorrang te verlenen. Door de Geest zouden we het Woord voorrang moeten
verlenen. En door het Woord worden we ootmoedig, en vernederen we ons onder het
Woord, en laten we ons door het Woord gezeggen.
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Het volgende wat we in Galaten 5 tegenkomen is “afgunst”.
Afgunst is jaloers zijn. Afgunst is gericht op het eigen IK. Het vlees is met zichzelf bezig.
Afgunst is het begeren wat een ander bezit. Afgunst vreet aan je, het vertroebelt de
onderlinge gemeenschap.
Dan “uitbarstingen van toorn”.
Dat zijn helemaal uitingen van het vlees, en geeft de zwakheid van het vlees aan. Je verliest
jezelf helemaal. Je weet niet meer wat je zegt.
“Zelfzucht”
Dit heeft ermee te maken dat je jezelf zoekt, en voor je eigen zaken instemming zoekt bij
anderen, die jouw volgen, en die jouw meningen steunen. Je zoekt niet de eenheid, die er
onder gelovigen zou moeten zijn, maar je bent zelf-gericht. Je eigen IK staat op nummer
één.
“Tweedracht”
Tweedracht leidt tot onenigheid, en het wordt vaak moedwillig gedaan. Paulus waarschuwt
daarvoor: Rom 16:17:
 “Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het
onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken,
en mijdt hen. 18 Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen
buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen.
19 Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij
dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het
kwade. 20 De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De
genade van onze Here Jezus zij met u!”
Ook later, in de brief aan de Fil lezen we over gelovigen, die hun eigen “buik” dienen:
 “Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij
ons tot voorbeeld hebt. 18 Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen
gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus. 19
Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij
zijn aardsgezind.”
Dit gaat over gelovigen, die wandelen naar hun eigen begeerten, zij zijn aardsgezind. Zij
zijn niet op Christus gericht!
Tweedracht leidt tot verwijdering, leidt tot partijschappen, (Gal 5), en leidt tot
scheuringen.
Titus 3:10-11:
 “Een mens, die scheuring maakt, moet gij, na hem een en andermaal terechtgewezen
te hebben, afwijzen; 11 gij weet immers, dat zo iemand het spoor geheel bijster is, en
dat hij zondigt, terwijl hij zichzelf veroordeelt.”
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“Nijd”
Wat zegt Paulus tot ons? Efeze 4:1-6:
 “Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping,
waarmede gij geroepen zijt, 2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met
lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, 3 en u te beijveren de eenheid
des Geestes te bewaren door de band des vredes: 4 één lichaam en één Geest, gelijk
gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5 één Here, één geloof, één doop,
6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.”
We moeten niet jaloers zijn op wat of wie een ander is. Dat veroorzaakt nijd en twist.
Mozes had ook veel last van nijd en twist van het volk. En bij al die nijd en twist betreft het
steeds gelovigen! Paulus had ook alleen maar last van nijd en twist van gelovigen!
“Dronkenschap”
Wijn drinken op zich is geen zonde. Maar teveel van het goede leidt tot misbruik. En door
dat misbruik gaan de remmen op een verkeerde manier los.
 “om niet meer naar (= we moeten niet meer naar) de begeerten van mensen, maar
naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven. 3 Want er is tijd
genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij
wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en
onzedelijke afgoderij.”
De oude mens is snel het spoor bijster. De oude mens is niet in staat het goede te doen en het
kwade te laten. Alleen door de nieuwe mens zijn wij in staat het goede te doen. Door het
nieuwe leven, wat wij door genade in Christus Jezus onze Heere hebben ontvangen. En dan
is de kernvraag:

Wat voeden wij?
Geven wij dagelijks die oude mens voeding, zodat wij steeds weer in die fouten gaan
wandelen, met alle kwalijke gevolgen van dien?
Of gaan wij dagelijks die nieuwe mens voeden door het hemels brood, waardoor wij mogen
opwassen in heerlijkheid, en steeds beter Gods Woord leren begrijpen, en ons steeds beter
leren voegen naar Gods Woord, zodat wij bruikbare instrumenten worden in Zijn hand,
zodat Hij ons geopende ogen van ons hart kan geven, en wij Zijn Woord steeds beter en
dieper leren verstaan?
Het is goed dat we ons bewust zijn van deze dingen.
Op het einde van Gal 5:21 zegt Paulus:
 “waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen
bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.”
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Dus hier staat niet, dat de gelovigen, die zulke dingen bedrijven verloren zullen gaan, nee, er
staat dat zij niet zullen erven. Het gaat hier om een erfenis, die verkregen kan worden, door
te wandelen aan Gods hand. Het behoud ligt vast in het volbrachte werk van Christus Jezus.
En wie één keer behouden is, kan nooit weer verloren gaan. Niemand kan door goed te doen
iets toevoegen aan zijn behoud, maar ook kan niemand door kwaad te doen iets afdoen aan
zijn behoud. Het behoud ligt enkel en alleen vast in Christus. Dat is de grote genade van
deze tijd!
Maar door kwaad te doen kun je wel iets gaan missen. Want zowel in de Handelingen
periode als later na de Handelingen periode (in de laatste 7 brieven van Paulus) is er sprake
van een erfenis, die gewonnen kan worden door te wandelen in de “vreze des Heeren”.
En Paulus vervolgt in Gal 5:
 “22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Tegen
zodanige mensen is de wet niet. 24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het
vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.”
Tot slot een tekst uit Fil 3:
 “20 Want wíj (wij tegenover hun uit vers 18-19) zijn (grondtekst: Wij bezitten)
burgers van een rijk in de hemelen, waaruit (vanuit dat hemels burgerschap) wij ook
de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, 21 die ons vernederd lichaam
veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de
kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.”
Als laatste: Efeze 4:17-23:
 “Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook
de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun
verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om
de verharding van hun hart. 19 Zij hebben zich immers in hun verdoving
overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 20
Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 21 Gij toch hebt van Hem
gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, 22 dat gij, wat
uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn
misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en
de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige
gerechtigheid en heiligheid.”
Dat zijn de dingen waar wij ons aan mogen vasthouden! En dat is onze toekomst in Christus
Jezus, onze Heere!
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Bijbelstudie 9
Licht
In het woord staat in 1 Johannes 1:5:
 “En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God
is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.”
God IS licht! Hoe ontstaat licht? Hoe ontstaat licht bij ons in de praktijk?
Licht ontstaat door het opwekken van energie. Wanneer er ergens energie wordt opgewekt,
ontstaat er licht. Het mooiste voorbeeld is onze ouderwetse fiets. Wanneer we fietsen en de
dynamo zit op het wiel, dan gaat de fietslamp branden doordat er energie wordt opgewekt.
Maar we moeten wel trappen, we moeten er wel wat voor doen.
Hoe ontstaat er licht in ons hart? Komt dat zomaar vanzelf? Nee, ook hier moeten we ergens
de energie vandaan halen, opdat ons hart verlicht wordt, en dat we in het licht wandelen.
Wat was er nodig om het licht in het Heilige op de kandelaar te laten branden? Olie.
En waar is de olie een beeld van in Gods Woord? Van de Heilige Geest. Dus wat is er nodig
om het licht in ons hart te laten schijnen? Gods werking van Zijn Geest!
En hoe krijgen we deel aan Gods heilige Geest? Komt die zomaar aanwaaien? Nee, die
komt niet zomaar aanwaaien. We lezen in Efeze 1 hoe dat in zijn werk gaat:
 “In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met
de heilige Geest der belofte.” (Efeze 1:13)
Dus wanneer het Woord van God aan je gehoor komt, en je dat Woord in geloof aanvaard,
dan mag je weten dat Gods Geest in je komt. Dat gaat heel geruisloos. Je merkt daar pas iets
van wanneer je ook werkelijk met het Woord aan de slag gaat, en je van de Heere verlichte
ogen van je hart krijgt, en je opeens gaat begrijpen wat je leest. God wil je door die Geest
opvoeden van baby tot volwassene in het geloof.
En wie had toezicht op het licht in de tabernakel? Dat er voldoende olie was, en dat het licht
bleef branden? De hogepriester. En wie is de Hogepriester in ons leven, die zorg draagt voor
het licht? De Heere Jezus Christus, die allen die tot geloof komen verzegeld met Zijn Geest,
waardoor we licht ontvangen, en in het licht van Hem mogen wandelen, waardoor we Zijn
Woord kunnen begrijpen, en daarin kunnen gaan staan en wandelen.
En bij dit alles is de kardinale vraag: “Laten we dat toe in ons leven? Willen we ons zó
vernederen voor het Woord, dat we ons deze dingen laten gezeggen? En dat we bruikbare
instrumenten voor de Heere worden?
En laten we het toe dat Gods Geest in ons de ruimte krijgt, zodat het licht in ons brandende
blijft?

Bijbelstudie om mee te beginnen

Pagina 90

Lev 24:
 “De HERE sprak tot Mozes: 2 Gebied de Israëlieten, dat zij tot u brengen zuivere
olie, uit gestoten olijven, voor de kandelaar, om voortdurend een lamp te laten
branden. 3 Buiten het voorhangsel der getuigenis in de tent der samenkomst zal
Aäron die voortdurend verzorgen, van de avond tot de morgen, voor het aangezicht
des HEREN. Het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten. 4 Op de
kandelaar van louter goud zal hij voortdurend de lampen verzorgen voor het
aangezicht des HEREN.”
En wat wil de Heere van ons? Hij wil voortdurend Zijn licht in ons laten branden. Hij wil
ons voortdurend leiden door Zijn Geest. Dat licht mag niet uitgaan! Hoe houden we dat licht
in ons brandende? Door omgang te hebben met Hem en Zijn Woord! Door dagelijks
voldoende olie in voorraad te hebben. Vullen we die voorraad dagelijks aan? Of laten we het
licht uitdoven?
David zegt in Ps 27:1
 “De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?”
En Ps 119:105:
 “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”
En Ps 119:130:
 “Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.”
En Spr 13:9:
 “Het licht der rechtvaardigen brandt blijde, maar de lamp der goddelozen wordt
uitgeblust.”
Joh 1:4-5:
 “In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt
in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.”
Joh 11:10:
 “Maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is.”
Ef 5:8:
 “Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als
kinderen des lichts.”
Ef 5:13:
 “Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al
wat aan de dag komt is licht.”
Eigenlijk betekent dit dat we alleen God kunnen dienen, en daarnaast geen andere zaken, die
ons hart zo in beslag nemen, dat ze als een soort verslaving ons van God afhouden. Want
ook het zoeken naar de bewegingen van de geest van de mens is ons allen tot geen nut, want
de Bijbel zegt immers wat in des mensen binnenste is, en dat er niemand is die goed doet.
We moeten leren het roer uit handen te geven.
Hoe doe ik dat? Hoe kan ik nou de dingen bij de Heere brengen?
En hoe kan ik nu de Heere welbehaaglijk wandelen?
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Het Fundament
Rom 6:
 “6 dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het
lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der
zonde zouden zijn; 7 want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Indien
wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,
9 daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de
dood voert geen heerschappij meer over Hem. 10 Want wat zijn dood betreft, is Hij
voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God.
11 Zo moet het ook voor u vaststaan (= overtuigd zijn!), dat gij wèl dood zijt voor
de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. 12 Laat dan de zonde niet langer
als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt
gehoorzamen, 13 en stelt uw leden (onze voeten, onze handen, onze ogen, onze oren,
al onze zintuigen) niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de
zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar
thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. 14
Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de
wet, maar onder de genade.
Geloven we dit? Geloven we dat we gekocht en betaald zijn? Zetten we al onze zintuigen in
dienst van de Heere? Zetten we al onze talenten in voor de dienst des Heeren?
De tekst, die we net hebben gelezen is het vast fundament voor allen die geloven. Dat je
weet én gelooft dat Christus voor jouw zonden aan het kruis is gestorven, en dat je gelooft
dat Hij nu leeft.
Dat fundament vinden we ook in 1 Kor 3:10-17:
 “Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het
fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij
daarop bouwt. 11 Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus,
kan niemand leggen. 12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver,
kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, 13 ieders werk zal aan het licht komen. Want
de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk
is, dat zal het vuur uitmaken. 14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft,
standhoudt, zal hij loon ontvangen, 15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij
schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. 16 Weet gij
niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 17 Zo iemand Gods
tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is
heilig!” (1 Kor 3:10-17).
Een prachtig Bijbelgedeelte, waar ook wij, gelovigen van nu veel van kunnen leren. Paulus
spreekt hier tot die gelovigen in de Handelingen, die tot de gemeente van eerstgeborenen
behoren. Ook zij hadden Gods Geest inwonend ontvangen. Ook zij waren, toen zij tot geloof
kwamen, verzegeld met de heilige Geest der belofte.
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En tegen hen zegt Paulus:
 “Let op je zaak, ik heb het fundament, Jezus Christus, gelegd, en daarop moeten
jullie verder bouwen.”
En wanneer Paulus zegt “Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt,” dan zegt Paulus
eigenlijk: “Maar een ieder lette er wel op dat jullie voortbouwen op dat fundament, dat jullie
wandel in Christus is”. “Zorg er voor dat de Heere door jouw heen Zijn werk in jouw kan
doen.”
En dan vers 12:
 “Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout,
hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen.”
Ziet u het verschil in voortgebrachte werken?
Broeders en zusters, dan een vraag: Wie van u kan zulke werken voortbrengen van goud,
zilver en kostbaar gesteente? Niemand van ons kan zulke werken vanuit zichzelf
voortbrengen. Oh, ik weet best dat er vele gelovigen dat wel denken, en niet beseffen waar
het werkelijk om gaat.
Hoe kan een mens uit Adam geboren, zulke kostbare werken voortbrengen?
Dat is onmogelijk, want er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één, zegt het Woord.
Maar deze tekst lijkt toch te zeggen, dat een mens deze onvergankelijke werken voorbrengt.
Broeders en zusters, werken voortbrengen van goud, zilver en kostbaar gesteente kan
niemand van zichzelf. Dat kan alleen, wanneer die gelovige gaat staan in die werken, die
God ook voor hem/haar tevoren bereid heeft. Dat kan alleen wanneer zij gaan staan in die
gezindheid, zodat God hen kan gebruiken om Zijn werk in hen te volbrengen. Dan is het
niet meer mensenwerk, maar dan is het Gods eigen werk, wat hij in hen wil bewerken. En
dán zullen die door God voortgebrachte werken in hen van goud, van zilver en kostbaar
gesteente zijn.
Dus die werken van goud, zilver en kostbaar gesteente, die onvergankelijke werken, kunnen
alleen door God worden voortgebracht in hen, die zichzelf dienstbaar, ondergeschikt hebben
opgesteld. In hen, die hebben willen buigen voor het Woord!
Maar wanneer die gelovigen op eigen kunnen gaan vertrouwen, dan kunnen zij geen goeds
voortbrengen. Dan hebben zij niet de gezindheid om zich door de Heere te laten leiden, zij
willen zelf het roer in handen houden, met als gevolg dat zij zullen voortbrengen werken
van “hout, hooi of stro.”
Maar zij die willen luisteren naar Gods Woord, en zich voegen naar Zijn wil, eigenlijk zich
laten opvoeden door God zelf, zullen door de Heere bewerkte onvergankelijke werken
voorbrengen.
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Wat moet nu eigenlijk onze houding zijn? Dan moeten we We hebben die tekst lezen uit
Micha 6:8:
 “8 Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt:
niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te
wandelen met uw God.”
Ootmoedig = nul van moed, dat betekent nul van onszelf. Ootmoedig te wandelen aan Zijn
hand. Nog een tekst waarin gelovigen worden opgeroepen, te gaan staan in een bepaalde
gezindheid, en voor mij is dit het hart van de Bijbel, waar we goed acht op moeten slaan:
Samen: Fil 2:5-9
 “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte
Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf
ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de
mensen gelijk geworden is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij
Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 9
Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam
geschonken.”
Laten wij dat toe broeders en zusters? Willen wij ons zo ontledigen, dat we onszelf
leegmaken van al onze eigen vastgelegde meningen en regeltjes? Willen wij ons zo
vernederen voor Zijn Woord? Want wanneer wij in die gezindheid gaan staan door de kracht
van onze Heere Jezus Christus, dan zullen ook wij uitermate worden verhoogd, en dan zal
onze plaats zijn in die verhoogde Heiland!
Dus welke gezindheid moet er in ons zijn? De gezindheid van vernedering voor het Woord,
de gezindheid van een dienstknecht, de gezindheid om het eigen “ik” aan de kant te zetten.
Dat is de houding waarin wij als gelovigen dienen te gaan staan. “In alle ootmoed wandelen
met God,” hebben we gelezen in Micha.
In alle ootmoed wandelen in Zijn werken, die Hij tevoren bereid heeft (Ef 2:10).
Hoe doen we dat? In alle ootmoed wandelen voor Zijn aangezicht?
Wanneer we in alle ootmoed ons laten gezeggen door het Woord, dan zullen die werken, die
God door mensen heen kan doen, standhouden, en zij zullen loon ontvangen. Wat is dat
loon? Wat is het loon waarvan in de Handelingen sprake is? Dat loon waarvan hier in Kor 3
sprake van is?
Dat loon betreft de erfenis, die zij als gemeente der eerstgeboren in ontvangst mogen
nemen, bij de komst van de Heere Jezus Christus in de lucht. Want zij zullen de Heere bij
Zijn komst als Zijn bruid tegemoet gaan in de lucht, en in Hem verenigd worden. Hun
bediening zal zijn in de hemelse gewesten.
Maar die andere gelovigen, die werken naar hun eigen inzicht hebben voortgebracht,
werken van hout, hooi en stro, zullen zij loon ontvangen? Zullen zij erven?
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Wat hebben we gelezen?
 “Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, 15
maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered
worden, maar als door vuur heen.” (1 Kor 3:14-15).
Wanneer we het woord wat door “schade” is vertaald in de grondtekst opzoeken, dan vinden
we het woord “Zemioo”, dit woord en zeer nauw daaraan verwante woorden komen we in
het N.T. zes keer tegen (Fil 3:8, Luk 9:25, 1 Kor 3:15, 2 Kor 7:9, Math 16:26 en Marc 8:36).
En steeds heeft het de betekenis van schade, in die zin dat je iets mist. Iets misloopt doordat
je op eigen kunnen hebt vertrouwt, en werken van hout, hooi en stro hebt voortgebracht.
In Fil 3 in de Staten Vertaling noemt Paulus de dingen die de mens voortbrengt zelfs “drek.
En zou uit “drek” iets kunnen voortkomen wat Gode welbehaaglijk is?
Hier in Kor 3 staat duidelijk dat zij, die op zichzelf hebben vertrouwt, en werken van hout,
hooi en stro hebben voortgebracht, schade zullen lijden. Zij zullen geen loon, geen erfenis
ontvangen. Eigenlijk staat er in de tekst dat er voor hen niets anders overblijft dan hun
behoud. Zij zullen wel behouden blijven, maar als het ware door vuur heen. Er blijft niets
van hun werken over. Zij zullen niet erven.
Maar Gods genade in het volbrachte werk van Christus blijft ten alle tijde staan.
Wie eens behouden is, blijft behouden.
Zo zien we dus dat in die Handelingen tijd twee groepen van gelovigen openbaar worden,
één groep die de toen geldende erfenis zal ontvangen, en een groep die de erfenis niet zal
ontvangen, die zal schade lijden.
En we zien dus hoe belangrijk de gezindheid van de individuele gelovige is.
God is rechtvaardig. Allen die tot geloof komen worden verzegeld met Gods heilige Geest,
en zijn in staat om de geestelijke dingen te onderscheiden. Daartoe is hun Gods Geest
gegeven. God wil hun door Zijn Geest geopende ogen des harten geven.
Maar een mens kan kiezen, Gods weg te volgen onder leiding van Zijn Geest, of eigen
denkbeelden na te lopen. En de gevolgen zijn er dan ook naar.
Maar altijd blijft voor iedere gelovige de genade van het behoud vast staan.
Precies hetzelfde geldt voor nog een groep gelovigen, het Lichaam van Christus. Ten
aanzien van het Lichaam van Christus doet God in deze tijd, na de Handelingen, een
uitverkiezing (Ef 1:4) uit gelovigen voor een heel speciaal doel. Deze gelovigen worden
door Paulus niet voor niets aangesproken als “heiligen”.
En “heiligen” betekent, dat zij door God “apart zijn geplaatst” voor Zijn speciaal doel, wat
Hij met die “heiligen” wil doen.
En ook voor hen geldt dat zij behoren te gaan staan in de werken, die God voor hen heeft
bereid (Ef 2:10). Dan zijn dat Gods werken, die hij door de gelovigen heen wil bewerken.
En Gods werken zijn onvergankelijk. Dat werk Gods is onder anderen, dat hij de gelovigen
wil opvoeden tot volwassenheid. Zodat ze als volwassenen de erfenis betreffende het
Lichaam van Christus in ontvangst kunnen nemen.

Bijbelstudie om mee te beginnen

Pagina 95

Dat betekent dat die gelovigen dienen te gaan wandelen in navolging van Paulus, in die
gezindheid die Paulus hun voorhoudt. In die houding van vernedering, van ootmoed aan het
Woord van God.
Maar ook in deze tijd zien we net als in de Handelingen periode twee groepen van
gelovigen naast elkaar. De ene groep als navolgers van Paulus, en de andere groep die op
eigen inzichten blijft vertrouwen, die eigenlijk de dingen van de wereld lief hebben, of zoals
Paulus zegt, “aardsgezind blijven”, en daardoor werken van hout, hooi en stro vergaren.
Deze twee groepen vinden we duidelijk weergegeven in Fil 3:17-19:
 “ Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk
gij ons tot voorbeeld hebt. 18 Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen
gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus. 19
Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij
zijn aardsgezind.”
Hier roept Paulus de gelovigen op om toch vooral hun roeping waardig te wandelen, en dat
doet hij – zo we kunnen weten uit de overige dingen die Paulus hieromtrent in zijn late
brieven heeft geschreven – omdat Paulus weet dat er veel op het spel staat, namelijk de
erfenis in Christus Jezus.
En zij die hun loopbaan in Christus lopen, in navolging van de apostel Paulus zullen die
door God voortgebrachte onvergankelijke werken tot stand brengen, en die erfenis in
Christus mogen beërven.
Maar over de andere groep gelovigen huilt Paulus, want hij weet wat ze door hun houding
op het spel zetten. Zij wandelen als vijanden van kruis van Christus, wat betekent, dat zij
zich niet willen laten opvoeden, en in die opvoeding niet willen delen in het lijden van
Christus. Zij vergaren die werken van hout hooi en stro, waar niets van over blijft. En
daarom staat er: “Hun einde is het verderf.”
Nogmaals, dit betekent niet dat ze verloren zijn, maar wat in de tekst vertaald is met
“verderf” vinden we het Griekse woord “apoleia”.
En wanneer we in de Schrift zouden onderzoeken wat dat “apoleia” betekent, dan komen we
er achter dat de Schrift ons meedeelt, dat je dingen misloopt, en in dit geval de erfenis
misloopt.
Ook de broeders en zusters, die Paulus aanspreekt in zijn late brieven, die na de
Handelingen zijn geschreven, en die wandelen in navolging van hem, dus door genade
mogen staan in de juiste gezindheid, zullen werken Gods voortbrengen van goud, zilver en
kostbaar gesteente, die Gode welgevallig zijn.
Die werken bewerkt God in hen, doordat zij zich door God hebben laten opvoeden.
Maar zij die wandelen als vijanden zullen werken van hout, hooi en stro voortbrengen, en
wat blijft daarvan over? Zegt de Bijbel dat hun werken standhouden?
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Zegt de Bijbel dat zij zullen erven? Of zegt de Bijbel dat zij zullen erven, en maar een klein
gedeelte van de erfenis zullen missen, zoals de kroon?
Nee, de Bijbel zegt dat zij de volledige prijs in Christus, de volledige erfenis zullen
mislopen!
Paulus zegt niet voor niets in Kol 2:18: “Laat niemand u de prijs doen missen!” En eigenlijk
staat hier in de grondtekst: “Laat niemand van u worden gediskwalificeerd!”
En diskwalificatie betekent dat je ergens van uitgesloten wordt.
Wanneer wordt je gediskwalificeerd?
Broeders en zusters, de Bijbel spreekt over zonen die door God worden geadopteerd. En die
zonen wil God opvoeden tot volwassenheid.
 Zowel in de Handelingen als na de Handelingen wil God het willen en het werken in
die “zoon” bewerken. Maar God dwingt niet.
 En zowel in de Handelingen als na de Handelingen wil God de zoon tot
volwassenheid brengen, zij het met iedere zoon een verschillende erfenis in het
verschiet.
 En zowel in de Handelingen als na de Handelingen hebben we te maken met dezelfde
rechtvaardige God, die eigen werken van hout, hooi en stro verbrandt, er blijft niets
van over.
 En zowel in de Handelingen als na de Handelingen erven alleen zij, die in die
gezindheid staan, welke ons door Paulus wordt geleerd.
 En zowel in de Handelingen als na de Handelingen erven de “aardsgezinde”
gelovigen niet.
 En zowel in de Handelingen als na de Handelingen blijft er voor de gelovigen, die
werken van hout, hooi en stro hebben voortgebracht alleen hun behoud over.
God is een God van orde en niet van wanorde. God heeft altijd op een dergelijke manier
gehandeld, omdat Hij rechtvaardig is. Zo handelde God ook bij het volk Israël. Wanneer we
naar Israël kijken, toen het volk in de woestijn wandelde, dan zien we een volk verlost uit de
slavernij van Egypte. Het waren verlosten. En bovendien hadden ze geweldige beloften van
God gekregen.
 Ze zouden een land van de Heere krijgen overvloeiende van melk en honing.
 Ze hadden al geweldige daden Gods mogen zien met hun eigen ogen.
 Ze hadden gezien hoe God de legers van Egypte ten onder liet gaan in de zee.
 Ze hadden meegemaakt dat de Heere het bittere water van Mara had veranderd in
gezond water,
 Ze hadden dagelijks meegemaakt hoe de Heere voor hen zorgde. Maar wat gebeurde
er?
Zij geloofden de 10 verspieders, die zeiden dat zij nooit het land Kanaän zouden kunnen
innemen, terwijl God toch had gezegd, dat Hij hun het land zou geven.
Zij hadden hun ogen gericht op wat voor ogen was, en vertrouwden op eigen vlees,
eigenlijk waren zij aardsgezind, hun werken waren niet in geloof in de Heere.
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En het gevolg was dat de Heere hen allen in de woestijn deed omkomen. Waren zij
verloren? Nee, zij waren verlosten, maar zij erfden niet door hun ongeloof, zij waren
aardsgezind, en daarom liepen zij hun erfenis mis! Ze mochten het beloofde land niet binnen
gaan.
Zo werkte God toen, en ik geloof dat God nu nog zo werkt. En daarom hamert Paulus ook
voortdurend erop dat de gelovigen hun roeping – in welke tijd ook – waardig dienen te
wandelen, omdat er zoveel op het spel staat.
Kortweg gezegd: Je groeit door de werken Gods op tot volwassenheid, tot zoon, en je erft.
Of je gaat je eigen gang, en je laat je niet opvoeden en je erft niet.

Gods Tempel
Dan is er ook nog het laatste gedeelte uit de tekst van 1 Kor 3:
 “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 17 Zo
iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat
zijt gij, is heilig!” (1 Kor 3:16-17).
En eigenlijk zouden we ook deze tekst in de Staten Vertaling moeten lezen, en dan lezen we
in 1 Kor 3:17:
 “Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want
de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.”
En wanneer we zouden onderzoeken wat het Griekse woord is wat hier wordt gebruikt, het
“te gronde richten”, dan vinden we het woord “phtheiro”, wat in 7 teksten in het N. T.
voorkomt, en wat steeds in dezelfde betekenis is vertaald, namelijk 1 Kor 3:17, 1 Kor 15:33,
2 Kor 7:2, 2 Kor 11:3, Ef 4:22, Judas 1:10 en Openb 19:2.
Eén ervan wil ik u noemen: Ef 4:22:
 “Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te
gronde gaat door de misleidende begeerten.” (Ef 4:22).
Wat blijft er over van onze oude mens, wanneer we echt de Heere navolgen? Helemaal
niets. En dát is de betekenis van dat “te gronde richten”.
1 Kor 3:17 werd gesproken tegen de gelovigen in de Handelingen tijd. Dus tegen die
gemeente van eerstgeborenen. Tegen die gemeente wordt gezegd, dat zij Gods tempel
vormen. Dus die “heiligen” uit de Handelingen tijd, die apart geplaatsten voor de gemeente
van eerstgeborenen vormen door de inwoning van de heilige Geest Gods tempel. En dat
bracht verplichtingen met zich mee. Welke?
Dat zij hun roeping waardig dienden te wandelen in afhankelijkheid van de opgestane
Christus. En wanneer zij dat niet wilden, dus hun eigen eer en roem op de eerste plaats
stelden, dan zou hun dat duur komen te staan, dan zouden zij door God zelf “geschonden”
worden. Wat zou er dan gebeuren?
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We moeten proberen de tekst aan ons hart te laten komen: “Zo iemand Gods tempel schendt,
God zal hem schenden” God zal hem te gronde richten. (1 Kor 3:17).
Wat betekent dit? Ja, broeders en zusters, dan betekent dit NIET dat zij verloren zullen gaan,
maar dat zij, doordat zij niet wandelen naar de roeping waarmee zij geroepen zijn, maar
door werken voort te brengen van hout, hooi en stro, die tempel Gods schenden, en dan
zouden zij de dan geldende erfenis missen.
Deze tekst lazen wij in Korinthe. Dit spreekt Paulus tegen die gemeente van eerstgeborenen.
Maar ook in deze tijd, in de brieven na Handelingen, spreekt Paulus tegen de gelovigen van
het Lichaam van Christus dergelijke woorden over een tempel.
Efeze 2:19-22:
 “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der
heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en
profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 21 In Hem wast elk bouwwerk,
goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 22 in wie ook gij mede
gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.”
Ook de gemeente het Lichaam van Christus wordt hier een tempel, heilig (= apart geplaatst)
in de Heere, genoemd. En de Heere zelf is de hoeksteen van dat gebouw. En wat opvalt is
dat allen die tot het Lichaam behoren met stenen worden vergeleken.
Dat bouwwerk waar hier over gesproken wordt wordt gevormd door goed ineensluitende
stenen.
En we weten hoe die stenen gemaakt werden in de oudheid. Die stenen werden in de bergen
uitgehouwen, en werden daar bekapt, zodat zij in elkaar en aan elkaar aansloten, “goed
ineensluitend” tot een heilige tempel zouden worden in de Heere.
En dan begrijpen we ook waarom we soms moeten lijden als gelovigen, waarom er soms
dingen gebeuren in ons leven.
Want broeders en zusters, dat bekappen en dat pasklaar gemaakt worden door de Heere doet
wel eens pijn. Doet wel eens erg pijn. Want dat komt aan ons vlees.
En aan de ene steen moet soms meer gebeuren dan aan de andere. Dan moeten we dingen
afleggen, om zo gevormd te worden als de Heere ons hebben wil.
Laten we dat gebeuren?
Willen we ons zo laten vormen, dat de Heere Zijn onvergankelijke werken in ons kan
verrichten?
Kol 3:1:
 “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar
Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn,
niet die op de aarde zijn. 3Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met
Christus in God. 4Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met
Hem verschijnen in heerlijkheid.”
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Bijbelstudie 10 – Exodus 16 – Het Manna
Ex 16:1-36:
 “ Toen zij van Elim opgebroken waren, kwam de gehele vergadering der Israëlieten
in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt, op de vijftiende dag van de
tweede maand sedert hun uittocht uit het land Egypte. 2 En in die woestijn morde de
gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aäron; 3 en de Israëlieten zeiden
tot hen: Och, dat wij door de hand des Heren in het land Egypte gestorven waren,
toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten; want gij hebt ons in deze
woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen. 4 Toen
zeide de Here tot Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen; dan zal
het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat Ik het op de
proef stelle, of het al dan niet wandelt naar mijn wet. 5 En als zij op de zesde dag
bereiden wat zij hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op
de andere dagen verzamelen. 6 Daarop zeiden Mozes en Aäron tot alle Israëlieten:
Vanavond zult gij weten, dat de Here u uit het land Egypte heeft geleid. 7 En
morgenochtend zult gij de heerlijkheid des Heren zien, omdat Hij uw gemor tegen de
Here gehoord heeft. Want wat zijn wij, dat gij tegen ons mort? 8 En Mozes zeide: Als
de Here u in de avond vlees te eten geeft en in de morgen volop brood, omdat de
Here het gemor waarmede gij tegen Hem gemord hebt, gehoord heeft – wat zijn wij?
Niet tegen ons was uw gemor, maar tegen de Here. 9 En Mozes zeide tot Aäron: Zeg
tot de gehele vergadering der Israëlieten: nadert voor het aangezicht des Heren: want
Hij heeft uw gemor gehoord. 10 Terwijl nu Aäron sprak tot de gehele vergadering der
Israëlieten, richtten zij hun blik naar de woestijn – en zie, de heerlijkheid des Heren
verscheen in een wolk. 11 Toen sprak de Here tot Mozes en zeide: 12 Ik heb het
gemor der Israëlieten gehoord; zeg tot hen: in de avondschemering zult gij vlees eten
en in de morgen zult gij met brood verzadigd worden; en gij zult weten, dat Ik, de
Here, uw God ben. 13 En des avonds kwamen kwakkels opzetten en overdekten de
legerplaats; en des morgens was er een dauwlaag rondom de legerplaats. 14 Toen de
dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woestijn iets fijns, iets
schilferachtigs, fijn als rijm op de aarde. 15 Toen de Israëlieten het zagen, zeiden zij
tot elkander: Wat is dit? Want zij wisten niet, wat het was. Maar Mozes zeide tot hen:
Dit is het brood dat de Here u tot spijze gegeven heeft. 16 Dit is wat de Here geboden
heeft: verzamelt ervan naar ieders behoefte; ieder van u kan voor zijn tentgenoten een
gomer per hoofd nemen, naar gelang van het zielental. 17 De Israëlieten nu deden zo
en verzamelden het, de een meer en de ander minder. 18 Toen zij het in een gomer
maten, had hij die meer verzameld had, niet te veel en hij die minder verzameld had,
kwam niet te kort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld. 19 En Mozes zeide tot
hen: Niemand late ervan over tot de morgen. 20 Maar sommigen luisterden niet naar
Mozes en lieten ervan over tot de morgen, maar toen was het bedorven van de
wormen en stonk. En Mozes werd toornig op hen. 21 Zij nu verzamelden het elke
morgen ieder naar zijn behoefte; maar als de zon heet werd, smolt het. 22 En op de
zesde dag verzamelden zij tweemaal zoveel brood, twee gomer voor ieder; en al de
vorsten der vergadering kwamen het Mozes berichten. 23 Toen zeide hij tot hen: Dit
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is wat de Here gezegd heeft: een rustdag, een heilige sabbat is het morgen voor de Here;
bakt wat gij bakken wilt en kookt wat gij koken wilt; laat al wat overblijft liggen om het tot
de volgende morgen te bewaren. 24 Zij lieten het dan tot de volgende morgen liggen, zoals
Mozes bevolen had; toen stonk het niet, en er waren geen maden in. 25 Voorts zeide Mozes:
Eet dit vandaag, want heden is het sabbat voor de Here, vandaag zult gij het niet vinden op
het veld. 26 Zes dagen zult gij het verzamelen, maar op de zevende dag is het sabbat; dan is
het er niet. 27 Toen er dan ook van het volk op de zevende dag heengingen om wat te
verzamelen, vonden zij het niet. 28 Daarom zeide de Here tot Mozes: Hoelang weigert gij
mijn geboden en wetten te onderhouden? 29 Bedenkt, dat de Here u de sabbat gegeven
heeft; daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Ieder moet op zijn plaats
blijven; niemand mag zijn plaats op de zevende dag verlaten. 30 Toen rustte het volk op de
zevende dag. 31 Het huis Israëls noemde het: manna; en het was wit als korianderzaad en de
smaak ervan was als die van een honingkoek. 32 Mozes zeide: Dit is wat de Here geboden
heeft: vul er een gomer mee, om het voor de toekomende geslachten te bewaren, opdat zij
het brood zien, dat Ik u in de woestijn te eten heb gegeven, toen Ik u uit het land Egypte
leidde. 33 Daarom zeide Mozes tot Aäron: Neem een kruik, doe daarin een volle gomer
manna en leg dit voor het aangezicht des Heren, om het voor de toekomende geslachten te
bewaren. 34 Zoals de Here Mozes geboden had, legde Aäron het vóór de Getuigenis ter
bewaring. 35 De Israëlieten nu hebben veertig jaar het manna gegeten, totdat zij kwamen in
bewoond land; het manna hebben zij gegeten, totdat zij kwamen aan de grens van het land
Kanaän. 36 Een gomer nu is het tiende van een efa.”
Ja, bijzonder is hier in dit hoofdstuk, dat Israël hier aankomt in de woestijn Sin. Ze trekken
op van Elim, en kwamen in de woestijn Sin, die tussen Elim en de berg Sinaï ligt, op de
vijftiende dag van de tweede maand sedert hun uittocht uit het land Egypte.
De woestijn Sin. Sin betekent “doornen”of “doornig”. En Elim, dat was de plaats, waar die
12 waterbronnen en die palmbomen zich bevonden. En daar was het heerlijk vertoeven in
die oase. En soms hebben wij ook van die oases in ons leven, daar zouden we dan heerlijk
bij de Heere willen blijven vertoeven. Dat is als het ware een soort Kanaän, als het ware een
soort voorproefje van zo'n paradijs. En dan zouden we willen, dat we daar konden blijven,
maar de Heere zegt, nee, we trekken verder.
En dan trekt de Heere de woestijn in. En we moeten goed begrijpen, onze reis door dit leven
is toch ook een reis door de woestijn. Het is een pelgrimsreis. Waarom? De wereld doet zich
aan ons voor als een woestijn. Want onze schat ligt hier niet. En ons hart ligt hier niet.
Als je eenmaal hebt gehoord van Kanaän, als je eenmaal geestelijk daarin hebt geblikt, dan
weet je dat alle wereldse rijkdom erbij verbleekt, dat niets in de schaduw daarvan kan staan.
Dan weet je dat je dit leven als een pelgrim doortrekt. Maar dat leven, dat kent wel zijn
doornen. En dat betekent “Sin”, de woestijn Sin, de woestijn van doornen. En ja, dan raak je
best wel beschadigd af en toe. Je loopt best wel menig schrammetje op, zowel lichamelijk
als geestelijk, dat kan je allemaal overkomen. Het zijn beproevingen.
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En toch laat God hier zien, wat voor voorzorgsmaatregelen Hij hier genomen heeft voor de
gelovige, die op zijn pelgrimstocht door dit leven heen, door deze wereld heen op reis is
naar het hemelse Kanaän.
De Heere voorziet namelijk rijkelijk in brood, Hij voorziet rijkelijk in manna, en rijkelijk in
vlees. In kwakkels, die 's avonds kwamen, en in manna, wat elke ochtend te vinden was op
het veld.
Ja, manna, dat is brood, staat er. En ze noemden het manna. En er staat in Ex 16:15b, dat de
Israëlieten zichzelf afvragen:
 “Wat is dit? Want zij wisten niet, wat het was. Maar Mozes zeide tot hen: Dit is het
brood dat de Here u tot spijze gegeven heeft.”
Het was het menu wat God voor Zijn volk Israël elke dag klaar maakte, en elke dag
voorschotelde, nadat de dauw was opgetrokken. En één van de belangrijkste dingen in de
woestijn was niet alleen dat je water moet hebben, maar ook dat je brood moet hebben. Je
moet kunnen eten. En wat een kind van God, een gelovige nodig heeft, is dat hij geestelijk
voedsel krijgt, omdat hij/zij een geestelijk leven bezit. En een geestelijk leven moet
geestelijk onderhouden worden, dat moet geestelijk gevoed worden. En dat is een dagelijkse
bezigheid, eten, ik doe het elke dag, en meerdere eren per dag. Dat is in het natuurlijke leven
zo, en dat is in het geestelijke leven – let op – niet anders. Dat is net zo.
Nou moet u weten dat “Manna” in de Bijbel een dubbele betekenis heeft.
In de eerste plaats weten we uit het evangelie van Johannes, dat het spreekt van de Heere
Jezus, het is een type van de Heere Jezus Christus, die zelf zegt:
 “Ik ben het Brood dat uit de hemel is nedergedaald.” en verder:
 “Ik ben het Brood des levens.”
En Hij nodigt iedereen uit om van Hem te eten. Niet alleen is Hij het brood des levens, als je
van Hem eet, en dat je dus leven ontvangt, maar Hij nodigt ons ook uit om van Hem te
blijven eten. En als je van Hem blijft eten, en dat doen we ook eigenlijk nu we hier mee
bezig zijn – wanneer we al deze dingen overdenken – dan eten we eigenlijk van Hem, Dan
wordt dat leven, dat geestelijke leven gevoed, en wordt dat onderhouden.
Het manna is levenwekkend, het wekt tot leven, maar is ook leven onderhoudend. Dat is de
Heere Jezus Christus.
Maar in de tweede plaats spreekt het manna niet alleen dat het een type is van de Heere
Jezus Christus, het spreekt er ook van, dat het een type is van het Woord, de Bijbel, het door
God geïnspireerde Woord.
Christus is aan de ene kant een type van het vleesgeworden Woord, en aan de andere kant is
het een type van het geschreven Woord. En het is een wonder dat die twee elkaar volkomen
afdekken. Het geschreven Woord getuigd van het vleesgeworden Woord. Het vleesgeworden
Woord en het geschreven Woord zijn volkomen één met elkaar. En als ik het vleesgeworden
Woord, Christus, wil aanschouwen, dan kan ik dat alleen doen door te gaan lezen in het
geschreven Woord. Dan zie ik Hem. En ik kan mijn Heiland alleen maar kennen vanuit dat
Woord. Ik heb geen andere bron van informatie.
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Als ik de Bijbel, het Woord niet zou hebben, dan zou ik niet eens weten dat er een Verlosser
was, dat er een Heiland was. Het Woord heeft mij dat geopenbaard. Ik zou ook niet eens
weten dat er een hemel is. Ik zou niet eens weten van Zijn kruis. Ik zou niet weten van Zijn
lijden, van Zijn sterven, van Zijn opstanding, van de kracht van Zijn bloed.
De enige informatie die wij daarvoor hebben is de Bijbel. En willen we de Heiland leren
kennen, dan kunnen we de Heiland alleen maar leren kennen door het Woord. En we leren
Hem steeds meer kennen juist door dat Woord. En die kennis komt alleen vanuit het
geschreven Woord. Dat is Gods getuigenis over Zijn Zoon, het Woord, dat vlees geworden
is. En als je meer de Heere Jezus wilt leren kennen, dan kan je dat nooit doen buiten dat
Woord om. Er is geen toename van kennis mogelijk buiten de Bijbel.
Daarom, Bijbelstudie, dat dienen we goed te beseffen, dat is niet iets, dat je doet ter
vermeerdering – zou je kunnen zeggen – van je intellectuele kennis.
Nee, Bijbelstudie is een beter en dieper leren kennen van de Heere Jezus Christus met en in
je hart. Hij zegt:
 “Ik ben de Waarheid, Ik ben het brood des levens”.
Hij was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. En het Woord is
vlees geworden (Joh 1). Zo zien we dat het vlees geworden Woord volkomen wordt
afgedekt, parallel loopt met het geschreven Woord. Het ene is onlosmakelijk verbonden met
het andere. En wanneer je wilt in je leven dat Christus rijkelijk in je woont, dan moet je
maar één ding doen, zegt de apostel Paulus in de Filippenzen brief, dan moet je zorgen dat
het Woord rijkelijk in je woont. Want als je het Woord rijkelijk in je hebt, dan heb je
Christus rijkelijk in je. Want in het Woord vindt je Hem, en door dat Woord komt Hij tot je,
en door dat Woord wordt je in feite verblijdt, en neemt dat Woord bezit van je. Door dat
Woord heeft Hij ook persoonlijk in mijn eigen leven aan mijn hart geklopt. En toen ik mijn
hart opende voor het Woord heeft Hij door het Woord woning gemaakt in mijn hart.
We moeten niet gaan leven op ons gevoel, op ons gevoelsleven, dat is een groot gevaar. We
moeten leven vanuit het Woord. En we zijn zo snel geneigd op onze gevoelens af te gaan.
En gelovigen die denken vaak: “We moeten het voelen, anders kunnen we niet geloven.”
Maar gevoel is een verkeerde bron. Dat is een verkeerd idee wat men heeft. Gevoelens zijn
bedrieglijk. Je kunt vrome gevoelens hebben, religieuze gevoelens hebben, maar het kan
nooit een bron zijn, waaruit je geestelijk leven kan putten. Je gevoelsleven moet beheerst
worden door het Woord zelf.
En soms zijn er gelovigen, die zeggen: “Nee, het is niet het Woord, maar de Geest moet het
doen.” Alsof Geest en Woord twee verschillende dingen zouden zijn. Dat is natuurlijk niet
zo. Want de Heilige Geest en het Woord zijn één. Gods Geest is de auteur van de Bijbel. En
Gods Geest heeft het Woord ingeblazen, geïnspireerd.
Het manna is dus niet alleen een type van Christus, als brood des levens, het vleesgeworden
Woord, maar het manna is ook een type van het Woord van God.
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Dat het manna een type van Christus is, blijkt ook uit de uitspraak van de Israëlieten in
Ex16:15, toen zij het manna voor het eerst zagen. Zij zeiden: “Wat is dit? Want zij wisten
niet wat het was.”
Er was geen herkennen. En ook later hebben de Israëlieten, toen zij de Heere Jezus Christus
aanschouwden op aarde, wisten ze ook niet wie Hij was, er was ook toen geen herkenning.
De Zijnen hebben Hem niet herkend, Hem niet aangenomen. Ze hebben dat hemelse brood,
dat lijfelijk onder hen was, en dat uit de hemel was nedergedaald, verworpen.
En dat manna wat op de grond ligt, wat kan je daarmee doen? Stel wij zijn Israëliet, en je
verlaat je tent, en loopt in die woestijn, wat kan je dan met dat manna doen? Nou, je kan
ervoor gaan knielen, ervoor buigen, en je kan het aanvaarden, of je kan er ook boven op
gaan staan. Je kan het vertrappen. En die keus had Israël. En ze hebben de Heere Jezus
Christus vertrapt. Ze hebben Hem bespot, ze hebben Hem bespuwd, ze hebben gezegd:
“Weg met Hem, kruisigt Hem”
Het manna spreekt van Christus. Het manna was ook wit, en wit spreekt van reinheid. En
Christus was rein, Hij had geen gemeenschap met de duisternis, Hij wandelde in de weg van
Zijn Vader, en Hij deed ook de wil van Zijn Vader.
In vers 14 kan je lezen over het manna:
 “Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woestijn iets fijns, iets
schilferachtigs, fijn als rijm op de aarde.”
Er lag iets fijns, iets kleins. Christus werd klein, Christus is mens geworden, Christus heeft
Zich ontledigd, Hij heeft Zijn heerlijkheid afgelegd (Fil 2:5-9). Het manna was ook rond,
dat staat wel niet zo in de NBG vertaling, maar in vers 14 staat, het was een klein rond ding,
het was rond. En iets ronds is in feite volmaakt. Rond spreekt van volmaaktheid, en Christus
was ook volmaakt. Hij was zonder zonde. Hij had geen zonde-natuur. Hij was door de
heilige Geest geboren uit een vrouw.
En wat ook een typisch kenmerk was van manna, het manna was ook zoet als je het at. Zoet
als honingkoeken. En de Heere Jezus nodigt ook uit om van Hem te eten. Hij zegt:
 “Ik ben het brood des levens, wie van Mij eet, en wie tot Mij komt zal nimmer meer
hongeren, en indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven.”
Ja, als je eet van Christus, dan verdwijnt de honger in je leven. Dan verdwijnt ook de
bitterheid uit je leven, dan wordt je leven zoet. Want Christus maakt het zoet, het smaakt
zoet in de mond. Dan krijg je een ander leven, dan krijg je een hemels leven. Dan gaat het
leven als het ware bruisen, dan wordt het zoet in je, dan ga je de genade van God leren
ervaren en kennen.
Ja, dat manna is een bijzonder iets. We weten eigenlijk ook helemaal niet wat het nu precies
was. Want 40 jaar kwam het voor in de woestijn. En Mozes zei tegen Aäron in opdracht van
de Heere, dat Aäron het moest verzamelen in een kruik, en dat heeft hij ook gedaan, dat
hebben we gelezen aan het einde van het hoofdstuk.
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En die kruik heeft hij later gelegd in de ark des verbonds, tezamen met de twee stenen
tafelen, en ook nog met de bloeiende staf van Aäron, die kon je vinden in de ark des
verbonds, zodat de latere geslachten altijd konden zien en weten, dat het manna waarachtig
heeft bestaan. Maar wij weten helemaal niet wat het was. Er staat in vers 4, als de Heere
over dat manna spreekt:
 “Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen.”
Nou, zegen de wetenschappers in onze dagen, dat lijkt ons toch een beetje vreemd. En als je
dan vragen gaat stellen, zo van waar kwam dat manna vandaan. En – dat kan je vaak in
menige Bijbelverklaring wel lezen – dan zeggen ze: “Nou, er waren broodbomen in de
woestijn, die woestijn Sin het stond vol met broodbomen. En daar groeide zomaar brood
aan, en dat vonden de Israëlieten, en daarmee hebben zij zich gevoed.”
Maar wacht nou eens even, bekende theoloog, die en die, er staat hier toch duidelijk:
 “Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen.”
Nou dat is voor de wetenschappers en voor menig theoloog niet te accepteren, daar moet
een natuurlijke verklaring voor gevonden worden. En dan komen ze tot die verklaring dat er
bomen waren, dat er broodbomen waren in de woestijn.
Wanneer je daar wat over doordenkt, dan blijkt wel, dat wat zij beweren niet klopt, want
hier staat: “Het kwam uit de hemel”. Het kwam niet uit de aarde.
Stel dat er een broodboom zou bestaan, waar trekt die dan dat brood vandaan? Uit de aarde.
Maar het voedsel kwam niet vanuit de aarde, het is vanuit de hemel. Het is niet van een
boom. Het is geen product van de aarde. Het was geen product van mensen. Er is geen
bakker aan te pas gekomen. Het is ook niet meegebracht uit Egypte, alsof ze daar toen
broden van gebakken hebben, nee, er kwam niemand aan te pas, dan alleen de Heere zelf.
Het was een gave van God, regelrecht uit de hemel.
En als men toch wil volhouden dat het toch broodbomen waren, die daar dan in de woestijn
groeien, dan vraag ik mij toch eerlijk gezegd af: “Nou dat moeten dan wel enorm veel
broodbomen zijn geweest.” Dat volk bestond uit ongeveer 2 miljoen man, die moesten
dagelijks eten. Hoeveel bomen moeten er dan wel niet hebben gestaan? Dat is toch niet te
bevatten? Dan moet die hele woestijn vol hebben gestaan met broodbomen. Want Israël
heeft daar wel 40 jaar lang door die woestijn rondgetrokken, van pleisterplaatst naar
pleisterplaats. Dan moet die hele woestijn vol hebben gestaan met broodbomen. En dan
groeiden die broodbomen daar in een dorre droge woestijn zonder water. Dat is dan wel heel
bijzonder. U begrijpt dat dit complete onzin is. Het klopt gewoon niet.
Maar ja, dat krijg je als de natuurlijke mens de Bijbel leest, en het wonder van God niet wil
accepteren.
Het was een rechtstreeks wonder. Het manna kwam uit God zelf voort. En het wonder, dat is
het mooie, dat herhaalde zich elke ochtend opnieuw. En in feite is het manna hetzelfde als
de Bijbel. Wat u in uw handen heeft allemaal, beseffen we eigenlijk wel wat voor groot
wonder dat is? Want dat is niet afkomstig uit de aarde, van de mens, het is afkomstig uit de
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hemel, het is van God. Het is het Woord van God. Het is niet een product van mensen, er
staat geen menselijk brein achter. De Bijbel is niet te verklaren op een natuurlijke manier.
Het is brood uit de hemel. En als ik het Woord van God hanteer, als ik het Woord van God
lees, dan weet ik, en dat besef ik ook, dat het Woord van God heilig is, omdat God het Zelf
vanuit Zijn mond heeft gesproken, en het mij heeft medegedeeld. De mensen die het
geschreven hebben werden stuk voor stuk geïnspireerd, ingeademd door de Geest van God.
De Bijbel is niet wetenschappelijk te verklaren. Het is niet een dogma van mensen, maar het
is een Goddelijke openbaring. Het is een wonderlijk boek, wat uit 66 Bijbelboeken bestaat,
geschreven in een tijdsspanne van 2000 jaar, door mensen die elkaar vaak nooit hebben
gekend, en toch is het één geheel. Dat is heel bijzonder!
Dat moet je eens afspreken met een uitgever, één of andere werelduitgever, dat je zegt: “Joh,
we spreken nu af, we gaan in 2000 jaar 66 boeken schrijven, en die laten we schrijven door
verschillende mensen, die elkaar helemaal niet kennen, en uiteindelijk moet het toch één
geheel zijn.”
Nou ik weet wat er met dat project gebeurt, het gaat mislukken. Maar dit Woord van God is
niet mislukt. En het is ook niet te verklaren. Het is een wonder, en dat is heel bijzonder!
Natuurlijk was het voor de Heere geen enkel probleem om brood te verstrekken, en die
Broodvoorziening elke dag te laten geschieden. Veertig jaar lang werd heel dit volk, twee
miljoen, erdoor gevoed. Maar verder is dat Woord van God natuurlijk ook – als je dan kijkt
de eeuwen door – als manna, als voedsel geweest voor miljoenen mensen. Het Woord van
God is tot voedsel geweest – net zoals het manna 40 jaar voor Israël in de woestijn tot
voedsel was – voor miljoenen mensen in de afgelopen honderden jaren.
Het is toch een wonder eigenlijk, het meest verkochte boek ter wereld, wat is dat? Dat is de
Bijbel. En dat is niet op grond van allerlei acties, van allerlei menselijke initiatieven, dat is
onnodig. Maar als je gewoon kijkt door alle eeuwen heen, welk boek staat op nummer één,
en is nooit meer in te halen? Dat is het Woord van God, hoe het ook bekritiseerd wordt. Het
staat op nummer één. Het is een bestseller aller tijden. En het wonderlijke is ook, dat
wanneer er landen zijn, zoals vroeger achter het ijzeren gordijn, waar dan de Bijbel schaars
is, en waar tegen de Bijbel ingegaan wordt, dan zou je denken, dat er helemaal geen animo
voor is. Nou, dan vergis je je. Want juist in die tijd, toen de Bijbel daar schaars was, was er
een schreeuwende honger naar dit “brood”.
En daarom is het een voorrecht, dat moeten we beseffen, dat wij dit Woord hebben, dat we
dit brood uit de hemel hebben. Het is Gods voedselvoorziening voor ons als gelovigen, die
een pelgrimstocht hier hebben te gaan door het leven, door deze woestijn heen, naar het
hemelse Kanaän.
Ja, het is een klein rond ding, dat zegt de St. Vert. in vers 14, een klein rond ding, 't is maar
klein. En het is ook duidelijk hier in dit hoofdstuk, dat het binnen handbereik van de
Israëlieten lag. Je hoefde er helemaal niet ver voor te lopen. Het lag rondom de legerplaats.
Het lag zomaar voor het grijpen, het lag zomaar voor hun ogen.
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En ze hoefden er geen verre reis voor te maken. En zo is het met het Woord van God ook.
Het ligt altijd voor het grijpen. Grijpen we het ook? Het geestelijk voedsel hebben we
dagelijks bij de hand. We hebben allemaal thuis een Bijbel, en we hebben, als we
Bijbelstudie doen, ook allemaal een Bijbel bij ons.
God heeft Zijn Woord binnen ons bereik gebracht. We hoeven geen honger te lijden. Het ligt
voor het grijpen. En het beste is wat je kan doen, is wat de Israëlieten hier ook moesten
doen: In de morgen dat Woord van God tot je nemen. Want we kunnen niet buiten dat
Woord. We kunnen niet buiten dat voedsel.
Het is een klein rond ding, klein van omvang. Ja de Bijbel is maar klein, het is een klein
ding. En het is alles wat we van de Heere nodig hebben. Het past in je tasje. Je kan het ook
in je zak doen. Het is maar een klein ding. En het is merkwaardig dat je daar heel je leven
genoeg aan hebt. En alle gelovigen mogen er genoeg aan hebben. We hebben ook niet meer
nodig, het is volledig. En alles wat God ons te vertellen heeft kunnen wij in onze zak
dragen. Maar het is natuurlijk niet voldoende dat je de Bijbel alleen maar bij je hebt, het is
pas voldoende, als je wat je in je zak draagt, dat je dat als het ware overdraagt, iets meer
naar binnen naar je hart. Je moet het als het ware opnemen in je hart. Het Woord van God
moet rijkelijk in ons wonen. Maar dan moet je dat als het ware wel overhevelen naar je hart.
Je moet het eten, je moet het tot je nemen.
Het Woord van God wijst ons de weg tot zaligheid. En het Woord van God dient tot
onderhoud van ons tijdens die pelgrimsreis naar de hemel. Het Woord van God bevat alle
beloften en zegeningen, die in Christus ons deel geworden zijn. Het is niet alleen een klein
ding, het is ook een rond ding, er zitten geen scherpe hoeken aan. En dat wijst op die
wonderbare harmonie van de Schrift, het is één geheel. Al die Bijbelboeken passen perfect
in elkaar, al die teksten, niets kan worden gemist, geen tekst, en geen Bijbelboek, het is een
eenheid, het is één harmonie van de Schrift. Het is afgerond, het is een afgeronde
openbaring. Het is af, het is klaar, de zaak is rond!
En dat is goed te weten. Want heel veel mensen hebben aan de Bijbel alleen niet genoeg, en
vooral tegenwoordig niet. Mensen willen een nieuwe openbaring hebben, ze willen
gezichten zien, ze willen profetie horen, ze willen tekenen zien, krachten en wonderen.
Maar de Bijbel is rond, de Bijbel af, de Bijbel is klaar, de Bijbel is één geheel. En daarom
zou ik graag tegen die mensen willen zeggen, die meer willen zien en meer willen beleven,
die profetie en die zichtbare dingen, enz., dat ze zich aan het Woord houden, en in bezit
mogen nemen, wat de Heere voor ons heeft bestemd, en daar niet buiten gaan. Want zolang
je nog niet het Woord van God compleet hebt bestudeerd, dan hoef je echt niet de Heere te
vragen om bijzondere openbaringen te beleven.
Als je het laatste Bijbelboek in de Bijbel nog niet ten volle begrepen hebt, en snapt, dat heet
dé openbaring, waar de Bijbel mee eindigt, dan moet je niet gaan zeuren dat je een
openbaring van de Heere wilt hebben. Hij heeft ons immers Zijn openbaring gegeven. Het
Woord van God is compleet en voldoende, het is af.
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Ik weet wel, het is heel gemakkelijk om te zeggen: “Nou Heere geeft U mij alstublieft maar
een droom, of geeft U mij maar een openbaring.”
Maar weet u wat ik dan zou willen zeggen? Dat is voor een luie christen. Nee, dat Woord
van God, daarvoor moet je werken. Daar moet je de tijd voor nemen, dat moet je
bestuderen, daar moet je even achter gaan zitten, daar moet je wat voor doen. Dat moet je
tot je nemen. En het Woord van God is melk voor de baby's, en vaste spijs voor de
volwassenen. Maar je moet er wel wat voor doen.
En het rare is, het vreemde is, dat er dan Israëlieten zijn, zoals hier staat, die dan later
zeggen, dat kunnen we lezen:
 “Wij walgen daarvan, van dat manna, we hebben er een afkeer van, altijd datzelfde
manna, we moeten eens wat anders hebben.” (Numeri 21:5).
Dat is niet goed wanneer je zulke mensen in je samenkomst hebt. Van dat samenraapsel, van
die meelopers, die als het ware terug verlangen naar de vleespotten van Egypte. Die zeggen:
 “Altijd dat manna, altijd die Bijbel, altijd dat Woord, altijd die Bijbelstudie, altijd dat
prediken uit het Woord van God.”
Ja, maar het is het Brood wat uit de hemel is nedergedaald. Het is hemels brood, en de
Heere zegt:
 “Daar moet je het mee doen, als je gezond wilt blijven tijdens de woestijnreis van je
leven, en dat moet je nemen, want dat is de spijze die ik je geef.”
Daar heeft de Heere Zelf in voorzien. En dat is genoeg, het is af. Het is rond, het is een klein
ding, het is een kostbaar ding, het is hemels!
Ex 16:31 voegt eraan toe:
 “Het huis Israëls noemde het: manna; en het was wit als korianderzaad en de smaak
ervan was als die van een honingkoek.”
Volgens mij was het best wel lekker. Dat smaakt heerlijk zoet in je mond. En het was wit
van kleur, staat hier. Wit, een beeld van reinheid. Het mocht ook helemaal niet worden
vermengd, dat manna, met iets anders. Wit spreekt van zuiverheid. De Bijbel is ook rein en
zuiver, en soms wordt het allemaal vermengd met andere dingen. Daar is men tegenwoordig
zo tot geneigd, dat het wordt vermengd met allerlei wereldse methoden, of anders gezegd,
dan wordt er menige Bijbeltekst geplakt aan allerlei wereldse methodieken en vormen.
Nee, je mocht het niet mengen, het is zuiver. In de Bijbel zitten geen tegenstrijdigheden, het
is rein, er zitten geen fouten in de Bijbel. Je kunt niet zeggen zoals ik soms wel eens lees:
“Hier heeft Paulus zich vergist.”
Nee, Paulus heeft zich niet vergist. Want Gods Geest heeft zich niet vergist.
Het is hemels Brood. Het Brood is zonder tegenstrijdigheid. Het is zonder meer de Waarheid
Gods. Er staat in vers 15, als ze dan gevraagd hebben: “Wat is dit?”
Want ze wisten niet wat het was, dan zegt Mozes: Dit is het brood wat de Heere u tot spijze
gegeven heeft. Ze moesten er dus van eten. Het manna is niet om ernaar te kijken.
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Het manna is ook niet om het te bewonderen. Dat manna was ook niet bedoeld om het te
bezitten, nee je moest ervan eten. En er mocht niets tot de volgende morgen overblijven.
Elke dag was er weer een nieuwe voorraad. En je moest niet een gedeelte ervan eten, nee, je
moest het helemaal eten. En je moest het werkelijk eten, de Heere wilde niet dat het eten
opgepot werd, of dat het gehamsterd werd, nee, je moest het gewoon elke dag eten, tot je
nemen, opeten.
En dat vergeten we vaak, echt eten. Je moet er niet van proeven, je moet ervan eten. En je
moet ook niet vergeten: Het was een dagelijkse bezigheid. En dat is de fout, die heel veel
kinderen Gods maken. Veel gelovigen eten dat Woord van God niet dagelijks. En het lijkt
erop dat veel gelovigen dat Woord van God ook niet kunnen eten. Je hebt mensen die in een
samenkomst de meest prachtige preken horen, en de wonderbaarlijkste uitleggingen, en ze
vinden het ook geweldig, en ze genieten er ook van. En als je er met ze over spreekt, dan
zeggen ze: “Tjonge, wat was het fijn.” Maar heel wonderlijk, ze groeien niet.
Waarom niet? Ze proeven er alleen maar van. En ze vinden het lekker. Maar ze eten niet. Ze
verwerken het niet, ze laten het niet doordringen tot hun hart. Dat is het probleem.
Je kan het vergelijken met die zeven vette koeien en die zeven magere koeien uit die droom
van de Farao. En wat was daar nou zo bijzonder aan? Nou, het bijzondere daaraan was, dat
toen die magere koeien die vette koeien opvraten, nou dan zou je verwachten dat die magere
koeien zelf heel dik en vet werden, maar dat gebeurde niet, ze bleven even mager als ze
voorheen al waren.
En dat is met deze gelovigen ook zo. Ze genieten ervan, ze vinden het allemaal prachtig, en
ze proeven ervan, maar ze groeien er niet van. Dat is het wonderlijke. Nee, je moet ervan
eten, en het in je hart laten vallen. Dat is het geheim. En het moet niet alleen zo zijn, dat je
het fijn en mooi vindt als iets wordt uitgelegd, maar je moet het ook tot je nemen. Je moet er
wel van eten.
Je kan wel thuis een Bijbelverhaal lezen, en dat trouw elke dag doen, en je kan een
Bijbelrooster nemen – er zijn wel Bijbelroosters, zodat je in één jaar heel de Bijbel door kan
lezen – maar als je alleen maar leest, en je eet het niet, dat is een groot verschil, dan heb je
er niets aan. Dan doet het je geen nut.
Christus zegt in Johannes 6:54:
 “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem
opwekken ten jongsten dage.”
Dat moet je doen! Heel persoonlijk! Dat kan een ander niet doen. Je moet het je persoonlijk
toe-eigenen. Je moet er van eten. En je moet het echt zelf doen. Een ander kan dat nooit
voor je doen. Je kan het wel tot de mond brengen, en ook ik of een andere spreker kan het u
tot de monde brengen, zoals je bijvoorbeeld een baby voert en eten probeert te geven, maar
die moet het wel zelf doorslikken. Die moet wel zelf gaan eten. Want ik weet uit eigen
ervaring, dat kan een drama zijn. Dat was een drama soms met mijn eigen kinderen, en dat
is nu tegenwoordig een drama met mijn kleinkinderen. Dan zitten ze aan tafel, en dan komt
dat lepeltje eraan, en dan komt dat lepeltje bij het mondje, en dan opeens is het “woep”.
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Ze draaien zich compleet om. Of nog erger, ze gaan gewoon slaan, dan doen ze, ze slaan
opeens zomaar. Ze slaan het zomaar door de kamer heen. Ja, dat heb je zo met baby's..........
Maar ze moeten leren ervan te eten. Zelf eten, ze moeten hun mond open doen, ze moeten
het in hun mond nemen, en ze moeten het doorslikken, zoals de volwassenen de vaste spijs
aan tafel, niet alleen ernaar kijken, en eraan ruiken, en proeven, maar ook de maaltijd
gewoon nuttigen. En het probleem is broeders en zusters, dat is het zelfde als met normaal
eten, hoe kunnen wij nou thuis heel slecht eten? Haasje, repje aan tafel komen, haasje repje
gaan zitten, binnen een paar seconden dat bord naar binnen werken..... heb je dan een goede
bekomst?
Helemaal niet, dat kan wel eens heel slecht uitpakken. En als je dan allerlei stoornissen
krijgt van je ingewanden, en je gaat naar de dokter toe, wat zegt die dokter dan? “Ja,
meneer, je moet er ook de tijd voor nemen”.
Ja, en dat is het geheim, je moet er de tijd voor nemen, en om het Woord van God je
persoonlijk toe te eigenen, niet alleen roef – roef te lezen, maar ook het je echt eigen te
maken, als het ware in je op te nemen, je het persoonlijk toe te eigenen, daar moet je de tijd
voor nemen. Dat is met gewoon eten zo, en dat is met het eten van het Woord van God net
zo.
Anders doet het zijn werk niet. Dat moet je in alle rust doen. En dat heeft ook heel veel te
maken met persoonlijke toe-eigening. Als je zo snel leest, te vlug, te haastig leest, ja dan mis
je menige zegen en menige belofte die in het Woord van God staat. Dan lees je er gewoon
overheen.
Maar als je je meer gaat afvragen, tot wie wordt het gezegd, en over wie, en wanneer is dat
gezegd, en waarom is dat gezegd. En dat je dan gaat afvragen, wat is dan voor mij, wat kan
ik daarvan persoonlijk van leren? En heb ik dit wel persoonlijk mij toegeëigend? Wanneer je
dat elke keer weer doet, als je dat Woord van God tot je neemt, en ervan eet, dan ga je
erdoor groeien. Dan ga je ervan leren. Dan ga je ervan leren, wat God persoonlijk tot jouw
te zeggen heeft. En dat is ongelooflijk belangrijk. Want alleen zo ontstaat er een
persoonlijke relatie met het Woord, met de Heere Jezus Christus.
Tegenwoordig is de tendens, zo van, je moet niet zo met dat Woord van God bezig zijn.
Tegenwoordig is het meer dat ze met de geest bezig willen zijn, geslagen willen worden
door de geest, in de geest vallen. Of gezalfd willen worden door de geest. Of dat je je
helemaal moet open zetten, stil moet worden voor Gods Geest. Ja, dat kan je dan wel doen,
je als het ware innerlijk open zetten, en innerlijk helemaal stil worden, maar dat is
ongelooflijk gevaarlijk. Dat is één van de gevaarlijkste dingen die een gelovige kan doen.
Want als jij je open zet, en je legt jezelf helemaal stil, dan moet je eens zien welke vijandige
machten er dan op je afkomen, dat is levensgevaarlijk.
Oh ja, we moeten wel stil worden voor God. En we hebben allemaal stille tijd nodig. Maar
dat betekent wel dat we Gods Woord dan actief overdenken, en actief met God spreken, met
je volle verstand, spreken over de dingen van je leven, in een persoonlijk relatie, in een
persoonlijke gemeenschap met de Heere Jezus Christus.
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Dat is belangrijk, maar niet stil worden voor God, en dan jezelf overgeven in het ruimtelijke
niets, want dat is heel gevaarlijk. Want als je jezelf helemaal ontledigd, ja dan kan je onder
allerlei invloeden en machten komen, die helaas tegenwoordig voor goddelijk worden
aangezien, maar die helaas niet goddelijk zijn. Dan zet je eigenlijk de deur open voor
demonische machten.
Ja, als je dan afgaat op je gevoelens, op je bevindingen, ja, dan ga je heel wat beleven, dan
ga je heel wat doormaken. Maar dat hebben we niet nodig.
Wat we nodig hebben, is voedsel van het Woord van God. De Heere spreekt in Zijn Woord.
En wat deed Maria? Maria bewaarde al deze dingen in haar hart.
Jacob deed precies hetzelfde als Maria. Toen Jacob al de dromen van zijn zoon Jozef
hoorde, toen kon hij die dromen niet verklaren. Maar wat deed Jacob? Hij bewaarde al die
dingen in zijn hart.
En dat moeten wij ook doen, ook al kunnen we soms niet alles verklaren in de Bijbel, geloof
het maar gewoon, want God spreekt. En laten we het maar bewaren in ons hart. Later wordt
het ons wel duidelijk, later werd het Maria duidelijk en later werd het ook Jacob duidelijk
toen hij zijn zoon ontmoette op die troon van Egypte.
Nogmaals, dat eten, dat moet je zelf doen, een ander kan het niet voor je doen. Zelfs een
samenkomst is daar niet voldoende voor. We mogen blij zijn dat er samenkomsten zijn, dat
we elkaar ontmoeten. We mogen blij zijn dat er mensen zijn, die ons het Woord van God
kunnen uitleggen, en die ons daarin wegwijs kunnen maken, maar dat kan nooit vervangen
de persoonlijke omgang met het Woord van God Zelf. En ik kan dat niet genoeg
onderstrepen. Lees je Bijbel, bidt elke dag! Zoals de Israëlieten ook elke dag het manna
moesten rapen.
Weet u wat het verschil is tussen vaste spijs en melk? Nou dat staat in Hebreeën 5:
 “Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij
traag zijt geworden in het horen. 12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars
behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de
uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs. 13 Want
ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een
zuigeling. 14 Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun
zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.” (Hebr 5:11-14).
Ja, er zijn mensen, die komen dan bij je, en die zeggen: “Beste man, ik hou van het
eenvoudig evangelie.” Daar bedoelen ze dan altijd mee, een spreker die heel eenvoudig het
evangelie kan vertellen, met een heleboel verhaaltjes. Sorry, dat ik het zo zeg, met een
heleboel verhaaltjes er om heen. Dan kan je rustig achterover gaan zitten, en dan hoef je je
er niet voor in te spannen, en dan komt dat zo maar in je. En als er dan een andere broeder
komt, die wat dieper op het Woord van God ingaat, ja, die vinden ze dan veel te zwaar. En
dat vinden ze allemaal maar niks. En dan zeggen ze: “Ik hou van het eenvoudig evangelie.”
Wat betekent dat? Dat betekent, dat we ergens in onze groei, in onze geestelijke groei zijn
blijven steken. Ik weet wel dat ik vroeger ook zelf gevoed ben door mijn moeder met die
potjes van Olvarit. Kent u ze nog, die Ovarit potjes?
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Maar ik weet wel één ding, ik lust ze niet meer. Door die kleinkinderen komen ook die
Olvarit potjes weer voor de dag, en ik heb voor de gein eens een keer geproefd van dat
bordje, wat een smerigheid is dat zeg. 't Is net of je een klap in je gezicht krijgt. Er zit geen
smaak aan. Ik kan me wel voorstellen dat die kleintjes daar niks aan vinden. Ik lust het ook
niet.
Maar stel nou eens broeders en zusters, u komt bij mij eten. Ik nodig u uit te eten, leuk, en
mijn vrouw pakt uit de kast de potjes Olvarit, en we gaan lekker samen Olvarit eten. Dan
zegt u, ja sorry hoor, maar dat is toch dwaas.
En als gelovigen zeggen: “Ik hou van het eenvoudig evangelie.” En ze hebben nog melk
nodig, en ze kunnen die vaste spijs niet aan, dat is toch dwaas.
Dat is een teken dat je totaal niet gegroeid bent. En het probleem waar we mee zitten, is wat
hier staat in Hebr 5:13:
 “13 Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij
is nog een zuigeling.”
Die kent de rechte prediking niet. Dat is het probleem. Ze hebben nog melk nodig. En als
een baby niet groeit, dan weet ik dat je één ding doet, dan ga je naar een arts, want dat is
niet normaal. En wat die gelovigen zouden moeten doen, die zouden ook naar een arts
moeten. Die zouden naar de Heere Jezus moeten gaan, de geestelijke Heelmeester, dat ze
gezond mogen worden.
Ja, baby's en volwassenen, hier staat het ook. Een baby heeft geen weet van de rechte
prediking, die volwassenen uit vers 14 wel, want daar staat:
 “Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen
geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.”
Waarom heeft die volwassene dan wel weet van de rechte prediking? Nou die heeft door het
gebruik zijn zinnen geoefend in het onderscheiden van goed en kwaad. Ja, we weten het
wel, een baby stopt alles in zijn mond. Een kind kent echt niet het verschil tussen een fles
limonade en een fles chloor. Hij pakt het en hij drinkt het ook nog. Hij kan het niet
onderscheiden, onmogelijk. Zijn zinnen zijn nog niet geoefend.
Ik weet wel, als ik u eten onder uw neus neerzet, wat u nog niet kent, wat u nog nooit hebt
gegeten, wat doen we dan? Dan gebruiken we onze zinnen. Ons reukvermogen is
ontwikkeld, en dan ruiken we er eerst aan, of het wel te eten is. En als ik iets uit de koelkast
pak, wat er al een hele lange tijd staat, dan ga ik er eerst eens aan ruiken of het niet
bedorven is, en dan ga ik er eventueel heel voorzichtig aan proeven, en als ik het niet
vertrouw, dan laat ik het staan. Want mijn zinnen zijn geoefend. Ik ben volwassen. Ik kan
ruiken of het bedorven is.
Maar er zijn heel wat gelovigen die slikken alles, alles wat maar mooi lijkt. Die kennen niet
het onderscheid tussen goed en kwaad. En dan lopen ze weer naar de één, en dan lopen ze
weer naar de ander. En tjonge wat is het toch allemaal geweldig, en wat is het toch allemaal
prachtig. Ze slikken alles en ze hebben geen onderscheid.
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En als ze dan allerlei problemen krijgen, geestelijke problemen, van hun geestelijke
ingewanden, ja, dat is natuurlijk het logische gevolg.
Maar het is gevaarlijk, om zomaar alles wat zich op het geestelijke erf zich voordoet tot je te
nemen, om er maar van te eten. Je moet niet denken als er een spreker voor u staat, en dat u
denkt, nou dat is wel een aardige man, dan zal het wel goed wezen. En sommige mensen
zijn zo vooringenomen met een spreker, want hij heeft een goede naam, en hij ziet er wel
aardig uit. Men is vaak zo vooringenomen, dat het er helemaal niet meer toe doet, wat de
man zegt, het gaat er in als koek. Want ze zijn helemaal in de ban van die man. Ze adoreren
hem helemaal. Dat is niet gezond. Want het is wel belangrijk wat die man leert en wat die
man zegt. Niet alleen wat hij vroeger heeft geleerd – misschien was dat wel goed – maar
wat hij nu leert en spreekt, dat moet je altijd met je zinnen oefenen. Je kan het toch gaan
ruiken, en je kan het toch gaan proeven? Als je dat niet doet, is dat levensgevaarlijk.
En soms – dat weet ik ook wel – kan je niet eens helemaal verklaren waarom je denkt dat
het niet goed is. Als je zo'n prediking hoort is het als het ware, als je dat dan hoort, dat je
denkt, ergens klopt het toch niet. Het is net alsof iets van binnen in je waarschuwt. Dan zit je
te luisteren, en dan denk je, ja maar ergens klopt er iets niet.
En wat moet je dan doen? Nou, dan proef je ervan, omdat er iets is in jezelf, wat je
waarschuwt. En dan eet je het niet. Dan laat je het staan, want je hebt je zinnen geoefend, je
bent voorzichtig, je slikt niet zomaar alles. Doe dan net als de Bereërs in de Handelingen
tijd, en ga thuis na of het gesprokene klopt volgens het Woord.
Maar we moeten wel blijven eten van het Woord van God. Je moet wel zorgen dat je het tot
je neemt. En een baby kan niet meteen roggebrood eten, dat weten we wel. Dat gaat
verkeerd. Maar later als het kind wat groter is, dan is het in staat om die vaste spijze te eten,
en te verwerken. En dat is het bijzondere. Eerst kan je misschien helemaal niet zoveel eten
van het Woord van God. Niet zoveel als een ander. Daarom lees je hier ook: “De één nam
veel, en de ander nam weinig.
Daarom moeten we ook niet denken als we naar een samenkomst gaan: “Nou moet het
allemaal op.” Nee, misschien diept die spreker wel heel veel uit, als het een goede spreker
is, dan weet hij best wel die tafel te vullen, dat hoort hij althans te doen.
Ik kwam ook wel eens in samenkomsten, dan wordt er zogenaamd geestelijk voedsel
neergezet, en dan kijk ik ernaar, en dan raak ik er eigenlijk helemaal ontstemd van, want wat
daar wordt neergezet, dat is eigenlijk helemaal geen geestelijk voedsel. Maar ja, men heeft
geen onderscheid in het onderscheiden van goed en kwaad, en men slikt alles, en ze vinden
het geweldig. En ik vind het ongelooflijk slecht, en ik vind die spreker ook ongelooflijk
slecht. Maar dat is wel vaak de praktijk.
Maar als je in zo'n samenkomst komt, en er wordt wel degelijk geestelijk voedsel neergezet,
net als bij de chinees, dan krijg je nogal wat, je krijgt meestal meer dan je op kunt. Maar dat
hoeft ook niet allemaal op. Neem dan naar je behoefte, en neem dat dan tot je. Maar eet wel
daarvan. Eigen je het persoonlijk toe. En het wonder is dan: de één neemt niet teveel en de
ander heeft niet te weinig. Ieder is voldaan, en ieder heeft genoeg.
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Dat is met het Woord van God ook zo. Neem ervan naar je behoefte. En wat je ook merkt,
als je groeit, je kan er steeds meer van eten. Als je een baby bent, dan kan je er nog niet
zoveel van eten. Maar later merk je, als je groter wordt, dan kan je er steeds meer van eten,
en kan je ook andere dingen eten, die je lekker gaat vinden. Zo is dat met het Woord van
God ook, en met Gods onderricht.
Nog één ding: Ze moesten het wel dagelijks doen. Ze moesten het nooit laten liggen voor
later in de morgen. Ze moesten het regelmatig doen. Regelmaat hebben. Eten doen we ook
regelmatig. Als je alleen maar eet wanneer je zin hebt, dat is niet goed. Daar zijn gewoon
vaste uren voor: In de ochtend, in de middag en in de avond. En heel ons leven is eigenlijk
ingericht op dat eten als het goed is. Alles is geregeld naar het eten. Dat is op je werk zo, dat
is met de pauzes zo op mijn werk, dat is 's avonds zo als ik thuis kom, dat is allemaal
geregeld. Er is regelmaat. En regelmaat in eten is heel belangrijk.
Dat is geestelijk precies zo. De Bijbel spreekt over gelovigen, die een ongeregelde wandel
hebben, die lopen er een beetje los bij. Die hebben geen regel. Dan zijn ze eens hier en dan
zijn ze eens daar. Dan zijn ze weer enthousiast, en dan zijn ze weer minder enthousiast. Er
zit geen regelmaat in. Ze hebben geen vaste regel. En dat is wel noodzakelijk, want het
leven gehoorzaamt aan bepaalde wetten. En het geestelijke leven gehoorzaamt ook aan
bepaalde wetten. En ik kan u er niet genoeg voldoende, met nadruk op wijzen dat het
geestelijk leven van regelmaat houdt, ook van het eten van het Brood des levens. Dat
moeten we dagelijks doen. Daar moet je ook de tijd voor nemen. Vaak dezelfde tijd voor
nemen. Regelmaat in de morgen. Neem daar de tijd voor, in de avond, neem daar wat tijd
voor. En dan heb je 's morgens het brood, het manna, en 's avonds heb je het vlees, de
kwakkels. Heel bijzonder!
En ik weet wel dat eten van het Woord van God is niet makkelijk. Waarom niet?
Nou, dat Woord van God, dat manna, dat lag op de grond. En wat moet je daarvoor doen?
Daarvoor moest je bukken, daarvoor moest je buigen, je moest het op de knieën verzamelen.
Het zou zo mooi zijn geweest dat de Heere had gezegd: “Op een bepaald uur van de dag, zo
om een uur of half negen komen de Israëlieten allemaal maar even uit hun tent en doen ze
de handen omhoog, en de Heere laat dan manna uit de hemel regenen in hun handen. Dat
zou makkelijk zijn geweest. Maar zo was het niet. Het lag op de grond, en je moest uit je
tentje gaan en je moest ervoor bukken, je moest gaan knielen.
En Bijbelstudie, lezen uit het Woord van God, dat je je persoonlijk moet toe-eigenen, dat
betekent: Knielen! Bukken, het is knieën-werk. Het is een zaak dat je tot de Heere komt, en
zegt: “Spreek Heere, Uw knecht hoort.” Dat is bukken, dat is buigen voor het Woord. Zodat
je niet alleen maar een hoorder bent van het Woord van God, maar ook dat je een dader
wordt van het Woord van God.
En vaak heb ik in mijn leven voor het Woord van God moeten bukken, eigen theorieën,
eigen ideeën terzijde moeten stellen, ter wille van het gezag van het Woord van God. Ook
heb ik in mijn leven heel veel dingen uit mijn leven moeten weg doen op grond van het
Woord van God. Dat het Woord van God zei: “Nee!”
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En dan moet je ermee breken, en dat is niet makkelijk. Het Woord van God laat je buigen,
en als je niet wil bukken, als je niet bereid bent om te buigen voor het gezag van het Woord,
eigenlijk voor het levende Woord, Christus, ja dan kan de Heere ook niet verder met je gaan.
Want het moet bukkend verzameld worden.
En allerlaatste wil ik u nog meenemen naar Numeri 11, waar iets meer wordt verteld over
dat manna: Num 11:
 “Het samenraapsel nu, dat zich onder hen bevond, werd met gulzig begeren vervuld;
ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden: Wie geeft ons vlees te
eten? 5 Wij denken terug aan de vis, die wij in Egypte aten om niet, aan de
komkommers en de meloenen, het look, de uien en het knoflook. 6 Maar nu drogen
wij uit, er is in het geheel niets, wij krijgen alleen dit man te zien. 7 Het man nu leek
op korianderzaad en het zag er uit als balsemhars; 8 het volk verspreidde zich om het
te verzamelen en maalde het in handmolens, of stampte het in vijzels en kookte het in
potten en bereidde het tot koeken; en de smaak ervan was als van oliegebak; 9
telkens wanneer des nachts de dauw op de legerplaats neerdaalde, daalde ook het
man daarop neder.”
Mag ik u vragen: Wie protesteerden er uiteindelijk, nadat zij er al jaren van het manna
gegeten hadden? Wie protesteerden eigenlijk tegen het manna? Er staat, dat was het
samenraapsel, dat waren de meelopers uit Egypte, die eigenlijk van oorsprong niet
behoorden bij het volk van Israël. Die zeiden, we willen niet altijd hetzelfde hebben, we
moeten ook eens een keer wat anders hebben. En dergelijke ideeën worden vaal heel snel
overgenomen. Israël liet zich er ook door die meelopers, door dat samenraapsel verleiden.
Die personen zeggen, we moeten wat anders in die samenkomst hebben, dan alleen maar dat
manna, dan alleen maar dat Woord van God, dan alleen maar die prediking, en dan alleen
maar die Bijbelstudie. Laten we er eens wat muziek bij hebben, denk toch eens na over
Egypte. Haal nou eens die wereld in die samenkomst, doe er toch een beetje entertainment
bij, dat trekt veel publiek, dat spreekt de mens aan.
Ja, natuurlijk, dat spreekt de mens wel aan. En dat zie je ook tegenwoordig, dat die
samenkomsten, broeders en zusters, daar wordt van alles maar bijgesleept, allerlei wereldse
zaken uit Egypte worden er bijgesleept, waar ze naar verlangen. En dan komt er muziek bij,
en dan komen er mooie koren bij, en dan komt er handoplegging bij, en dan komt er
spektakel bij, en genezingen en wonderen en tekenen, en dan komen er profetieën en
visioenen en tongentaal en noem maar op. Het slaan in de geest, het zalven in de geest, ja
dat is allemaal spectaculair. Dan gebeurt er wat.
Maar waar is het Woord van God gebleven? Waar is het manna gebleven? Dat is verdwenen
uit zo'n samenkomst, dat is helemaal op de achtergrond verdwenen. En dan zeggen ze tegen
elkaar: “Wat is dat” Dat gaat over het manna. Ja, de natuurlijke mens die kan niet verstaan
en niet verklaren wat dan manna is. Dat manna is bovennatuurlijk, dat is Goddelijk. En dat
wordt je pas gewaar als je wedergeboren bent, en waarachtig een nieuwe natuur hebt. Dan
pas begrijp je de dingen die des Geestes Gods zijn.
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Dat manna is gelukkig bewaard gebleven in die gouden kruik in de ark des verbonds. Het
manna spreekt ons van het Woord, spreekt ons van Christus, die uit de hemel is
nedergedaald. Maar Christus is in het Heiligdom, zoals het manna in de gouden kruik is in
het Heiligdom, in de hemel zelf.
Het manna in de ark spreekt van Christus, die als het hemelse Brood Zich nu in de hemel
bevindt, de verheerlijkte Heiland.
En het grote geheim is, dat wij Hem nu niet meer kennen naar het vlees, na Zijn openbaring
op de aarde, maar dat wij Hem nu kennen, zittende aan de rechterhand des Vaders in de
hemel.
Het manna getuigd aan ons het geschreven woord én het levende Woord, én de gekruisigde
én opgestane én verheerlijkte Heiland.
Het is klein, het is rond, het is zoet, het smaakt als honing, het is vaste spijs voor de
volwassenen en melk voor de baby's.
En zonder dat Woord zouden we de woestijnreis onmogelijk kunnen volbrengen.
Amen.
Bert Boersma, April 2017, boersmaklm@hetnet.nl
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