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Exodus, DE UITTOCHT, verlossing. (4) 
 
Hoofdstuk 9. 
De plaag van de veepest. 

1 En de HERE, zeide tot Mozes: Ga tot Farao en spreek tot hem: zo 
zegt de HERE de God der Hebreeën: laat mijn volk gaan om Mij te 
dienen. 
2 Want indien gij weigert hen te laten gaan en hen nog weerhoudt, 
3 dan zal de hand des HEREN zijn tegen uw vee, dat in het veld is, 
tegen de paarden, de ezels, de kamelen, de runderen en het kleinvee, 
een zeer zware pest. 
4 En de HERE zal het vee van Israël afzonderen van het vee der 
Egyptenaren, zodat er geen stuk van het vee dat de Israëlieten bezitten, 
zal sterven. 
5 De HERE stelde voorts een bepaalde tijd vast en zeide: Morgen zal de 
HERE dit doen in het land. 
6 En de HERE deed dit op de volgende dag; al het vee van de 
Egyptenaren stierf, maar niet een stuk van het vee der Israëlieten stierf. 
7 Toen zond Farao heen en zie, van het vee der Israëlieten was zelfs 
niet een stuk gestorven. Toch bleef het hart van Farao onvermurwbaar 
en liet hij het volk niet gaan. 

 
Farao kreeg te horen, dat hij het volk moest laten trekken en dat 
er een dodelijke veepest zou komen als hij weigerde. Er werd aan 
toegevoegd, dat er bij Israël geen vee zou sterven en dat de pest 
de volgende dag zou toeslaan. 
Zo gebeurde het ook. Farao liet nagaan of Israël inderdaad van de 
veepest niet te lijden had, maar hoewel dat bleek te zijn zoals God 
had gezegd, verhardde hij zich toch nog. Hij streed dus 
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weloverwogen en bewust tegen die God der Hebreeën, want wie 
was die God, dat Hij de grote Farao meende te kunnen dwingen? 
En daarmee had Farao de grens van Gods lankmoedigheid bereikt 
en overschreden. Er was voortaan voor die man geen weg terug 
meer. Bij de volgende plaag lezen we dat de Here zijn hart 
verhardde. 
Hoe is het met u gesteld lezer? Hoe vaak hebt u zich tegen God 
verzet? Of niet? Het is beter u tijdig te bekeren nu het nog kan in 
de tijd van Gods lankmoedigheid. Daag God niet uit en spot niet 
met zijn goedheid. Er kon ook voor u wel eens een grens zijn. In 
ieder geval zal het uur van uw sterven de grens zijn. Daarna is het 
voorgoed te laat. 
We zien in onze tijd (2006) de problemen in het Midden-Oosten 
toenemen. Israël is een beslissende factor in dat gebied en de 
problemen voor de Joden worden hoe langer hoe ingewikkelder. Is 
men dan blind of wil men eenvoudig niet nadenken over de vraag 
hoe het mogelijk is, dat dat kleine stukje grond en dat zo lang 
genegeerde en vervolgde volk een zo belangrijke rol speelt? Weet 
men niet of wil men niet weten, dat de Bijbel reeds eeuwen 
geleden heeft voorzegd wat zich langzamerhand begint af te 
tekenen?  
Maar och, wie blind wil blijven voor eigen zonden en falen, het 
allemaal bagatelliseert, zal zeker geen licht over de toekomstige 
dingen krijgen. Hij verblindt zichzelf. 
 
Zweren aan mens en dier. 

8 En de HERE zeide tot Mozes en Aaron: Neemt uw handen vol roet uit 
een smeltoven, en laat Mozes dit in de lucht strooien ten aanschouwen 
van Farao. 
9 Dan zal het tot stof over het gehele land Egypte worden, het zal bij 
mens en dier in het gehele land Egypte tot zweren worden, die als 
puisten uitbreken. 
10 Toen namen zij roet uit een smeltoven, gingen voor Farao staan en 
Mozes strooide het in de lucht en er kwamen bij mens en dier zweren, 
die als puisten uitbraken, 
11 zodat de geleerden niet konden blijven staan voor Mozes, vanwege 
de zweren; want de geleerden kregen evenzeer zweren als alle 
Egyptenaren. 
12 Maar de HERE verhardde het hart van Farao, zodat hij naar hen niet 
luisterde, zoals de HERE tot Mozes gezegd had.  

 
Een verbazingwekkende gebeurtenis. Hoe kunnen een paar 
handen vol roet in het hele land zweren aan mensen en dieren 
doen uitbreken? Farao kon het niet tegenspreken, want hij stond 
er bij, toen het plaats vond. De gevolgen waren direct merkbaar, 
maar daar Farao noch voor de ernst van de plagen, noch voor de 
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opluchting als God verlichting gaf, zwichtte, bewerkte al wat God 
nog deed alleen maar verdere verharding. Farao was niet meer te 
redden. De Here verhardde hem. 
 
De verharding van Farao. 
Wat met de Farao van Egypte is gebeurd, wordt dikwijls naar 
voren gebracht om aan te tonen, dat de mens niets te willen heeft 
en dat het maar de vraag is, of de Here zich over iemand wil 
ontfermen of iemand wil verharden. Men haalt daarvoor gewoonlijk 
Romeinen 9 aan:  

15 Want Hij zegt tot Mozes: Over wie Ik Mij ontferm, zal Ik Mij 
ontfermen, en jegens wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn. 
16 Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand 
loopt, maar van God, die Zich ontfermt.  
17 Want het schriftwoord zegt tot Farao: Daartoe heb Ik u doen opstaan, 
opdat Ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden 
over de gehele aarde. 
18 Hij ontfermt Zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil.  

 (Verzen 15-18). 
Dat hoofdstuk 9 wordt veelal gezien als het krachtige bewijs, dat 
er een uitverkiezing ter zaligheid en een uitverkiezing ter 
verdoemenis is. Die visie is evenwel niet juist.  
De weg der zaligheid heeft Paulus in de voorgaande acht 
hoofdstukken van de brief aan de Romeinen behandeld. In de 
volgende drie hoofdstukken schrijft hij over de vraag, hoe het dan 
met Israël gesteld is, dat immers Gods uitverkoren volk is en voor 
wie bijzondere beloften gelden. Hij toonde in hoofdstuk 9 aan, dat 
lijfelijke afstamming van Abraham geen rechten geeft en dat 
werken geen rechten geven, maar ontferming alleen tot het heil 
leidt. En God ontfermt zich over zondaars, zoals over Israël dat 
het gouden kalf had gemaakt, maar verhardt zondaars die zijn 
lankmoedigheid verachten en misbruiken, wanneer zij de maat van 
hun zonde hebben volgemaakt, zoals Farao. God had inderdaad 
Israël  verhard, dat zich op dezelfde wijze als Farao heeft verzet, 
terwijl Hij zich over heidenen ontfermde.  
Romeinen 9 leert geen dubbele uitverkiezing en leert evenmin, dat 
God naar willekeur en eigen keus iemand tot de zaligheid of tot de 
ondergang bestemt.  
Een uitvoerige behandeling van de drie hoofdstukken uit de brief 
aan de Romeinen zou hier te ver voeren. U vindt die te zijner tijd 
in een beschouwing van de totale brief. 
 
Zware hagel. 
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13 En de HERE zeide tot Mozes: Sta vroeg in de morgen op, en stel u 
voor Farao en zeg tot hem: zo zegt de HERE, de God der Hebreeen: 
laat mijn volk gaan om Mij te dienen. 
14 Want ditmaal zal Ik al mijn plagen laten losbreken tegen u 
persoonlijk, tegen uw dienaren en uw volk, opdat gij weet, dat er 
niemand is op de gehele aarde, zoals Ik. 
15 Reeds nu had Ik mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met 
de pest te slaan en zoudt gij van de aarde weggevaagd zijn; 
16 doch hierom laat Ik u bestaan, om u mijn kracht te tonen, opdat men 
mijn naam verkondige op de gehele aarde. 
17 Nog steeds verzet gij u tegen mijn volk, zodat gij het niet laat gaan. 
18 Zie, Ik zal het morgen om deze tijd zeer zwaar laten hagelen, zoals in 
Egypte nog niet gebeurd is van de dag af, dat het gegrondvest werd, tot 
nu toe. 
19 Nu dan, laat uw kudde en alles wat gij op het veld hebt, in veiligheid 
brengen; op alle mensen en al het vee, die zich op het veld bevinden en 
niet thuis gehaald zijn, zal de hagel neervallen, zodat zij sterven. 
20 Wie onder de dienaren van Farao het woord des HEREN vreesde, liet 
zijn knechten en zijn vee in de huizen een toevlucht zoeken, 
21 maar wie geen acht sloeg op het woord des HEREN, liet zijn 
knechten en zijn kudde op het veld blijven. 
22 En de HERE zeide tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, 
opdat er hagel over het gehele land Egypte kome, over mens en dier en 
over al het veldgewas in het land Egypte. 
23 Toen strekte Mozes zijn staf uit naar de hemel, en de HERE liet het 
donderen en hagelen, vuur schoot naar de aarde, en de HERE deed het 
hagelen over het land Egypte. 
24 En, terwijl er vuur door de hagelbuien heen flikkerde, hagelde het zo 
buitengewoon zwaar als nooit tevoren in het gehele land der 
Egyptenaren, sinds zij tot een volk geworden waren. 
25 De hagel sloeg in het gehele land Egypte alles neer, wat op het veld 
was, van mens tot dier; ook al het veldgewas sloeg de hagel neer en alle 
bomen op het veld deed hij afknappen. 
26 Alleen in het land Gosen, waar de Israëlieten woonden, hagelde het 
niet. 
 

Zo hebben Farao en Egypte de onweerstaanbare macht van God 
ondervonden. 
Alles gehoorzaamt zijn woord en het gehele universum, inclusief 
de aarde, is zijn wapenarsenaal. 
Moeder natuur, werd wel eens gezegd. Maar de natuur is geen 
moeder. En wat is “de natuur”? Er is een God, die alles heeft 
geschapen en die alle dingen draagt door het Woord van zijn 
kracht. Wij zien hem niet, maar zien zijn werken, die ons doen 
begrijpen hoe groot Hij is.  
Alles is natuurlijk en verklaarbaar, zegt de moderne ongelovige 
natuurkundige. De psalmist wist het beter: 

1 De HERE is Koning. Dat de aarde juiche, dat vele kustlanden zich 
verheugen. 
2 Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en recht zijn 
de grondslag van zijn troon. 
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3 Vuur gaat voor zijn aangezicht uit, het zet zijn tegenstanders rondom 
in vlam. 
4 Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft. 
5 De bergen versmelten als was voor het aanschijn des HEREN, voor 
het aanschijn van de Here der ganse aarde. 
6 De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, en alle volken zien zijn 
heerlijkheid. 
7 Alle beeldendienaars zullen beschaamd worden, zij die zich op 
afgoden beroemen; buigt u voor Hem neder, alle gij goden. 
8 Sion heeft het gehoord en zich verheugd, de dochters van Juda 
hebben gejuicht om uw gerichten, o HERE. 
9 Want Gij, HERE, zijt de Allerhoogste over de ganse aarde, Gij zijt zeer 
hoog verheven boven alle goden. (Psalm 97:1-9) 

 
1 Loof de HERE, mijn ziel. HERE, mijn God, Gij zijt zeer groot, Gij hebt 
U met majesteit en luister bekleed. 
2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de hemel uit als 
een tentkleed, 
3 Hij zoldert zijn opperzalen in de wateren, Hij maakt de wolken tot zijn 
wagen, Hij wandelt op de vleugelen van de wind. 
4 Hij maakt de winden tot zijn boden, laaiend vuur tot zijn dienaren. 
5 Hij heeft de aarde op haar grondslagen gevestigd, zodat zij 
nimmermeer wankelt. 
6 De waterdiepte; Gij hebt haar als met een kleed bedekt, boven de 
bergen stonden de wateren; 
7 zij vloden voor uw dreigen, zij haastten zich weg voor de stem van uw 
donder; 
8 bergen rezen op, dalen zonken neer op de plaats waar Gij hun 
grondslag hebt gelegd. 
9 Gij hebt een grens gesteld, die zij niet overschrijden: zij zullen de 
aarde niet weer bedekken. 
10 Hij zendt de bronnen naar de beken, tussen de bergen vloeien zij 
daarheen; (Psalm 104:1-10) 

 
 Hij zendt de waterbronnen naar de beken, 

wie kent zijn sterkte en zijn grote macht, 
de hemel zelf is nog te klein gebleken 
voor Hem, die alles heeft tot stand gebracht. 
Zijn troon en glans gaan schuil achter de wolken, 
het zonnelicht is bij Hem duisternis, 
Als stof, als niets zijn voor Hem alle volken, 
wiens weg zo groot in liefd’ en luister is.  
 
Hij spreekt een Woord en doet de winden waaien, 
Hij jaagt zijn pijlen langs een donk’ re lucht, 
Hij laat de hemel hagelstenen zaaien, 
waarvoor de sterkste held onmachtig vlucht. 
Zoals een blad, door stormwind voortgedreven, 
onmachtig, willoos, speelbal van de wind, 
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zo is een ieder, die God wil weerstreven, 
en van Gods macht een zucht slechts ondervindt.  
 
Immanuel, Hij wild’ op aarde komen, 
toond’ in vernedering zijn heerlijkheid. 
Hij heeft een knechtsgedaante aangenomen, 
en zich geofferd in gehoorzaamheid. 
O grootheid Gods, op Golgotha t’ ontwaren, 
o liefde, die aan boze zondaars dacht, 
en die zich gaf om ons te kunnen sparen, 
hoe machtig is uw woord: “Het is volbracht”. 
 

In Gosen was geen hagel en daar was geen schade.  
27 Toen liet Farao Mozes en Aaron ontbieden en zeide tot hen: Ik heb 
ditmaal gezondigd, de HERE is rechtvaardig, maar ik en mijn volk zijn 
schuldig. 
28 Bidt tot de HERE; de donderslagen Gods en de hagel zijn te erg. Dan 
zal ik u laten gaan, gij behoeft niet langer te blijven. 
29 En Mozes zeide tot hem: Zodra ik buiten de stad gekomen ben, zal ik 
mijn handen uitbreiden tot de HERE; de donderslagen zullen ophouden 
en het zal niet meer hagelen, opdat gij weet, dat de aarde aan de HERE 
toebehoort. 
30 Maar wat u en uw dienaren aangaat, ik weet, dat gij nog niet vreest 
voor het aangezicht van de HERE God. 
31 Het vlas en de gerst nu waren neergeslagen, want de gerst stond in 
de aar en het vlas was in bloei. 
32 Maar de tarwe en de spelt waren niet neergeslagen, want die komen 
later. 

 
Wat een verandering ten goede, zouden we zeggen. Farao beleed, 
dat hij gezondigd had, verklaarde de Here rechtvaardig, bad om 
verlichting en beloofde het volk te laten gaan. Maar: 

33 En Mozes ging van Farao heen, de stad uit, en hij breidde zijn 
handen uit tot de HERE; toen hielden de donderslagen en de hagel op 
en de regen stroomde niet meer op de aarde neer. 
34 Maar toen Farao zag, dat de regen, de hagel en de donderslagen 
hadden opgehouden, ging hij voort met zondigen; hij liet zijn hart niet 
vermurwen, hij noch zijn dienaren. 
35 Het hart van Farao verhardde, zodat hij de Israelieten niet liet gaan, 
zoals de HERE door Mozes gezegd had. 

 
Farao was alleen bezorgd geweest, maar van bekering was geen 
sprake. Hij ging door met zich bewust tegen God te verzetten. 
 
Hoofdstuk 10. 
De sprinkhanen.  
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1 En de HERE zeide tot Mozes: Ga tot Farao, want Ik heb zijn hart en 
dat van zijn dienaren onvermurwbaar gemaakt, opdat Ik deze mijn 
tekenen onder hen tone, 
2 en gij aan uw kind en kleinkind kunt vertellen, wat Ik de Egyptenaren 
heb aangedaan en welke tekenen Ik onder hen verricht heb, opdat gij 
weet, dat Ik de HERE ben. 
3 Toen kwamen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem: Zo zegt 
de HERE, de God der Hebreeen: hoe lang zult gij weigeren u voor mijn 
aangezicht te verootmoedigen? Laat mijn volk gaan om Mij te dienen. 
4 Want indien gij weigert mijn volk te laten gaan, dan zal Ik morgen 
sprinkhanen in uw gebied laten komen; 
5 zij zullen de oppervlakte van het land bedekken, zodat men het land 
niet zal kunnen zien; zij zullen de rest, het overgeblevene, dat u nog uit 
de hagelbuien gespaard is, afvreten, ja, alle bomen die op uw veld 
groeien, afvreten. 
6 En zij zullen uw huizen, de huizen van al uw dienaren, de huizen van 
alle Egyptenaren zo vullen, als uw vaderen en voorvaderen het nooit 
hebben gezien, van de dag af, dat zij op de wereld waren, tot deze dag 
toe. Toen wendde hij zich af en ging van Farao heen. 

 
Een ernstige sprinkhanenplaag vernietigt alles wat groen is. Een 
totale landelijke oogst kan daarmee verloren gaan. Na de hagel 
was dat niet slechts hinderlijk, maar een ware ramp.  
Overvloedige jaarlijkse oogsten waren een zekerheid voor de 
Egyptenaren en hun trots. Als de Here echter zijn legers losliet, de 
hagel en de sprinkhanen, bleek ook Egypte  van Gods goedheid 
afhankelijk te zijn en kon de Nijl hen niet helpen.  
Hoe velen zijn er ook heden, die op hun rijkdom vertrouwen en 
menen, dat goede beleggingen alle onzekerheid wegnemen. Maar 
als de Here het nodig vindt, zijn plotseling aandelen olie en de 
meest betrouwbare fondsen volkomen waardeloos, papier voor de 
prullenmand. Ook gezondheid en arbeidskracht zijn slechts van 
God geleende zaken. Alles is vergankelijk en tenslotte is niets 
zeker, behalve de onveranderlijke macht en goedheid van God. 
Hoe dwaas is het, zich tegen die God te verzetten.  

 
Wat is er zeker? Niemendal. 
Of denkt u anders bij geval? 
Bezit en rijkdom? ongewis, 
daar alles hier vergank’ lijk is. 
Zelfs eigen leven is geleend, 
ofschoon men dikwijls anders meent. 
Wat zeker is, is Gods gena 
door Jezus’ bloed op Golgotha. 
Wie dat verwerpt heeft zekerheid: 
het oordeel tot in eeuwigheid. 
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Mozes bracht de boodschap over, maar wendde zich daarna af. 
Verder overreden was zinloos. 
Maar de knechten van Farao zagen wel in, dat het verzet van 
Farao alleen maar grotere ellende kon brengen: 

7 Daarop zeiden de dienaren van Farao tot hem: Hoe lang zal deze ons 
tot een valstrik zijn? Laat die mannen gaan om de HERE, hun God, te 
dienen. Beseft gij nog niet, dat Egypte te gronde gaat? 
8 Toen werden Mozes en Aaron tot Farao teruggebracht, en hij zeide tot 
hen: Gaat, dient de HERE, uw God. Wie zijn eigenlijk van plan te gaan? 
9 En Mozes antwoordde: Wij gaan met onze jongens en grijsaards, wij 
gaan met onze zonen en dochters, met ons kleinvee en onze runderen, 
want wij hebben een feest des HEREN. 

 
De bereidheid van Farao was schijn. Hij wilde de kinderen in 
Egypte houden, zodat hij er zeker van kon zijn, dat het volk zou 
terugkeren: 

10 Hij echter zeide tot hen: De HERE moge met u zijn, als ik van zins 
ben u met uw kinderen te laten gaan! Neemt u in acht, want onheil 
bedreigt u! 
11 Niet alzo, gij mannen moogt gaan om de HERE te dienen, want dat 
was uw verzoek. En men joeg hen van Farao weg. 

 
Farao besefte blijkbaar onvoldoende, dat hij niet met Mozes of met 
Israël te doen had, maar met de almachtige God Jakobs. Hij kon 
dat weten en wist het mogelijk ook wel, maar achtte zichzelf 
machtig genoeg om die God tegenstand te blijven bieden. Gij zult 
als God wezen, had satan gezegd. Farao gevoelde zich blijkbaar 
een god. 
Het antwoord van God kwam: 

12 Daarna zeide de HERE tot Mozes: Strek uw hand uit over het land 
Egypte, om de sprinkhanen, en zij zullen over het land Egypte opkomen 
en al het kruid des lands afvreten, alles wat de hagel heeft overgelaten. 
13 Toen strekte Mozes zijn staf over het land Egypte uit, en de HERE 
bracht een oostenwind over het land, gedurende die gehele dag en de 
gehele nacht, en toen het morgen geworden was, voerde de oostenwind 
de sprinkhanen mee. 
14 Zo kwamen de sprinkhanen op over het gehele land Egypte en 
streken in het gehele gebied van Egypte in massa neer; nooit tevoren 
was er zulk een sprinkhanenzwerm geweest en nooit nadien zal er meer 
zo een zijn. 
15 Zij bedekten de gehele oppervlakte van het land, zodat het land 
erdoor verdonkerd werd en zij vraten al het veldgewas af en alle 
vruchten van de bomen, die de hagel had overgelaten, zodat er geen 
groen meer overbleef aan boom of veldgewas in het gehele land Egypte.   

 
Een ongelooflijke ramp. Dat kan gebeuren, zegt men dan. Jawel, 
en het gebeurt ook af en toe. Maar dit was een aangekondigde 
ramp, die duidelijk maakte, dat er een God is, die de wind hanteert 
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naar zijn wil en aan wie ook sprinkhanen gehoorzamen, de God 
aan wie alles onderworpen is, een Farao niet uitgezonderd. 

16 Toen haastte Farao zich Mozes en Aaron te ontbieden en hij zeide: Ik 
heb gezondigd tegen de HERE, uw God, en tegen u. 
17 Nu dan, vergeef toch nog ditmaal mijn zonde en bid de HERE, uw 
God, dat Hij althans deze dood van mij doe wijken. 
18 Toen ging hij van Farao heen en bad tot de HERE. 
19 En de HERE liet een andere, een zeer sterke westenwind waaien, die 
de sprinkhanen meevoerde en ze in de Schelfzee dreef: niet een 
sprinkhaan bleef er over in het gehele gebied van Egypte. 
20 Maar de HERE verhardde het hart van Farao, zodat hij de Israëlieten 
niet liet gaan.  

 
Wie zijn zonden belijdt en ze laat; maar het laatste deed Farao 
niet. 
Hij begreep, dat het nodig was God te vermurwen, want deze 
plaag noemde hij terecht “de dood”. Maar angst voor fatale 
gevolgen is nog niet bekering tot God. Hij bad ook zelf niet, maar 
vroeg Mozes om te bidden. Wie de naam des Heren aanroept, zal 
behouden worden, maar dat deed Farao niet. (Handelingen 2:21 
“En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, 
behouden zal worden”.) 
De Here liet niet slechts de sprinkhanen komen; Hij liet ze op het 
gebed van Mozes ook weer verdwijnen. Al deze tekenen spraken 
niet alleen tot Farao en de Egyptenaren, maar waren ook het 
bewijs voor Israël, dat de Here inderdaad naar hen omzag en 
Farao zijn macht deed gevoelen. Voor Egypte baatte het niet 
meer, omdat Farao de tijd die God hem gaf, voorbij had laten 
gaan. Het was voor deze man te laat. 
 
Geen licht voor hem die in duisternis wandelt. 

21 Daarna zeide de HERE tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, 
opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan 
tasten. 
22 En Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel, en er was gedurende 
drie dagen een dikke duisternis in het gehele land Egypte. 
23 Gedurende drie dagen kon niemand een ander zien, noch van zijn 
plaats opstaan; maar alle Israëlieten hadden licht, waar zij woonden. 
24 Toen ontbood Farao Mozes en zeide: Gaat, dient de HERE, alleen 
uw kleinvee en uw runderen moeten achterblijven; ook uw kinderen 
mogen met u meegaan. 
25 Maar Mozes zeide: Gij moet ons niet alleen slachtoffers en 
brandoffers ter beschikking stellen, die wij voor de HERE, onze God, 
kunnen toebereiden, 
26 maar ook moet ons vee met ons meegaan, zonder dat er een hoef 
ontbreekt, want daarvan zullen wij nemen om de HERE, onze God, te 
dienen; want wij weten niet, waarmee wij de HERE zullen moeten dienen 
voordat wij daar aankomen. 
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27 Maar de HERE verhardde het hart van Farao, zodat hij hen niet 
wilde laten gaan. 
28 En Farao zeide tot hem: Ga weg van mij; zorg ervoor, dat gij mijn 
aangezicht niet meer ziet, want ten dage, dat gij mijn aangezicht ziet, 
zult gij sterven. 
29 Hierop zeide Mozes: Gij hebt juist gesproken; ik zal uw aangezicht 
niet meer zien. 

Het was genoeg. Farao had de maat volgemaakt. Hij had de 
lankmoedigheid van God misbruikt om in zijn eigen weg van 
ongehoorzaamheid en verzet voort te gaan. Israëls God leek wel 
machtig, maar niet doortastend. Hij was een God, die met zich liet 
spelen en zich liet bespotten. En Farao besefte niet, dat hijzelf zijn 
ondergang steeds dichterbij bracht.  
God zette een streep onder zijn lankmoedigheid en had Farao 
niets meer te zeggen. Zoveel tekenen, zo dikwijls verhoring op zijn 
gebed, zo vaak gewaarschuwd, maar het werkte bij deze man 
averechts. Daarom was zijn lot beslist. Wordt D.V. vervolgd. 

 
Het Koninkrijk (2). 

 
Aanwijzingen in de Psalmen. 
De tweede psalm spreekt op de volgende wijze over de door God 
gezalfde toekomstige Koning: 

6 Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige 
berg. 
7 Ik wil gewagen van het besluit des HEREN: Hij sprak tot 
mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. 
8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de 
einden der aarde tot uw bezit. 
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen 
stukslaan als pottenbakkerswerk. 

In deze verzen lezen we, dat de bedoelde Koning Zoon van God is 
en dat zijn heerschappij zich zal uitstrekken over de gehele aarde. 
Bovendien blijkt Hij zijn gezag te vestigen door oordeel over zijn 
vijanden. 
 
Psalm 45 is een lied over de Koning, waarin Hij in vers 7 met het 
woord God wordt aangesproken. De toekomstige Koning zou dus 
uit Davids geslacht, maar ook God zijn, zoals ook psalm 2 zegt.  

6 Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw 
koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. 
7 Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; 
daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie 
boven uw metgezellen; 
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Psalmen 47 en 48 hebben op de toekomstige regering van Gods 
Koning betrekking, evenals psalm 72. De Psalmen 93-101 spreken 
eveneens over de toekomstige heerschappij van de Koning Gods. 
Velen denken waarschijnlijk, dat zij over de altijddurende macht 
Gods spreken, maar hoewel die allesbeheersende macht Gods er 
zeker is, wordt in die psalmen aan de toekomstige heerschappij 
van Christus gedacht, zoals vooral duidelijk is uit 96:13 en 98:9, 
waar staat: “want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; 
Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn 
trouw”. Daar wordt de komst van Gods gezalfde Koning met 
nadruk genoemd. 
 
De profeten. 
We willen tot slot slechts aanhalen wat Zacharia geschreven heeft: 

Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van 
Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en 
zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een 
ezelshengst, een ezelinnejong. (Zacharia 9:9). 

We weten dat die profetie met de intocht van Christus in 
Jeruzalem is vervuld. Het koninkrijk heeft Hij echter nog niet 
opgericht wegens de onbekeerlijkheid van Israël.  
Vervolgens nog uit het laatste hoofdstuk van Zacharia:  

Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem 
vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar 
de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal 
dat geschieden. 
9 En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te 
dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de 
enige. (De verzen 8 en 9), en 
16 Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen 
Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar 
heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de 
HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. 
17 Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar 
Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de 
HERE der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen 
regen vallen, 
18 en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal 
heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal 
toch komen de plaag waarmee de HERE de volken zal 
treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te 
vieren. (De verzen 16-18). 
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Deze citaten uit het Oude Testament zijn ongetwijfeld voldoende 
om aan te tonen, dat de verwachting van Christus (Messias) als 
een toekomstige Koning en de verwachting bij de discipelen van 
de Here Jezus, dat Hij het koninkrijk zou oprichten, geheel in 
overeenstemming met de Heilige Schrift was. Er zijn er, die menen 
en zeggen, dat Christus in het geheel geen koninkrijk op aarde 
bedoelde. Zij vergissen zich dus. Johannes de doper heeft 
werkelijk niet bij vergissing gepredikt, dat het koninkrijk der 
hemelen nabij gekomen was. Het is inderdaad nog steeds niet 
gekomen, doordat het volk van die Koning, Israël, Hem heeft 
afgewezen en voor Barabbas gekozen heeft.  
 
De aankondiging van de geboorte aan Maria: 

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. 
(Lukas 1:30-33). 

De woorden zijn duidelijk en kunnen niet verkeerd opgevat 
worden.  
Het is Gods bedoeling, dat Christus het Koningschap over Israël 
zal aanvaarden en zal heersen, niet alleen over Israël, maar over 
de gehele aarde, zoals Psalm 2 heeft gezegd. Maar nogmaals, Hij 
is verworpen en dus teruggekeerd naar de hemel. Maar eenmaal 
komt Hij terug. Dan zal Hij staan op de Olijfberg, vanwaar Hij ten 
hemel voer, en zal Hij vast en zeker alsnog dat rijk oprichten. 
(Zacharia 14:4) 
 
De wijzen uit het oosten. 
In Mattheus 2 lezen we dat wijze mannen uit het oosten (natuur- 
en sterrenkundigen) in Jeruzalem kwamen en gevraagd hebben 
waar de koning der Joden te vinden was, die geboren was. Zij 
hadden namelijk zijn ster gezien en waren gekomen om Hem te 
huldigen. Zij hebben die aanwijzing serieus genomen en zochten 
een koning op aarde in Israël. Herodus nam het eveneens serieus, 
want hij vreesde voor zijn troon en nam maatregelen om die 
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geboren Koning om te brengen. Zij dachten niet aan een 
geestelijk koninkrijk, dat met de aarde niets te maken heeft, neen, 
zij rekenden er op, dat er een Koning geboren was, die op aarde 
zijn koninkrijk zou oprichten. En zij vergisten zich niet. 
 
De prediking van Johannes de doper en vervolgens van 
Christus. 
Mattheus heeft geschreven, dat Johannes de doper in de woestijn 
van Judea predikte. Zijn boodschap was:  

1 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. (Mattheus 3:1 en 2). 

 
Waarom predikte hij die boodschap? Omdat hem dat was 
opgedragen als wegbereider voor de Koning die te komen stond. 
Christus, de Koning, kon en wilde geen Koning zijn over een 
onbekeerlijk volk. Vandaar de boodschap “bekeert u”.   
In Mattheus 4:17 lezen we: 

17 Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: 
Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen. 

 
Wie zou dat beter weten dan Hij, die de bedoelde Koning zelf was. 
In de verzen 23-25 van Mattheus 4 lezen we: 

23 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. 
24 En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrie; 
en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, 
gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en 
maanzieken en verlamden, en Hij genas hen. 
25 En Hem volgden vele scharen uit Galilea en Dekapolis 
en Jeruzalem en Judea en het Overjordaanse. 

 
Christus predikte dus de blijde boodschap van het koninkrijk. Wat 
was de blijde inhoud van die boodschap? Dat eindelijk stond te 
gebeuren, wat zij zoveel eeuwen verwacht hadden, de oprichting 
van het koninkrijk der hemelen. “Der hemelen” omdat de Koning in 
dat rijk volgens psalm 2, psalm 45 en psalm 98 Zoon Gods, God 
en de Here der heerscharen zou zijn.  
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Toen Hij zijn discipelen uitzond (Mattheus 10), gaf Hij hun de 
volgende opdracht: “Predikt en zegt Het koninkrijk der hemelen is 
nabij gekomen” (vers 7). Nabij, want de Koning was reeds op 
aarde gekomen. Door zijn verwerping veranderde dat. 
 
Een verandering door verwerping. 
In hoofdstuk 12 lezen we: 

22 Toen bracht men een bezetene tot Hem, die blind en 
stom was. En Hij genas hem, zodat de stomme sprak en 
zag. 
23En al de scharen waren buiten zichzelf en zeiden: Dit is 
toch niet de Zoon van David? 
24 Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden: Deze drijft 
de boze geesten slechts uit door Beëlzebub, de overste 
der geesten. 
25 Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder 
koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, 
en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal 
standhouden. 
26 En indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf 
verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden? 
27 En indien Ik door Beëlzebub de boze geesten uitdrijf, 
door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij 
rechters over u zijn. 
28  Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten 
uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. 
29 Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan 
en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft 
gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen. 
30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet 
bijeenbrengt, die verstrooit. 
31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen 
vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet 
vergeven worden. 
32 Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, 
het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen 
de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch 
in deze eeuw, noch in de toekomende. 

 
We hebben hier een keerpunt in het optreden van de Here Jezus. 
De Leiders in Israël lasterden door de Here er van te betichten, 
dat Hij door de duivel de boze geesten uitdreef. Zij wisten zelf wel, 
dat die conclusie ongerijmd was en toonden daarmee hun 
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vastberadenheid om Jezus Christus te verwerpen, zelfs al was 
bewezen, dat Hij door de kracht Gods werkte. Zijn verwerping door 
Israël stond daarmee vast. 
De Here heeft van toen af niet meer gepredikt, dat het koninkrijk 
der hemelen nabij was gekomen; Hij veranderde zijn prediking en 
heeft in hoofdstuk 13 van Mattheus de verborgenheden van het 
koninkrijk door gelijkenissen aan zijn discipelen bekend gemaakt. 
Die verborgenheden hebben betrekking op de tijd, waarin Hij als 
Koning verworpen zou zijn (zoals heden nog is), waardoor het 
koninkrijk niet een op aarde gevestigd rijk Gods zou zijn, maar 
slechts aanwezig zou zijn in hen, die ondanks het ongeloof van de 
grote meerderheid, wel in Hem geloofden. 
We moeten dus onderscheiden tussen het koninkrijk nu, de tijd 
van zijn verwerping, en het koninkrijk straks, als Jezus regeert. 
 
De geheimen van het Koninkrijk der hemelen. 
Wat de Here in gelijkenissen ging vertellen, waren de dingen over 
het koninkrijk die verborgen gebleven waren. De Here maakte ze 
pas bekend, toen vaststond, dat Hij door zijn volk verworpen was. 
En Hij vertelde ze in gelijkenissen, die door de schare niet 
verstaan werden, maar die Hij afzonderlijk aan zijn discipelen 
heeft uitgelegd. Ze hebben betrekking op de huidige tijd, waarin 
het koninkrijk niet is opgericht wegens de verwerping van de 
Koning, en het slechts geestelijk bestaat in hen, die Christus wel 
hebben aangenomen.  
 
Die geheimen werden voorgesteld in de volgende gelijkenissen: 
1 Gelijkenis van de zaaier. 
2 Het onkruid tussen de tarwe. 
3 Het mosterdzaad. 
4 Het zuurdeeg. 
5 De schat in de akker. 
6 De schone parel. 
7 Het visnet. 
Ik meen dat we er hier mee moeten volstaan in het kort de 
betekenis van die gelijkenissen voor te stellen. 
 
1 De zaaier. Aangezien het volk van de Koning Hem verwierp, zou 
de boodschap over het koninkrijk wereldwijd en niet aan Israël 
alleen gepredikt worden; daarom een zaaier, die het zaad wijd 
uitstrooit. 
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2 Het onkruid. De satan tracht altijd Gods werk te bederven. Hij 
doet, en heeft dat in de loop de eeuwen inderdaad gedaan, door 
Gods werk na te bootsen met wat veel op tarwe lijkt, maar alleen 
in het uiterlijk. Het betreft de godsdienst in uiterlijkheden, 
waardoor er een verwarrende vermenging van geloof en 
ongelovige religie op het veld van het christendom is ontstaan. 
 
3 Het mosterdzaad. Dat is geen beeld van een gunstige 
ontwikkeling, maar van een abnormale groei, veroorzaakt door de 
vermenging van de vorige gelijkenis. Daardoor ontstaan binnen de 
christenheid verontreinigingen door verkeerde leringen en 
praktijken, waarvan de bevuiling door vogels spreekt. (De vogels 
zijn hier evenmin gunstig bedoeld, als de vogels die het graan 
oppikken). Er zou wel groei in aantal zijn, maar ook bederf. 
 
4 Het zuurdeeg. Dat is bedorven deeg. Het is door de hele Bijbel 
heen een beeld van bederf, dat is zonde en ongerechtigheid. 
Het goede deeg van de waarheid is door de mensen vermengd 
met ongerechtigheid in leer en leven, waardoor het geheel door 
bederf wordt gekenmerkt (doorzuurd.). 
De gangbare opvatting over het zuurdeeg is onjuist. Het is in de 
Schrift altijd een beeld van ongerechtigheid, bederf. De Here zelf 
waarschuwde voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat was de 
huichelarij; Paulus leerde ons in 1 Korinthe 5, dat we het zuurdeeg 
van slechtheid en boosheid uit de gemeente moeten wegdoen. En 
na het Pascha in Israël begon het feest van de zeven dagen der 
ongezuurde broden, een beeld van een leven zonder zonde na de 
verlossing. 
 
5 De schat in de akker. In deze gelijkenis koopt de koopman de 
akker. De schat lijkt verborgen te blijven. Het slaat mijns inziens 
op het feit, dat Christus de gehele wereld rechtmatig toekomt als 
tweede Adam en Schepper, maar dat Hij bovendien de gehele 
wereld gekocht heeft, en dat in die wereld Israël als een schat 
verborgen is, en voorlopig nog verborgen blijft. 
 
6 De schone parel. Meestal wordt dit voorgesteld als de noodzaak 
alles prijs te geven om Christus te bezitten. Als dat zo was, mag 
men vragen wie daaraan voldaan heeft. 
De betekenis is omgekeerd. Christus heeft zijn gemeente 
liefgehad, haar gekend als een schone parel en voor haar alles, 
ook zichzelf, overgegeven. 
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7 Het visnet. Dat spreekt van het einde of de voleinding der 
eeuw (vers 49). Er zal na de vorming van de gemeente en haar 
verplaatsing naar de hemel nog een groot aantal mensen zich 
bekeren op de hernieuwde prediking van het koninkrijk. Zij worden 
niet bij de gemeente gevoegd, die dan reeds voltallig is, maar 
vormen een grote groep die vlak voor de terugkomst van Christus 
op aarde alsnog behouden zal worden. 
 
Deze dingen waren geen deel van de prediking van Johannes de 
doper. Zij kwamen pas aan de orde, nadat vaststond, dat Israël de 
Gezalfde Koning had verworpen. Het heil ging over de grenzen, 
ook naar de heidenen, en de gemeente werd gevormd, een geheel 
nieuwe en onverwachte zaak voor het koninkrijk. Het was niet 
bekend geweest, dat het koninkrijk een tijdlang die andere, 
verborgen vorm zou hebben. Het is de vorm van het koninkrijk, 
waarin van heersen op aarde geen sprake is, zoals we heden ten 
dage kunnen opmerken. Deze tijd is de tijd, waarin de satan nog 
zijn ondermijnend werk doet. Hij laat wel groei ontstaan, maar 
verbonden met hoogmoed, wereldsgezindheid en ongerechtigheid. 
Ook zaait hij, als het Woord Gods in de harten wordt gezaaid, zijn 
pseudo-zaad, dat schijn- en naamchristendom doet ontstaan. 
Het werk van Christus gaat echter ook door. De wereld is gekocht, 
de gemeente als een schat verworven en aan het einde zullen de 
engelen uit hen, die in de laatste dagen nog worden toegevoegd, 
degenen die niet werkelijk bekeerd zijn als verkeerde vissen 
afscheiden van hen die door geloof rechtvaardigen zijn.  
     Wordt D.V. vervolgd. 
 

Een leraar van Israël.  
 
In het evangelie van Johannes wordt de Here Jezus direct in het 
begin al als waarachtig God voorgesteld. Er wordt van Hem geen 
geboorte vermeld. Hoe zou dat ook kunnen.  Maar er wordt wel 
gezegd, dat Hij vlees is geworden. Het gaat in dat evangelie dus 
om de Mens die God is. 
Zo een Mens moet wel als anders, heel vreemd, voor sommigen 
zelfs als bedreigend zijn overgekomen. We kennen daarvoor in 
onze taal de uitdrukking “een vreemde eend in de bijt”.  
Inderdaad is de Here door de mensen weinig begrepen. Maar het 
evangelie schetst een aantal ontmoetingen van de Here met 
tijdgenoten, die voor Hem op zijn moeilijke weg een verkwikking 
zijn geweest, hoewel van verschillend karakter. 
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Naar ik meen is de eerste van die ontmoetingen in Johannes 3 
verhaald. We lezen daar over het bezoek van Nicodemus. 
Hij was een godsdienstige Jood, een leraar in Israël, die aan de 
hand van de tekenen van de Here erkende, dat Hij van God 
gekomen moest zijn. Hij was trouwens niet de enige die dat inzag, 
want hij heeft gezegd: 

Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand 
kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is. 
(Johannes 3:2) 

 
Hij was een Farizeeër, wat niet betekent dat hij een huichelaar 
was, maar wel, dat hij in de geschriften van God goed onderlegd 
was. Hij noemde de Here Rabbi, maar was zelf ook een rabbi. De 
Here noemde hem in vers 10 zelfs “de leraar van Israël”. 
Maar tegen die leraar van Israël heeft de Here gezegd: Tenzij 
iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet 
zien. 
“Opnieuw geboren” betekent van voren af aan weer beginnen met 
een ander leven. Je zult dat te horen krijgen, als je overtuigd bent, 
dat je ver gevorderd bent, een leraar voor de onkundigen! 
 
Bent u ook al ver gevorderd? Dominee, godsdienstleraar of 
ouderling misschien? Of al jarenlang lid van een kerk, een trouw 
lid zelfs.  
Wie u ook bent en wat uw positie ook is, het antwoord van de 
Here aan Nicodemus mag ook ons aan het denken zetten. We 
moeten opnieuw geboren worden, allemaal. 
Wat we door de geboorte uit onze ouders zijn, is niet geschikt voor 
Gods koninkrijk. Daarin passen geen zondaars en vijanden van 
God. En als u nu protesteert, omdat u zich geen vijand van God 
en het christendom voelt, moet u bedenken, dat geen verbeterde 
of gevorderde zondaars dat koninkrijk zullen zien, maar alleen zij, 
die door wedergeboorte nieuw leven hebben. Zondaars die 
trachten de wet te houden, zijn nog steeds zondaars; zondaars die 
een geestelijke positie bekleden, zijn zonder nieuw leven nog 
steeds zondaars. Er moet nieuw leven komen door een nieuwe 
geboorte.  
Er zullen in deze tijd zeker ook mensen zijn, die vrij veel of zelfs 
heel veel uit de Bijbel weten. Daar is niets op tegen, is zelfs toe te 
juichen. Maar kennis brengt een mens niet terug bij God, van wie 
allen ver zijn afgedwaald. Er is een veel grotere afstand tussen 
God en een mens dan de afstand tussen de hemel en de aarde. 
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Die afstand is zelfs niet te overbruggen. Er moet een nieuwe 
geboorte plaats vinden, waardoor de mens nieuw leven ontvangt:  

3 Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij 
iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 
4 Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij 
oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en 
geboren worden? 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet 
binnengaan. 
6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, 
is geest. 
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom 
geboren worden. 
8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet 
niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de 
Geest geboren is. (Johannes 3:3-8). 

 
Geboorte uit water en Geest is geboorte door het Woord en de 
Geest van God. In de Bijbel wordt water als een beeld van  
Gods Woord gebruikt. We vinden dat in Efeze 5:  

25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft 
liefgehad en Zich voor haar overgegeven 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, zo dat zij heilig is en onbesmet. 

In vers 26 wordt hier water als beeld voor Gods Woord gebruikt. 
 
In Titus 3:5 lezen we: 

4 Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en 
God verscheen, 
5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan 
hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der 
wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, 

Daar staat niet, dat water op het Woord Gods slaat, maar we 
weten, dat wedergeboorte niet door het water van de doop plaats 
vindt, maar door het Woord Gods.  
Dat zeggen ons twee teksten: 
1 Petrus 1:22,23: 

hebt dan elkander van harte en bestendig lief, 
23 als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk 
zaad, door het levende en blijvende woord van God. 

Jakobus 1:18: 
18 Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der 
waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. 

 
Beide teksten zeggen, dat wedergeboorte door het Woord van 
God is, maar de Here zei “door water en Geest”. 
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De oplossing is, dat de Here met water het Woord van God 
bedoelde. Dat Woord van God is door de Heilige Geest gegeven. 
En als God dat Woord laat spreken, werkt de Geest met het door 
Hem geïnspireerde Woord aan het hart van de hoorders. 
 
De Here heeft Nicodemus min of meer verweten, dat hij niet 
begreep, wat de Here zei: 

Gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet? (Vers 
10). 

 
Een leraar theologie, die de beginles, de les over wedergeboorte, 
niet begrijpt? Ja, zo was dat. 
Vreemd?  
Maar niet zeldzaam. Zijn er ook tegenwoordig niet velen, die aan 
dat begin nog niet zijn toegekomen, hoe ver ze ook gevorderd 
zijn? Trouwe kerkgangers, ouderlingen en diakenen, predikanten 
en kerkvoogden, ze zijn mogelijk ijverig, bekwaam, liefdevol en 
nog veel meer, en als het goed is, zijn ze wedergeboren. Maar 
wedergeboorte is door het Woord, zoals ook geloof door het 
Woord Gods is. En dat betekent, dat er geen wedergeboorte zal 
zijn, waar het Woord Gods niet wordt geloofd. 
Helaas zijn er velen, die het Woord van God niet geloven. Dat is 
dan de fout die ook Eva en Adam gemaakt hebben. Zij geloofden 
Gods Woord over de boom niet. Daardoor kwam de zonde in de 
wereld en in de mensen. Daarom moet er wedergeboorte plaats 
vinden. Maar die vindt uiteraard niet plaats als men Gods Woord 
over Christus en het kruis niet gelooft. 
 
Misschien is het bij Nicodemus geweest als bij velen vandaag. 
Zij verwaarlozen het Woord Gods. 
Protestanten pochen er op, dat zij, in tegenstelling tot velen die 
Rooms Katholiek zijn, het Woord Gods lezen. Is dat echter de 
waarheid? Geven we gehoor, als Gods Woord ons oproept ons te 
bekeren? Hebben we ons inderdaad bekeerd en in Jezus Christus 
geloofd? 
En zijn er niet velen die wel lezen, maar nauwelijks weten of 
begrijpen wat zij gelezen hebben? Geven we evenveel aandacht 
aan de Heilige Schrift als aan een brief van iemand, die we 
hartelijk lief hebben? Die lezen en herlezen we. Doen we dat ook 
met de Bijbel? Velen zijn immers tevreden met wat zij weten uit de 
belijdenisgeschriften. Die zijn echter niet levend en krachtig; dat is 
alleen het Woord van God. Dat Woord werkt wederbarend, zoals 
het ook geloof oproept (Romeinen 10:17).  
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Bekering, geloof en wedergeboorte, het is alles door het Woord 
Gods, dat door Gods Geest gegeven is. 
 
Deze dingen zijn voor de mensen op aarde van betekenis. In de 
hemel behoeft niemand wederom geboren te worden. Daarom 
noemde de Here het aardse dingen: 

11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij 
getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet 
aan. 
12 Indien Ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij 
gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek? 
13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel 
nedergedaald is, de Zoon des mensen.(Joh. 3:11-13). 

 
Vervolgens vergeleek de Here zichzelf en de wijze waarop Hij 
redding zou aanbrengen, met hetgeen in de woestijn was gebeurd, 
toen Israël wegens zonde met dodelijke slangen getuchtigd werd: 

14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook 
de Zoon des mensen verhoogd worden, 
15 opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. 
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. 
17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de 
wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 
18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren 
Zoon van God. (Joh. 3:14-18). 

 
Moest Christus aan het kruis verhoogd worden zoals de slang in 
de woestijn werd opgehangen? Kan Christus dan met een slang 
vergeleken worden? Is de slang niet een beeld van de satan, die 
in de Openbaring “de draak, de oude slang, de satan en de duivel” 
wordt genoemd? (Openbaring 20:2). 
Die vergelijking is voor mij, toen ik nog jong was, onverklaarbaar 
geweest. Totdat het goed tot mij doordrong, dat Christus niet 
alleen onze zonden, dat is onze zondige daden, voor zijn rekening 
heeft genomen, maar ook tot zonde is gemaakt, de bron van onze 
verkeerde daden: 

Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde 
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. (2 
Korinthe 5:21).  

  
God heeft in het oordeel over Christus ook onze zondige natuur 
geoordeeld, naast het oordeel dat Hem trof om onze ongerechtig-
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heden. Hij heeft daar gehangen als de verpersoonlijking van het 
kwaad.  
Dat is onvoorstelbaar. 
De Heilige, de Zoon van God van eeuwigheid, de Schepper aller 
dingen, Heer en Gebieder van de engelen, voorgesteld door een 
slang, normaal het beeld van de satan. 
Hoe vreselijk moet het voor Hem zijn geweest niet alleen schuldig 
gerekend te worden voor wat wij gedaan hebben, maar bovendien 
gemaakt en behandeld te zijn als de oorzaak van alle kwaad en 
ellende. God heeft daardoor “de zonde in het vlees” veroordeeld, 
zoals we in Romeinen 8:3 lezen. Daarom zal ook niemand wegens 
zijn zondige natuur geoordeeld worden, maar uitsluitend naar de 
werken:  

12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, 
en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, 
het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van 
hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 
13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het 
dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, 
een ieder naar zijn werken. 

 (Openbaring 20:12 en 13). 
 
Wat moest een Israëliet doen, indien hij gebeten was? 
Hij moest naar de slang op het hout zien.  
Wat moeten wij doen om gered te worden? Gelovig zien op 
Christus, die voor ons gekruisigd is. 
Een Israëliet, die niet naar die slang keek, maar een kwartier om 
genade ging roepen, stierf. Wie tien minuten lang schuld ging 
belijden, stierf. Wie God rechtvaardigde in het oordeel en zichzelf 
verfoeide, stierf. Maar wie op de slang keek, werd genezen. 
Waarom dat?  
Omdat God gezegd had, dat men op die slang moest zien. En wie 
dat deed, geloofde kennelijk wat God had gezegd. 
 
Gelooft u ook wat God heeft gezegd? Of bent u nog bezig uzelf te 
verbeteren door berouw aan te kweken, of door werken van de wet 
te volbrengen?  
Berouw is goed, bidden is goed, schuldbewustzijn is goed, roepen 
om genade is goed, maar zonder geloof in wat God heeft gezegd, 
geeft dat u geen verlossing.  
Wat dan wel? 
Geloof in Jezus Christus alleen. Waarom? Omdat God dat zegt. 
God wijst ieder af, die zijn woorden niet aanneemt; en Hij 
aanvaardt ieder die zijn woorden aanneemt en gelooft. 
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Ieder, want dat heeft de Here gezegd. En wie dit leest, valt 
beslist onder het woord ”ieder”. 
 
Eertijds zei God: Als je van die boom eet, zal je sterven. 
De duivel zei: Je zult niet sterven. En Eva geloofde de satan. 
Nu zegt God: Wie in de Zoon gelooft, zal leven. 
De duivel zegt: Je zult daardoor niet leven. 
Wie gelooft u? De keuze voor de leugen van de duivel is altijd de 
keuze voor de ondergang.  
 
Er staat nog een zeer bijzondere uitspraak in dit hoofdstuk: 

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. (Vers 16). 

 
God heeft de wereld liefgehad. Maar de vorm van het werkwoord 
duidt op iets, dat doorgaat. God heeft de wereld nog lief. 
Daarmee wordt niet aan de rotsen en de zeeën gedacht, maar aan 
mensen en dieren. Dieren hoeven niet van zonden verlost te 
worden, maar lijden wel mee, doordat de mensen in zonde 
gevallen zijn. Maar het gaat hier om de mensen, onbekeerde 
mensen. God heeft ze lief.  
Welke onder hen? De uitverkorenen? Dat staat er niet. 
God heeft ze allen lief.  
Dan heeft God ook zijn vijanden lief. Ongetwijfeld, ja. 
Dan heeft God ook u lief. Beseft u dat?  
Wie je liefhebt, zie je graag komen. God ziet u graag komen. 
Zonder zonde? Neen, zoals u bent, net als de verloren zoon, 
gekleed in lompen. 
  
Maar er is nog een belangrijke uitspraak: 

17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de 
wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 
18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren 
Zoon van God. 

 
Iemand zei, dat het niets uitmaakt, of men nog leeft bij de komst 
van Christus, of niet, omdat er geschreven staat, dat Hij zal 
oordelen de levenden en de doden. 
Nu komt die uitdrukking in Petrus 4 weliswaar voor:  

5 maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die 
gereed staat om levenden en doden te oordelen. (Vers 5). 
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Maar daar wordt niet gezegd, dat zijn wederkomst door oordeel 
over levenden en doden wordt gekenmerkt. Zijn wederkomst 
betekent inderdaad oordeel voor hen die tegen Hem in opstand 
zijn, maar ook verlossing voor hen die Hem verwachten: 

28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler 
zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd 
worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten. (Hebreeën 9:28). 

 
De Here Jezus zal eenmaal oordelen, want de Vader heeft al het 
oordeel aan de Zoon gegeven. Godzelf oordeelt niemand. Jezus is 
Mens (die God is) en kent het mensenleven. Zijn oordeel zal 
rechtvaardig zijn. Maar Hij zal niet allen oordelen. Alleen de 
ongelovigen van alle tijden zullen in het oordeel komen.  
In Johannes 3:18 verzekerde de Here ons er van, dat wie in Hem 
gelooft, niet veroordeeld wordt. 
 
God heeft Hem evenwel niet gezonden om te oordelen, maar om 
te behouden. En Hij heeft Hem niet alleen gezonden, maar heeft 
Hem gegeven in het oordeel aan een kruis, opdat Hij zou boeten 
voor de zonden van boze mensen. 
Wat heeft Hem bewogen? 
Liefde, liefde voor schuldige mensen, voor vijanden van God, voor 
hen die de dood van zijn geliefde Zoon zochten.  
God wilde dan zeker de besten onder hen redden? 
Neen. Hij redt niemand omdat hij beter is dan andere mensen. 
Niemand is goed genoeg om gered te worden, niemand heeft 
vergeving van zonden verdiend, niemand is vroom genoeg om 
voor redding in aanmerking te komen.  
God vergeeft geen zonden omdat Hij om enige reden de zonde 
van iemand door de vingers wil zien. Hij ziet ook de zonden van 
een gelovig mens niet door de vingers.  
De redding en de vergeving van de zonden is gebaseerd op 
algehele genoegdoening, volkomen betaling van de schuld en 
voltrekking van het verdiende vonnis. 
Wie betaalde dan? Dat kan immers geen mens. 
En aan wie is het vonnis voltrokken? 
De Zoon die God gezonden heeft, betaalde voor onze schuld, Hij 
gaf genoegdoening en aan Hem is het vonnis voltrokken in de 
plaats van schuldige mensen. 
 
Bent u overtuigd van de liefde Gods? Groter bewijs van liefde is 
niet te vinden, noch in de hemel, noch op de aarde.  
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God vraagt ons dat Woord van zijn Zoon, van het kruis en van 
zijn liefde te geloven en te aanvaarden. Ik hoop dat u het gelooft. 
Dat betekent wedergeboorte. 
Het is merkwaardig, dat veel mensen nee tegen de goede God 
zeggen, terwijl God ja tegen slechte mensen zegt. Gods liefde is 
werkelijk groter dan groot, ook groot genoeg voor u. 
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