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Exodus, de UITTOCHT, verlossing (5). 
 
Hoofdstuk 10, vervolg. 
Van Israël, dat van de Here Jezus op aarde nog veel meer en 
overtuigende tekenen heeft gezien dan Farao, staat in Johannes 
12 het volgende geschreven: 

37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden 
zij niet in Hem, 
38 opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: 
Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm 
des Heren geopenbaard? 
39 Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: 
40 Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun 
ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. 
41 Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak. 

Israël heeft de heerlijkheid van de Here Jezus gezien, maar zich in 
tegenstelling tot Jesaja niet voor God verootmoedigd. Daarop 
volgde de verharding en de (voorlopige) verwerping. Hun 
verwerping was niet het gevolg van een verkiezend voornemen tot 
verdoemenis, maar van hun hardheid van hart. Dat was bij Farao 
eveneens het geval. 
 
Hoofdstuk 11 
Een tussenzin. 

1 De HERE nu had tot Mozes gezegd: Nog een plaag zal Ik over Farao 
en over Egypte brengen, daarna zal hij u in uw geheel vanhier laten 
gaan; wanneer hij u laat gaan, zal hij u met geweld vanhier wegdrijven. 
2 Spreek toch ten aanhoren van het volk, dat ieder van zijn buurman en 
iedere vrouw van haar buurvrouw zilveren en gouden voorwerpen vrage. 
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3 En de HERE bewerkte, dat de Egyptenaren het volk gunstig gezind 
waren; ook was Mozes een zeer gezien man in het land Egypte, bij de 
dienaren van Farao en bij het volk. (11:1-3). 

 
Deze drie verzen zijn een tussenzin. Mozes had gezegd dat Hij 
Farao niet meer zou zien. Dat was niet zijn laatste woord. Dat 
volgt in vers 4-8. 
De Here liet weten wat Hij zou doen en gaf het volk opdracht zilver 
en goud van de Egyptenaren te eisen, omdat het vertrek van 
Israël aanstaande was. Daarmee zou vervuld worden, wat de Here 
vier eeuwen eerder in Genesis 15:14 tegen Abraham had gezegd.  
De Egyptenaren waren wijzer dan hun koning. Zij waren er 
getuigen van, dat de machtige Farao machteloos was tegenover 
de God van Israël en dat Mozes, die de profeet van die God was, 
verreweg de meerdere van de koning van Egypte was. Zij 
begrepen, dat de Here Israël hielp en wilde bevrijden en zij 
verzetten zich niet. 
 
De aankondiging van de beslissende slag die God 
toebracht. 

4 En Mozes zeide: Zo zegt de HERE: te middernacht ga Ik door het 
midden van Egypte. 
5 Dan zal iedere eerstgeborene in het land Egypte sterven, van de 
eerstgeborene van Farao, die op zijn troon zou zitten, tot de 
eerstgeborene van de slavin achter de handmolen, ook alle 
eerstgeborenen van het vee. 
6 En er zal een luid gejammer zijn in het gehele land Egypte, zoals er 
nooit is geweest en zoals er nooit meer zal zijn. 
7 Maar tegen niemand van de Israëlieten zal een hond zijn tong durven 
roeren, tegen mens noch dier, opdat gij weet, dat de HERE scheiding 
maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. 
8 En al uw dienaren hier zullen tot mij komen en zich voor mij 
nederbuigen en zeggen: Ga heen, gij en al het volk dat u volgt; daarna 
zal ik heengaan. Toen ging hij in brandende toorn van Farao heen. 

 
De aankondiging van het oordeel was voor Farao te laat. En wie 
hem volgde, zou in zijn oordeel delen.  
Dat mogen de mensen ook in onze dagen wel bedenken. Goede 
bedoelingen en niet meedoen met de grofste goddeloosheden zijn 
beter dan in allerlei uitspattingen meedoen. Maar de Here vraagt 
een beslissende keuze. De wereld gaat het oordeel tegemoet en 
wie de wereld volgt, zal met haar geoordeeld worden. Veiligheid is 
er slechts bij Hem, die van de hemel spreekt, Jezus Christus. Wie 
zijn woorden verwerpt, verwerpt Hem en kiest daarmee voor de 
ondergang. Niemand zal in de eeuwigheid kunnen zeggen, dat 
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God niet gewaarschuwd heeft. Eeuwen en nog eens eeuwen lang 
wacht God reeds met zijn oordeel, zo lang, dat velen er niet eens 
meer in geloven. Misschien heeft ook Farao gedacht, dat hij nog 
wel tijd zou krijgen om zo nodig aan Mozes om respijt te vragen. 
Hij kreeg echter die tijd niet meer. Eens is het einde van Gods 
lankmoedigheid bereikt. 
 

9 En de HERE zeide tot Mozes: Farao zal naar u niet luisteren, opdat 
mijn wonderen in het land Egypte talrijk worden. 
10 Mozes en Aaron nu hebben al deze wonderen gedaan voor het 
aangezicht van Farao. Maar de HERE verhardde het hart van Farao, 
zodat hij de Israëlieten niet uit zijn land liet gaan. 

 
De Here had Farao eerder kunnen slaan met een laatste oordeel. 
Dan was dat oordeel niet te vroeg geweest. Maar God wilde al zijn 
wonderen in Egypte doen en al zijn macht betonen. Daarvoor liet 
de Here hem nog doorgaan met zijn verzet zonder er een einde 
aan te maken. Dat heeft tot gevolg gehad, dat zowel Israël als de 
Egyptenaren van Gods grote macht en van zijn wonderen getuige 
zijn geweest en dat ook verder verwijderde volken daarvan 
hoorden.  
Die gedachte vinden we terug in Romeinen 9:17:  

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. 

 
God verhardt wie Hij wil, is de conclusie in Romeinen 9:18. Maar 
God verhardt niet vanaf de geboorte en Hij verhardt niet zonder 
waarschuwingen. Ook de verharding van Israël was niet van 
eeuwigheid beslist, maar heeft pas plaats gevonden, nadat God 
door zijn Zoon zo duidelijk tot hen had gesproken. En het optreden 
van Jezus Christus, de Zoon, had oneindig veel meer gewicht dan 
dat van de mens Mozes. Toch heeft men ook Hem en zijn Woord 
verworpen. 
Niemand kan zich verschuilen achter de gedachte: God verhardt 
tenslotte wie Hij wil, dat is naar willekeur en daar kan ik me toch 
niet tegen verzetten. Als u gehoor geeft aan het evangelie, u 
bekeert en in Jezus Christus gelooft, neemt God u in ontferming 
aan en zal er van verharding beslist geen sprake zijn. 
Wie echter overtuigd is, maar niet wil buigen, heeft reden om te 
vrezen.  
 
Hoofdstuk 12 
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Het Pascha. 
1 En de HERE zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte: 
2 Deze maand zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der 
maanden van het jaar zijn. 
3 Spreekt tot de gehele vergadering van Israel als volgt: op de tiende 
van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, 
familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin. 
4 Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij 
en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen, naar het aantal 
personen; gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. 
5 Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit 
nemen van de schapen of van de geiten. 
6 En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal 
de gehele vergadering der gemeente van Israel het slachten in de 
avondschemering. 

 
Met deze woorden heeft de Here voor Israël de weg aangewezen 
om aan het oordeel, dat over Egypte komen zou, te ontkomen. De 
maand waarin de Here dit heeft gezegd, zou voortaan voor het 
volk Israël de eerste maand zijn. Het was in feite de vierde maand, 
de maand Abib, dat is “groene aar”, maar voortaan zou voor Israël 
met die maand het jaar beginnen. Het zou de maand van hun 
verlossing uit Egypte en hun bevrijding van de slavernij worden. 
Die bevrijding betekende een nieuw begin. Wat daarvoor lag, was 
het oude, dat voorbij was, en dat werd gemarkeerd door de dood 
die in Egypte zou toeslaan en door de dood van een lam, dat de 
Israëlieten moesten slachten. De dood is immers het einde. Wat 
daarna volgt is duidelijk een nieuw begin. 
Er moest op de tiende dag van de maand per gezin een lam 
uitgekozen en apart gesteld worden tot de veertiende van de 
maand. Het moest beslist een gaaf dier zijn, een jaar oud. Op de 
veertiende dag moest het geslacht worden. 
Aan dit voorschrift was de aankondiging van het oordeel over 
Egypte voorafgegaan, het oordeel, dat zou bestaan in de dood van 
alle eerstgeborenen in Egypte. De Israëlieten hebben mogelijk 
gedacht, dat het ook hoog tijd werd om de Egyptenaren op die 
wijze te straffen.  
Maar wie goed geluisterd heeft, had reden om bezorgd te zijn. Het 
oordeel zou immers alle eerstgeborenen in Egypte treffen. Er was 
niet gezegd, dat het de eerstgeborenen van de Egyptenaren zou 
treffen, maar de eerstgeborenen in dat land. En in dat land 
woonden ook de Israëlieten. Dat wil zeggen, dat ook de Israëlieten 
in Egypte onder dat oordeel van de dood vielen.   
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Er is geen onderscheid, zegt een bijbeltekst, want allen hebben 
gezondigd. Daarom vallen alle mensen onder hetzelfde oordeel. 
De hele wereld staat schuldig voor God. Zij die met God rekening 
houden, die naar een kerk gaan en de bijbel lezen, zijn evengoed 
zondaars als ieder ander en vallen onder hetzelfde oordeel. 
Maar de Here wees een weg om aan het oordeel te ontkomen. 
We moeten een lam hebben, dat in onze plaats geslacht kan 
worden. 
De Israëlieten moesten per gezin een lam uitkiezen. Dat spreekt 
van het Lam dat God heeft gegeven en in de dood is gegaan. De 
lammeren die door de Israëlieten geslacht werden, waren slechts 
bedoeld om het oordeel van de dood op aarde af te wenden; het 
Lam dat God gaf, bevrijdt van het eeuwige oordeel, dat iedere 
zondaar wacht. Dat Lam is Jezus Christus, Gods Zoon. 
 
Het paaslam moest gaaf zijn, want Christus was zonder zonde of 
gebrek. Het moest ook een mannelijk dier zijn, wat op kracht wijst, 
die bij Christus volmaakt gevonden werd. En het moest van de 
tiende tot de veertiende dag bewaard blijven, afgezonderd, zodat 
kon blijken, dat het volmaakt en zonder ziekte was. Zo heeft het 
openbare leven van Jezus Christus op aarde ruim drie dagen 
geduurd en toen Hij voor het gerecht kwam, moest men 
leugenaars huren om Hem te beschuldigen, want Hem was niets 
te verwijten. 
 
Het is geen willekeur om het paaslam met Christus te vergelijken. 
De apostel Paulus heeft, geïnspireerd door Gods Geest, in 1 
Korinthe 5 geschreven: want ook ons pascha, Christus, is 
geslacht. 
We weten trouwens dat Christus juist in de tijd van het pascha 
gekruisigd is. 
 
Veilig achter het bloed. 

7 Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide 
deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet. 
8 Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten; zij zullen het eten op het vuur 
gebraden, met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. 
9 Rauw of gaar gekookt in water zult gij het niet eten; slechts op het 
vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden. 
10 Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen; wat ervan overblijft tot 
de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. 
11 En aldus zult gij het eten: uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw 
voeten en uw staf in uw hand; overhaast zult gij het eten; het is een 
Pascha voor de HERE. 
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12 Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle 
eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en 
aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen, Ik, de HERE. 
13 En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, 
en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen 
verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla. 

 
Het werd de nacht van het oordeel, dat Mozes had aangekondigd. 
Egyptenaars en Israëlieten wisten wat komen zou. Zij die het niet 
geloofden, zullen die nacht zonder vrees tegemoet gezien hebben. 
Dat zullen er echter weinige geweest zijn. Mozes had reeds 
meerdere keren een plaag aangekondigd en een aangekondigde 
plaag was altijd gekomen. Er was geen reden om te verwachten, 
dat het ditmaal anders zou gaan. 
Hebben de Israëlieten ook gevreesd? Waarschijnlijk zijn er wel 
vreesachtigen geweest. Het oordeel zou immers geheel Egypte 
treffen. Bovendien was het deze keer ernstiger dan de vorige 
negen plagen. Het ging om het leven immers. 
Maar de Here had een weg tot ontkoming gewezen: achter het 
bloed van een geslacht lam. Dat bloed getuigde er van, dat de 
dood reeds had toegeslagen en het oordeel had plaats gevonden. 
Daar zou de verderfengel niet opnieuw oordelen. 
Bij een bos- of prairiebrand is het veilig op een plaats waar het 
reeds heeft gebrand. Daar kan het niet weer gaan branden. Zo 
was het veilig achter het bloed, want dat getuigde, dat de dood 
reeds had plaats gevonden. 
 
Schuilt u achter het bloed van Hem die reeds geoordeeld is? Er 
komt eenmaal een oordeel. Maar waar Gods oordeel reeds is 
geweest, komt het oordeel niet opnieuw. Het is veilig achter het 
bloed van Jezus Christus. God oordeelde Hem, toen Hij aan het 
kruis hing, in de plaats van schuldige mensen. Wie zich bekeert en 
in Hem gelooft, wordt achter zijn bloed in de schuilplaats gezet. 
 

Er is een schuilplaats die God heeft bereid, 
tegen de storm en de vloed, 
waar ‘k mag vernachten, gerust en verblijd, 
achter de deur met het bloed. 
Vallen er duizend, is ’t oordeel nabij, 
dat op Gods tijd komen moet? 
’t Oordeel gaat mij in de schuilplaats voorbij 
achter de deur met het bloed. 
 



 7

Kom in Gods schuilplaats, de ingang is vrij, 
tot Hij de deur sluiten moet. 
Jezus roept zondaars, roept u en roept mij 
achter de deur met het bloed. 
Straks komt het uur door de Vader bepaald, 
dat Hij zijn toorn komen doet. 
Vlucht daarom voordat de dag is gedaald 
achter de deur met het bloed. 
 
 
Eet van het Lam, dat voor ons is geslacht, 
achter de deur met het bloed. 
Zie hoe Hij leed en het werk heeft volbracht, 
achter de deur met het bloed. 
Hij werd geslagen, maar wij zijn nu vrij 
achter de deur met het bloed. 
Hij is de schuilplaats voor u en voor mij, 
Hij is de deur met het bloed. 

 
Ondanks de beloften van God, dat Hij zou voorbijgaan, als Hij het 
bloed zag, zijn sommige Israëlieten mogelijk toch nog bevreesd 
geweest. Zij die in gevaar gekomen? 
Als zij schuilden achter het bloed van het Lam, zijn ze volkomen 
veilig geweest. Niet zij, die het goede deden, of zij die onbevreesd 
die avond ingingen, of zij die met een enorm groot geloof het 
oordeel tegemoet zagen, maar zij die achter het bloed waren, 
bleven gespaard. Het was niet de vraag wie er achter het bloed 
was, noch hoe zij waren, die achter het bloed schuilden, neen, 
beslissend was of iemand achter het bloed schuilde; een 
vriendelijk mens, een driftkop of een misdadiger, ze waren allen 
even veilig mits zij achter bloed schuilden. 
De belofte van God was: Als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. 
Als een Egyptenaar een lam had geslacht, het bloed aan de deur 
had gestreken en het paaslam gegeten had, wat dan? 
Het is niet ondenkbaar, dat enkele Egyptenaren dat gedaan 
hebben. Mozes had immers bekend gemaakt welk oordeel komen 
zou en dat zal meerderen zeer bevreesd hebben gemaakt. Hoe 
dan ook, als de Here het bloed zag, zou hij voorbijgaan. Ik voeg 
dit toe om goed te laten doordringen, dat het bloed beslissend 
was. 
 
Begrijpen we welk een les de Here ons hier geeft? 
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Er is redding, beveiliging tegen het oordeel, vergeving van zonden 
voor ieder die in Jezus Christus gelooft. Hij is het Lam, dat 
onschuldig geslacht werd, opdat ieder die in Hem gelooft, niet 
geoordeeld wordt. De hoedanigheid van hem, die gelooft, is niet 
beslissend, maar wie Hij is in wie iemand gelooft, namelijk Jezus, 
de Verlosser. Wie op Hem bouwt, zal nooit wankelen en zal niet 
beschaamd uitkomen.  
 
Het paaslam moest in zijn geheel aan het vuur gebraden worden, 
wat er op wijst, dat Christus niet enigszins of ten dele voor 
anderen geleden heeft, maar geheel en volledig de toorn van God 
en Gods oordeel heeft ondergaan. Zijn heilige ziel werd geteisterd 
door de hitte van Gods toorn over hetgeen Hij niet had gedaan, 
maar voor zijn rekening heeft genomen om zondaars te redden.  
De Israëlieten moesten het vlees eten met ongezuurd brood, en 
bittere saus. 
Eten, dat is, zij moesten zich het lam, dat hun leven redde, eigen 
maken en door het gebraden te eten, deel nemen aan zijn dood en 
lijden. Dat is wat iemand doet, die in Jezus Christus gaat geloven. 
Hij krijgt deel aan Hem, die voor zijn zonden gestorven is en leeft 
door Hem.  
Met ongezuurd brood, brood zonder bedorven deeg. Zuurdeeg is 
in de Bijbel consequent een beeld van bederf, van zonde.  Dat 
wijst op bekering van een weg in ongerechtigheid en de 
verwerping van alle ongerechtigheid. 
Met bittere saus, omdat het gepast is, dat we gaan beseffen en 
aanvoelen, hoe bitter Christus om onzentwil geleden heeft. 
 

We moeten dankbaar zijn voor wat U hebt gedaan, 
maar ach, wat hebt U aan dat kruis geleden, 
verworpen door het volk en d’ overheden, 
bent U voor ons in ‘t oordeel Gods gegaan. 
 
We kunnen ‘t niet doorgronden, Heer, het is te groot 
al horen w’ in de psalmen wel uw klachten, 
te groot, zodat geen mens het kon verwachten: 
Gods Zoon geeft zich voor zondaars in de dood. 
 
We staan verwonderd bij uw kruis en buigen neer, 
uw liefde, Heer, was groter dan uw lijden; 
verlossen, redden, dat was uw verblijden, 
w’ aanbidden U daarom, geliefde Heer.  
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Zij moesten het eten, gereed voor vertrek, want in die nacht 
zouden ze uit Egypte, uit de slavernij, vertrekken.  
Wie door te geloven deel krijgt aan het Lam van God, wordt 
verlost uit de slavernij van de zonde, en uit de wereld die God niet 
kent, waarvan Egypte een beeld is.  
 
De opdracht het pascha te vieren. 

14 En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een 
feest voor de HERE; in uw geslachten zult gij hem als een 
altoosdurende inzetting vieren. 
15 Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten; dadelijk op de eerste 
dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets 
gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, zo iemand zal uit Israel 
worden uitgeroeid. 
16 Zowel op de eerste als op de zevende dag zult gij een heilige 
samenkomst hebben; generlei arbeid zal daarop verricht worden; slechts 
wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid worden. 
 

Het Pascha moest voor Israël een jaarlijks feest zijn en blijven. 
Hun veiligheid achter het bloed van het lam en hun verlossing 
mochten nooit vergeten worden. 
 
Paulus heeft in 1 Korinthe 5 geschreven:  

7 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij 
zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. 
8 Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met 
zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood 
van reinheid en waarheid. 

Het paasfeest van Israël heeft in de gemeente zijn tegenhanger in 
het avondmaal, waarbij wij Hem gedenken, die ons paaslam is 
geweest en door wie wij voor het oordeel zijn beveiligd. Het is 
ongetwijfeld de bedoeling van de Here, dat ook wij dat niet 
verwaarlozen. Het brengt ons als het ware telkens bij het kruis op 
Golgotha, waar we zien, wie wij mensen zijn en daartegenover wie 
God is. We hebben het nodig op die wijze telkens bepaald te 
worden bij dat offer, dat Christus tot onze redding gebracht heeft. 
Verwaarlozing zou ook een aanwijzing zijn, dat de liefde tot de 
Heiland bij ons niet diep zit, wat de Here wel moet bedroeven. 
 
De woorden van de apostel doen ons ook begrijpen, wat de 
betekenis is van het voorschrift, dat aan het pascha verbonden 
werd, om zeven dagen ongezuurde broden te eten. Het wijst ons 
er op, dat na onze verlossing door het bloed van het Lam Gods 
ons leven niet meer door zuurdeeg, dat is door zonde en 
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ongerechtigheid, gekenmerkt mag zijn. Zeven dagen, dat is de 
volle maat van de jaren die God ons na onze bekering nog geeft.  
 
De eerste dag, de dag van de bevrijding, moest een bijzondere 
dag zijn; de laatste dag eveneens. 
Zo is bij ons de dag, waarop we vrede vonden door het bloed van 
het kruis, eveneens uniek; en de laatste dag, de dag waarop 
Jezus komt en ons thuis brengt, ja die is uiteraard louter feest. 
 

De dag is waard om te gedenken, 
waarop ons Jezus Christus vond, 
en God vergeving ons kon schenken 
door Hem, die voor ons werd verwond. 
Die dag is het begin geweest, 
van Gods gena, een dag van feest. 
 
Aan ‘t eind van onze zeven dagen 
wacht ons een hemels feest bij God, 
wanneer, dat moet men ons niet vragen, 
het komt beslist; wij wachten tot 
de Heer als Morgenster verschijnt, 
dat zal een feest zijn zonder eind. 

 
God wilde niet, dat iemand het belangrijke beeld van de zeven 
dagen zonder zuurdeeg zou bederven door ongehoorzaamheid. 
Op overtreding van dit gebod – dat niet met de tien geboden op de 
Sinai werd gegeven, maar bij de verlossing uit Egypte- stond 
daarom de doodstraf. Het heeft niets met werken van de wet te 
doen. Het is dan ook niet wettisch om bij de gelovigen aan te 
dringen op een godvruchtige wandel. Het heeft meer te maken met 
dankbare gehoorzaamheid.  
 

17 Onderhoudt dan het feest der ongezuurde broden, want op deze 
zelfde dag leid Ik uw legerscharen uit het land Egypte. Daarom moet gij 
deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoosdurende 
inzetting. 
18 In de eerste maand, op de veertiende dag der maand, des avonds, 
zult gij ongezuurde broden eten, tot aan de eenentwintigste dag der 
maand, des avonds. 
19 Zeven dagen zal er geen zuurdeeg in uw huizen gevonden worden, 
want ieder, die iets gezuurds eet, zo iemand zal uit de vergadering van 
Israel worden uitgeroeid, hetzij hij een vreemdeling, hetzij hij in het land 
geboren is. 
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20 Niets wat gezuurd is, zult gij eten; gij zult in al uw woonplaatsen 
ongezuurde broden eten. 

 
In de eerste maand, dat was de maand Abib, eigenlijk de vierde in 
het jaar, moest het feest gevierd worden. Het lam moest op de 
tiende van de maand apart gesteld worden en op de veertiende 
dag geslacht worden, zoals Christus na drie dagen (drie maal tien 
jaren) gekruisigd is. De verlossing achter het bloed was het begin. 
De tijd voor onze verlossing is voor God onvruchtbaar geweest en 
telt niet mee.  
Aan een oudere man werd gevraagd hoe oud hij was. Zijn 
antwoord was ongeveer twaalf jaren. Dat leek heel vreemd, want 
hij was duidelijk de zeventig gepasseerd. Hij bedoelde, dat hij 
ongeveer twaalf jaren terug bekeerd en verlost was. De tijd 
daarvoor telde hij niet mee. 
De uitgebreide herhaling van het voorschrift toont aan, hoe veel 
belang de Here hecht aan een leven zonder ongerechtigheid. 
Waarschijnlijk heeft geen enkele Israëliet verzuimd een lam te 
slachten en het bloed aan de deur te strijken; dat was immers een 
zaak van leven of dood. Maar hebben ze in de loop van de tijd ook 
het feest van de ongezuurde broden gehouden? Neen, dat hebben 
ze niet getrouw gedaan. 
Dat mag ons geweten wel wakker schudden. Wij, christenen, 
hebben ons wel bekeerd en we hebben in Jezus Christus geloofd. 
We zijn veilig achter het bloed van het Lam van God. Maar het is 
de vraag of we even ijverig zijn in het wegdoen van alle zuurdeeg 
uit ons hart en ons leven. Dat is beslist wat de Here van ons 
vraagt! 
 

21 Toen ontbood Mozes al de oudsten van Israel en zeide tot hen: Trekt 
heen, haalt kleinvee voor uw geslachten en slacht het Pascha. 
22 Daarna zult gij een bundel hysop nemen en in het bloed in een 
schaal dopen, en van het bloed in die schaal strijken aan de 
bovendorpel en aan de beide deurposten; niemand van u zal de deur 
van zijn huis uitgaan tot de morgen. 
23 En de HERE zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Hij 
dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan 
zal de HERE die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw 
huizen te komen om te slaan. 
24 Gij zult dit voorschrift houden als een altoosdurende inzetting voor u 
en uw zonen. 
25 En wanneer gij komt in het land dat de HERE u geven zal, gelijk Hij 
gezegd heeft, zult gij deze dienst onderhouden. 
26 En wanneer uw zonen tot u zeggen: Wat betekent deze dienst van u, 
27 dan zult gij zeggen: Het is een Paasoffer voor de HERE, die in 
Egypte aan de huizen der Israelieten voorbijging, toen Hij de 
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Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde. Toen knielde het volk en 
boog zich neer. 
28 En de Israelieten gingen heen en deden dit; zoals de HERE Mozes 
en Aaron geboden had, zo deden zij.   

 
De boodschap van God is door Mozes nauwkeurig aan het volk 
overgebracht. Hij voegde er de waarschuwing aan toe, dat 
niemand zijn huis moest uitgaan, achter het bloed vandaan. De 
verderver zou slechts voorbijgaan waar hij het bloed zag. De 
persoon was niet beslissend, neen, het bloed was beslissend. 
Dat is ook heden nog zo. Wie we ook zijn en hoe we ook zijn, wat 
we ook doen of gedaan hebben, het oordeel zal ieder ombrengen 
die niet achter het bloed van Christus schuilt. 
De Israëlieten moesten het bloed met een bundeltje hysop op de 
deur aanbrengen. Zij moesten dat zelf doen. 
Zo moeten ook nu de mensen zelf door bekering en geloof het 
bloed op hun levenshuis aanbrengen. Wie men is, maakt geen 
verschil, alleen bloed of geen bloed is het verschil tussen eeuwig 
behoud of een eeuwig oordeel. 
 
Van de Israëlieten lezen we, dat zij knielden en deden zoals God 
gezegd had. Dat was hun redding. 
Hebt u ook al voor God geknield en gedaan wat God gezegd 
heeft?: 
“geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult behouden worden”. 
Zeg niet dat God het moet doen. U moet het beslist zelf doen. Wat 
God moest doen, heeft Hij op Golgotha gedaan door zijn Zoon te 
geven. Nu is het aan u!  
     Wordt D.V. vervolgd. 
 

Het Koninkrijk (3) 
 
Geen heersen op aarde nu. 
Israël verwachtte terecht dat de Messias het koninkrijk in Israël 
weer zou oprichten. Dat is tot nog toe niet gebeurd wegens de 
onbekeerlijkheid van dat volk. Het was de Joden niet bekend, dat 
op de verwerping van Christus het koninkrijk een geheel ander en 
verborgen karakter zou krijgen, zoals voorgesteld in de zeven 
gelijkenissen. Wat zij verwachtten, zal zeker komen, in de 
toekomst, wanneer Israël zich bekeerd zal hebben. Voorlopig 
echter is Israël als volk op een zijlijn geplaatst en is het koninkrijk 
slechts te vinden in hen, die in Christus geloven in deze tijd waarin 
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Hij verworpen is. Zij zijn christenen. Zij vormen samen de 
gemeente, waarvan Christus het Hoofd is. 
Christus is naar de hemel opgevaren en over de tijd van zijn 
afwezigheid, waarin van heersen nog geen sprake is, sprak de 
Heer in de gelijkenis in Lukas 19: 

11 Toen zij daarnaar luisterden, sprak Hij nog een 
gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij 
meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou 
worden. 
12 Hij zeide dan: Een man van hoge geboorte trok naar 
een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in 
ontvangst te nemen en daarna terug te keren. 
13 En hij riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden 
en zeide tot hen: Drijft handel, totdat ik terugkom. 
14 Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een 
gezantschap achterna met de boodschap: Wij willen niet, 
dat deze koning over ons wordt. 
15 En het geschiedde, toen hij terugkwam, nadat hij de 
koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven, 
aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om 
te weten, wat ieder met zijn handel bereikt had. 
16 En de eerste verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft 
tien ponden winst gemaakt. 
17 En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat 
gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien 
steden. 
18 De tweede kwam en zeide: Uw pond, heer, heeft vijf 
ponden opgebracht. 
19 Hij zeide ook tot hem: En gij, wees heer over vijf 
steden. 
20 En de volgende kwam en zeide: Heer, hier is uw pond, 
dat ik in een doek weggeborgen en bewaard heb. 
21 Want ik was bang voor u, omdat gij een streng mens 
zijt; gij neemt weg wat gij niet hebt uitgezet en gij maait 
wat gij niet gezaaid hebt. 
22 Hij zeide tot hem: Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, 
slechte slaaf. Gij wist, dat ik een streng mens ben, die 
wegneemt wat ik niet heb uitgezet en maai wat ik niet 
gezaaid heb. 
23 Waarom hebt gij dan mijn geld niet bij de bank 
gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente 
opgevraagd hebben. 
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24 En hij zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt 
hem het pond af en geeft het hem, die de tien ponden 
heeft. 
25 En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft al tien ponden. 
26 Ik zeg u, aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden, 
en hem, die niet heeft, zal ontnomen worden ook wat hij 
heeft. 
27 Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat ik over 
hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn 
ogen. 

Ik geef die gelijkenis geheel, opdat ieder hem lezen zal. Te vaak 
heeft men die verwaarloosd. 
De man van hoge geboorte is Christus, die naar de hemel zou 
gaan en op Gods tijd in heerlijkheid en macht zal verschijnen. Zijn 
burgers, die Hem niet wilden, zijn de Joden. 
Hij heeft echter dienaren, die wel in Hem geloven. Zij zijn de 
gelovigen die nu de gemeente vormen. Zij zijn niet Israël, zijn 
ongehoorzaam volk. Die dienaren handelen ook niet alsof hun 
Heer reeds regeert. Zij streven niet naar heerschappij of invloed 
met gezag. Zij handelen met de hun gegeven ponden, dat is zij 
pogen mensen voor Christus te winnen. 
Als hun Heer terugkomt, zullen zij met Hem heersen. En zij, die 
Christus niet als Koning gewild hebben, zullen geoordeeld worden.  
 
Maar over welk volk zal Hij heersen? Niet over die dienaren, want 
die regeren met Hem. Hij zal inderdaad over Israël regeren, 
aanvankelijk een gering overblijfsel, dat zich bekeerd zal hebben. 
De gemeente, zij die nu in Hem geloven, is niet zijn volk, maar zijn 
lichaam, zijn bruid. Zij zal met Christus heersen. Joodse mensen, 
die zich nu bekeren, worden bij de gemeente gevoegd en vormen 
niet het volk Israël.  
 
De gemeente is niet Israël en Israël is niet de gemeente of kerk. 
De gemeente is een nieuw geheel en bestaat uit hen die in de 
verheerlijkte Here geloven. De eerste leden van de gemeente 
waren Joodse gelovigen, maar de Here heeft na de steniging van 
Stefanus  wegens zijn getuigenis voor de Joodse raad, Saulus 
geroepen en zich aan Hem als de Verheerlijkte geopenbaard, die 
een is met hen die op aarde in Hem geloven. En hij is door de 
Here geroepen om  
vooral aan de volken het evangelie van de heerlijkheid van 
Christus te prediken. 
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Dat heeft Israël nooit gekend. Zij zijn nooit leden van Christus of 
van God genoemd, wat met de gemeente wel het geval is. Zij 
hadden ook niet de Heilige Geest ontvangen, die de christenen na 
geloof wel ontvangen hebben. Zij kenden wel de besnijdenis na de 
aardse geboorte, maar niet de doop in de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest na bekering.  
 
De gemeente kent Christus wel als Koning, zoals Asnath Josef als 
koning gekend heeft. Maar haar band met hem, was die van bruid 
van die bruidegom. Zo is de gemeente de bruid van de hemelse 
bruidegom, die nu nog de verworpen Koning is. Die positie heeft 
Israël niet. 
 
De aanvankelijke verwachting na Pinksteren. 
In Handelingen 1 lezen, dat de discipelen na de opstanding van de 
Here aan Hem gevraagd hebben, of Hij het koninkrijk in die dagen 
alsnog zou oprichten:  

6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en 
zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor 
Israël? 

 
Het valt op, dat de Here noch met ja, noch met neen geantwoord 
heeft: 

Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, 
waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden 
heeft, 
8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest 
over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en 
in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. 

 
Het was voor hen niet nodig te weten wanneer het koninkrijk zou 
worden opgericht. Het wordt zeker opgericht, maar het wanneer 
bepaalt de Vader in de hemel. De discipelen hadden alleen kracht 
nodig voor hun opdracht om getuigen van Christus te zijn. 
Of het koninkrijk in die tijd spoedig zou komen, hing af van de 
reactie van Israël op het getuigenis van de apostelen. Zouden zij 
alsnog Christus erkennen en aannemen, dan zou Hij terugkomen 
en het koninkrijk oprichten. Dat verklaart de merkwaardige 
woorden van Petrus na de genezing van de  kreupele man in 
Handelingen 3:19-22: 
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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. 

Petrus heeft hun dus voorgesteld, dat zij na geloof niet allen 
vergeving van zonden zouden ontvangen, maar dat God dan ook 
Jezus zou zenden, waarna de tijden van verademing en de weder-
oprichting aller dingen zouden aanbreken. Hij verwachtte op hun 
bekering dus de terugkeer van Christus en de oprichting van zijn 
gezegend koninkrijk. 
 
Wat hij voorstelde, is niet gekomen. 
Vergiste Petrus zich? Beslist niet. 
Maar het volk bekeerde zich niet en bekering was de voorwaarde.  
 
Het koninkrijk in zijn verborgen vorm, overeenkomstig Lukas 
19. 
Het gevolg is op langere termijn geweest, dat vervuld is, wat de 
Here in Mattheus 21:43 gezegd: 

43 Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal 
weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een 
volk, dat de vruchten daarvan opbrengt. 

Op langere termijn, want pas na de steniging van Stefanus heeft 
de Here het evangelie ook aan heidenen laten prediken en pas in 
het jaar 70 na Christus zijn Jeruzalem en de tempel verwoest, 
waarmee een einde aan het Joodse godsdienstige systeem kwam. 
We moeten niet vergeten, dat er het verschil is tussen het 
koninkrijk in zijn openbare vorm, die pas gezien zal worden, als 
Christus in heerlijkheid is verschenen, en de huidige tijd van de 
gemeente, de tijd van de verborgenheden van het koninkrijk. (Zie 
wat daarover geschreven is onder “geen heersen op aarde nu”) 
We moeten ook niet vergeten, dat de echtgenote van een koning 
ook een onderdaan van hem is, maar dat haar verbinding met die 
koning niet het karakter heeft van onderdaan tot vorst, maar van 
geliefde echtgenote tot haar man. De gemeente is volgens Efeze 5 
vers 22-33 de bruid of vrouw van Christus. Daarom, hoewel elke 
christen zich in het koninkrijk Gods bevindt (in zijn verborgen 
vorm),  
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is onze band met de Here heel anders dan die van volk tot de 
Koning. De gemeente wordt zelfs het lichaam van Christus 
genoemd:  

12 Want gelijk het lichaam een is en vele leden heeft, en al 
de leden van het lichaam, hoe vele ook, een lichaam 
vormen, zo ook Christus; 
13 want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam 
gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij 
vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt. (1 Korinthe 
12:12 en 13). 

en 8 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. 
 (Kolosse 1:18).  
 
En dat aan de gemeente volgens Mattheus 21:43 het koninkrijk 
Gods is toevertrouwd, wil niet zeggen, dat de gemeente Israël is 
geworden of in de plaats van Israël is gekomen, maar dat de 
verantwoordelijkheid om het Woord Gods voort te dragen in de 
wereld en getuigen van Christus en Gods waarheid te zijn, van 
Israël op de gemeente is overgegaan. God spreekt zijn Woord niet 
meer door Joodse profeten, maar door christenen, die Hij de gave 
om te spreken en te leren heeft gegeven. Bovendien gebruikt God 
niet meer het Hebreeuws, de taal van de Joden, maar vele talen 
van de volken om zijn Woord te verkondigen, wat op de 
Pinksterdag door een bijzondere gave is begonnen. (Die 
bijzondere gave is in onze tijd niet meer nodig, daar immers in 
honderden talen het Woord Gods te lezen en te horen is.) 
 
Gods voornemen voor de volheid der tijden. 
InEfeze 1 lezen we dat God ons, de christenen heeft bekend 
gemaakt wat zijn voornemen voor de volheid der tijden is: 

Gods genade, 
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle 
wijsheid en  inzicht; 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van 
Zijn wil, naar Zijn  welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen 
had in Zichzelven. 
10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom 
alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den 
hemel is, en dat op de aarde  is. (Efeze 1:7-10). 

De genade van God is niet alleen groot geweest met betrekking 
tot onze schuld, maar God heeft ons ook overvloedig inzicht 
gegeven met betrekking tot zijn plannen voor het einde der tijden. 
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Hij heeft ons zijn geheim bekend gemaakt, namelijk dat Hij alles 
onder een Hoofd zal samen brengen, onder Christus, waarin wij 
mede betrokken zijn, volgens 1:11:  

11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, 
waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het 
voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van 
zijn wil, 

wat in Romeinen 8:17 wordt bevestigd: 
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-erfgenamen van Christus; 
immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te 
delen in zijn verheerlijking. 

 
De positie van de gemeente in die tijd van Christus’ heerschappij 
wordt in Efeze 1:22en 23 als volgt beschreven: 

En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als 
hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 
23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen 
volmaakt. 

Daar wordt niet gezegd, dat Christus Hoofd boven de gemeente is, 
maar dat de gemeente Hem, als Hoofd boven alle dingen, 
ontvangen heeft, terwijl zij, de gemeente, zijn lichaam is. 
Dergelijke uitspraken zijn interessant, omdat ze ons in een zin 
zeggen, dat Christus Hoofd boven alles en allen zal zijn, dat is, zal 
heersen, dat Hij als zodanig aan de gemeente is geschonken, en 
dat de gemeente zijn lichaam is. Nu is het duidelijk, dat een 
koning niet zal beweren, dat zijn koninkrijk door zijn lichaam wordt 
gevormd. We vinden daarin dus bevestigd, dat de gemeente de 
bijzondere positie van bruid van Christus heeft, onderscheiden van 
het volk van die Koning. 
De vereniging van de Koning met zijn bruid, de gemeente, vindt 
ongetwijfeld plaats voordat Hij in heerlijkheid verschijnt. Er staat 
immers in Kolosse 3:4   

Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij 
met Hem verschijnen in heerlijkheid. 

In de Openbaring wordt, voordat in hoofdstuk 19 vanaf vers 11 de 
verschijning van Christus wordt beschreven, in vers 7-10 de 
bruiloft van het Lam voorgesteld:  
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7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer 
geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw 
heeft zich gereedgemaakt; 
8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn 
linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige 
daden der heiligen. 
9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot 
het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de 
waarachtige woorden van God. 

En dan lezen we in vers 14: 
14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem 
op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 

 
Over hen wordt in Openbaring 20:4 geschreven: 

Ik zag tronen en zij zaten daarop en hun werd het oordeel 
gegeven. 

 
De martelaren uit de voorafgegane jaren worden in hetzelfde vers 
afzonderlijk vermeld, zodat we de hierboven genoemde groep van 
die martelaren moeten onderscheiden: 

en ik zag 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 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. 

 
Van de eerste groep wordt niet gesproken met de term “zielen”, en 
wordt niet vermeld dat zij “weder levend” werden.  
Waarom niet? Omdat zij of veranderd zijn of zijn opgewekt bij de 
komst van Christus om de gemeente tot zich te nemen, vermeld in 
1 Thessalonicenzen 4:16 en 17. Die opname gaat vooraf aan de 
gebeurtenissen die beginnen met het openen van het eerste zegel 
in Openbaring 6:  

16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van 
een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, 
nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven 
zijn, zullen het eerst opstaan; 
17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen 
met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd 
worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij 
altijd met de Here wezen. 
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Die eerste groep is de verheerlijkte gemeente, die met Christus 
heersen en oordelen zal. 
Daarmee mag wel duidelijk zijn, dat de gemeente een geheel 
andere positie en roeping heeft en een andere toekomst dan het 
aardse volk Israël. De gemeente ziet uit naar komst van de 
Bruidegom, terwijl Israël zal uitzien naar de komst van de Koning 
en de oprichting van zijn rijk. 
 

Wat moeten we van Israël en het Midden Oosten denken?. 
Er is de laatste tijd heel wat te doen in en om Israël, en velen 
vragen zich af hoe de stukken tenslotte in het Midden-Oosten 
zullen vallen. Uiteraard zijn daarover ook uiteenlopende meningen 
te horen. Maar het aantal van hen, die het werkelijk niet weten en 
ook niet beweren het te weten, is nog veel groter.  
 
Er is er een, die het weet, de Enige die de toekomst kent en in zijn 
hand houdt: God. Wat is er te zeggen over de huidige situatie en 
de toekomst, aan de hand van hetgeen God over de toekomst van 
Israël bekend heeft gemaakt (jawel, in de Bijbel)? 
 
1 Wat is de positie van Israël in onze tijd, de tijd waarin de 
gemeente wordt gebouwd?     
De Here heeft over Israël in Mattheus 21:43 gezegd:  

43 Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal 
weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een 
volk, dat de vruchten daarvan opbrengt. 

 
Voorheen werkte de Here in en door Israël. 
Na de verwerping van Christus heeft God de gemeente, vooral uit 
heidenen bestaande, geroepen om zijn getuige op aarde te zijn, 
wat door het spreken in meerdere heidense talen op de 
Pinksterdag werd beklemtoond. De positie van Israël is dus 
verwerping. 
 
In Lukas lezen we de volgende gelijkenis: 

6 En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand bezat een 
vijgeboom, die in zijn wijngaard was geplant, en hij kwam 
om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. 
7 En hij zeide tot de wijngaardenier: Zie, het is nu al drie 
jaar, dat ik vrucht aan deze vijgeboom kom zoeken en ik 
vind ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond 
nutteloos beslaan? 
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8 Hij antwoordde en zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit 
jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er 
mest bij brengen, 
9 en indien hij in het komende jaar vrucht draagt, dan is 
het goed,maar anders, dan moet gij hem omhakken. (13:6-
9). 

 
De vijgeboom in de wijngaard is het beeld van het na de 
ballingschap herstelde Israël, dat op dezelfde plaats als het 
oorspronkelijke volk (de vijgeboom) geplant werd. De Here heeft in 
de drie jaren van zijn openbaar optreden naar vruchten gezocht, 
maar ze niet gevonden. Daarop is de vijgeboom omgehakt, dat wil 
zeggen dat Israël voorlopig verworpen is.  
 
In hetzelfde evangelie staat de gelijkenis van de man van hoge 
geboorte die naar een ver land reisde om een koninkrijk te 
ontvangen. Dat is het beeld van Christus, die door zijn volk 
verworpen werd, maar is heengegaan naar de hemel, waar God 
Hem op zijn tijd zal terugzenden om het koninkrijk op te richten. 
We vinden dat in Lukas 19 vanaf vers 11: 

11 Toen zij daarnaar luisterden, sprak Hij nog een 
gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij 
meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou 
worden. 
12 Hij zeide dan: Een man van hoge geboorte trok naar 
een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in 
ontvangst te nemen en daarna terug te keren. 
13 En hij riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden 
en zeide tot hen: Drijft handel, totdat ik terugkom. 
14 Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een 
gezantschap achterna met de boodschap: Wij willen niet, 
dat deze koning over ons wordt. 

 
In deze gelijkenis hebben de burgers van het koninkrijk de Koning 
verworpen. Hij heeft met hen dan ook geen bemoeienis meer. Met 
zijn slaven heeft Hij bemoeienis en zij werken voor hem. Met zijn 
burgers bemoeit hij zich pas als Hij is teruggekomen: 

15 En het geschiedde, toen hij terugkwam, nadat hij de 
koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven, 
aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om 
te weten, wat ieder met zijn handel bereikt had. 
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27 Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat ik over 
hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn 
ogen. 

 
In deze voorstelling is het volk van de Koning, Israël, eveneens 
buiten spel tot de terugkeer van de Here. 
 
We willen nog enige teksten aanhalen, die laten zien, dat Israël in 
deze tijd de verworpen natie is. 
Romeinen 11:15: 

15 Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld 
is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de 
doden 

1 Thessalonicenzen 2:14: 
14 Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de 
gemeenten Gods in Christus Jezus, die in Judea zijn, 
omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw 
eigen volksgenoten als zij van de Joden, 
15 die zelfs de Here Jezus en de profeten gedood en ons 
tot het uiterste vervolgd hebben, die Gode niet behagen en 
tegen alle mensen ingaan, 
16 daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot 
hun behoud, waardoor zij te allen tijde de maat hunner 
zonden vol maken. De toorn is over hen gekomen tot het 
einde.  

 
Israël is momenteel nog het verworpen geslacht, dat onder de 
toorn van God ligt. Dat zij nochtans om wille van de  vaderen 
geliefd zijn, is zeker; we moeten dat niet vergeten, maar bij ons 
denken over Israël vandaag, ons er van bewust zijn, dat zij nog 
onder de toorn liggen. (Ik bedoel niet degenen onder hen, die 
inmiddels in Christus geloofd hebben. Zij behoren bij de 
gemeente, net als wij.) 
 
Hun verstrooiing over de landen was hun door Mozes reeds 
aangezegd in Deuteronomium 28:63-67: 

63 Zoals de HERE er behagen in had om u wel te doen en 
u talrijk te maken, zo zal de HERE er behagen in hebben 
om u te gronde te richten en te verdelgen; en gij zult 
weggerukt worden uit het land, dat gij in bezit gaat nemen. 
64 De HERE zal u verstrooien onder alle natiën van het 
ene einde der aarde tot het andere; aldaar zult gij andere 
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goden dienen, die noch gij noch uw vaderen gekend 
hebben: hout en steen. 
65 Gij zult onder die volken geen rust vinden noch een 
rustplaats voor uw voetzool; de HERE zal u daar een 
bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende 
ziel. 
66 Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren; des 
nachts en des daags zult gij opschrikken en van uw leven 
niet zeker zijn. 
67 Des morgens zult gij zeggen: Was het maar avond; en 
des avonds: Was het maar morgen. Vanwege de vrees, die 
uw hart vervult, en vanwege het schouwspel, dat uw ogen 
zien. 

29:28: De HERE heeft hen in toorn en grimmigheid en grote 
verbolgenheid uit hun land gerukt en hen weggeslingerd naar een 
ander land, zoals dit thans het geval is. 
 
Dat is hun overkomen en heeft honderden  jaren geduurd, 
eigenlijk heden nog. 
 
2 De belofte van terugkeer. 
Maar in Deuteronomium 30 heeft de Here Mozes andere dingen 
laten zeggen: 

1 Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en 
de vloek, die ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte 
neemt te midden van al de volken, naar wier gebied de 
HERE, uw God, u verdreven heeft, 
2 en wanneer gij u dan tot de HERE, uw God, bekeert en 
naar zijn stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden 
gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met 
geheel uw ziel, 
3 dan zal de HERE, uw God, in uw lot een keer brengen en 
Zich over u erbarmen; Hij zal u weer bijeenbrengen uit al 
de volken, naar wier gebied de HERE, uw God, u 
verstrooid heeft. 
4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, de 
HERE, uw God, zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar 
halen; 
5 de HERE, uw God, zal u brengen naar het land, dat uw 
vaderen bezeten hebben, gij zult het bezitten en Hij zal u 
weldoen en u talrijker maken dan uw vaderen. 
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Er is dus een belofte van terugkeer en herstel, die zeker vervuld 
zal worden. (Er zijn veel passages in de boeken van het Oude 
Testament, die dezelfde belofte vermelden, met andere woorden 
en sommige met veel details.) 
Maar aan de vervulling van die belofte is een voorwaarde 
verbonden: Wanneer gij u tot de Here uw God bekeert en naar zijn 
stem luistert. Aan die voorwaarde heeft Israël nog niet voldaan.  
De Here heeft hen dan ook nog niet teruggebracht.   
 
De huidige staat Israël. 
Israël ligt nog onder de toorn van God en het oordeel van de 
verstrooiing over de landen is over hen gekomen. Dat is begonnen 
met de deportatie van de tien stammen door de Assyriërs, verder 
uitgevoerd door Nebukadnezar, en na de gedeeltelijke terugkeer 
uit Babel tenslotte voltooid door de Romeinen in het jaar 70 na 
Chr.   
 
Dan rijst de vraag hoe de staat Israël beschouwd moet worden. Is 
de Here begonnen het volk terug te brengen, zoals beloofd in de 
profetenboeken? 
Dat kan niet de correcte opvatting zijn. De Here heeft wel van 
herstel en terugkeer gesproken, maar dat zou pas plaats komen 
na bekering. Die bekering heeft niet plaats gevonden. Dan ligt 
Israël nog steeds onder de toorn en onder het oordeel van de 
verstrooiing. 
Niettemin is er sinds 1948 een staat Israël.  
Dat is vreemd. Hoe is het mogelijk geweest, dat de Joden in staat 
waren onder dat oordeel van God uit te komen? Hoe heeft God dat 
kunnen toelaten? 
Het kan niet ontkend worden, dat de Here het heeft toegelaten, 
terwijl het bovendien duidelijk is, dat de Here hen ervoor bewaard 
heeft, dat zij onder de voet werden gelopen. Dat lijkt allemaal 
raadselachtig. 
 
Er gebeurt niets bij geval en de Here vergist zich niet. God heeft 
blijkbaar juist met een natie van ongelovige Joden, die zich tegen 
Gods besluit van verstrooiing hebben verzet, iets in de zin. Wat 
kan dat zijn? 
 
3 De opdracht in Mattheus 10. 
We lezen in Mattheus 10, dat de Here Jezus zijn discipelen 
uitzond om in Israël te prediken, dat het koninkrijk der hemelen 
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nabij was gekomen. Dat hoofdstuk lijkt dus betrekking te hebben 
op de dagen van Christus op aarde, voor zijn kruisiging. 
Wat het eerste gedeelte betreft, klopt dat wel.  
Maar vanaf vers 16 lijkt de Here in dezelfde toespraak over te 
gaan naar de eindtijd, de weinige jaren die aan de terugkomst van 
Christus op aarde vooraf gaan. Hij sprak daarin als volgt:  

16 Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest 
dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. 
17 Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u 
overleveren aan de gerechtshoven en zij zullen u geselen 
in hun synagogen; 
18 gij zult ook geleid worden voor stadhouders en 
koningen om Mijnentwil, tot een getuigenis voor hen en 
voor de volken. 
19 Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, 
hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure 
gegeven worden wat gij spreken moet; 
20 want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest 
uws Vaders, die in u spreekt. 
21 Een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en 
een vader zijn kind, en kinderen zullen opstaan tegen hun 
ouders en hen ter dood brengen. 
22 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams 
wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden 
worden. 
23 Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de 
andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden 
van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen 
komt.      

 
De discipelen hebben in de eerste jaren van het christendom zeker de 
beproevingen ervaren, waarover in deze verzen gesproken wordt. Maar 
in de tijd van het einde, wanneer de antichrist zichzelf laat aanbidden, 
zal hij hen, die het evangelie van het koninkrijk geloven en prediken 
zeker zo heftig vervolgen.  
Beslissend zijn evenwel de woorden in de verzen 22: Wie volhardt tot 
het einde, die zal behouden worden, en in vers 23: Gij zult niet alle 
steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen 
komt. 
 
De Here sprak dus in de tweede helft van zijn opdracht over de tijd van 
het einde en de komst van de Zoon des mensen, maar eveneens over 
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“alle steden van Israël”. Hij verbond in zijn woorden de tijd waarin Hij op 
aarde was, met de eindtijd, hoewel er tussen die beide perioden reeds 
bijna tweeduizend jaren kerkgeschiedenis liggen. En wat Hij gezegd 
heeft, geeft aan, dat de situatie in die eindtijd niet anders zou zijn dan in 
de tijd waarin Hij toen sprak. Daarin zien we bij enig nadenken reeds, 
dat er tegen de tijd van het einde, voor de komst van Christus, weer een 
Joodse staat moet zijn met een Joodse bevolking in diverse steden en 
dorpen. 
Een gelovig Christen beseft, dat de Heer de tussentijd, waarin de 
gemeente wordt gebouwd, niet over het hoofd heeft gezien, maar de 
opdracht aan de discipelen toen verschilt niet van de taak van de Joden, 
die in de eindtijd gelovig zullen zijn geworden en dan opnieuw het 
evangelie van het koninkrijk zullen prediken. En die opdracht was het 
onderwerp in de woorden van de Heer, niet de dingen aangaande de 
gemeente. 
 
Wat was nu het karakter van de prediking door Johannes de doper en 
later van de discipelen van de Here? Het was een voorbereiden op de 
komst en openbaring  van de Koning Israëls. 
Hoe zal het echter in de eindtijd zijn? 
Niet anders. Dan is opnieuw de komst van de Koning aanstaande 
en zal een voorbereidend werk voor zijn komst gedaan worden door de 
prediking van het evangelie van het koninkrijk. Dat verklaart de 
woordkeus van de Here Mattheus 24:14: 

14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld 
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal 
het einde gekomen zijn. 

 
Het is trouwens in overeenstemming met de woorden van de profeet 
Maleachi:  

1 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. 
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4 Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb 
geboden heb voor gans Israel, inzettingen en verordeningen. 
5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte 
dag des HEREN komt. (Maleachi 4:1-5). 

 
Daar wordt over de dag des Heren gesproken en over het oordeel over 
de goddelozen; eveneens over de zegen voor hen die God vrezen, want 
voor hen zal de zon der gerechtigheid (Christus) opgaan. En die beide 
dingen wijzen beslist op de tijd van het einde. 
Daarmee wordt echter in vers 5 verbonden, dat de profeet Elia zou 
komen voor de verschijning van Christus.  
 
Die profetie is eenmaal vervuld met de komst en het optreden van 
Johannes de doper, maar moet nogmaals vervuld worden, doordat de 
Koning is verworpen en dus nog een keer zal terugkeren om alsnog het 
koninkrijk op te richten. Dat wordt bevestigd door het  volgende 
antwoord van de Here op een vraag van de discipelen: 

10 En de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan 
de schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen? 
11 Hij antwoordde en zeide: (17–12a) Elia zal wel komen en 
alles herstellen, 
12  maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem 
niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. (Mattheus 
17:10-12). 

 
Dat was een merkwaardig antwoord, aangezien de Here zei “Elia zal 
komen” (vers 11) en “Elia is reeds gekomen” (vers 12). Merkwaardig 
inderdaad, maar volkomen juist, want:  

13 Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de 
Doper tot hen gesproken had. 

 
Het werk van Johannes de doper eertijds zal dus herhaald of voortgezet 
worden door de discipelen in het laatst der tijden en inderdaad weer in 
Israël. Wil dat kunnen gebeuren, dan moest er dus weer een Joodse 
staat komen. 
 
 
 


