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Gave en gaven van de Heilige Geest. 2 

 
Twee bijzondere gevallen in Handelingen 8 en Handelingen 19. 
Na het laatste en bijzonder krachtige getuigenis voor de Joodse 
Raad, dat door hen werd verworpen en met de steniging van 
Stefanus werd beantwoord, ontstond een grote vervolging tegen 
de christenen, waardoor velen vluchtten en verstrooid werden. De 
opzet van de boze was uiteraard de vernietiging van de gemeente, 
maar het resultaat was omgekeerd. De verstrooide gelovigen 
verkondigden ijverig het evangelie, waardoor meerderen buiten 
Jeruzalem gelovig werden. Dat was in overeenstemming met de 
woorden van de Heer, die gezegd had “beginnend van Jeruzalem, 
en in Judea, Samaria en tot aan het einde der aarde”. 
 
Samaria. 
Filippus kwam in Samaria en predikte daar Christus, zodat velen 
daar geloofden en gedoopt werden. We lezen dan in Handelingen 
8:14-17 het volgende: 

14 Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord 
Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, 
15 die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de Heilige Geest 
mochten ontvangen. 
16 Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren 
alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. 
17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. 

 

 2 
Het was voor de Joodse gelovigen geen vanzelfsprekende zaak, 
dat ook Samaritanen aan de gemeente konden worden toege-
voegd. Zij hadden vanouds geen omgang met Samaritanen gehad 
en wilden zelfs niet door hun gebied reizen. Zij hadden indertijd de 
Heer Jezus uitgescholden door Hem een Samaritaan te noemen. 
Zouden de Joodse gelovigen gelovige Samaritanen als broeders 
en zusters erkennen en aanvaarden? De kans was groot, dat zij 
dat niet zouden doen en niet zouden geloven, dat God ook hun de 
vergeving der zonden had gegeven. Het gevolg zou verdeeldheid 
in de gemeente Gods zijn geweest. 
De Heer heeft alle dingen met grote wijsheid bestuurd. Hij heeft 
aan de gelovige Samaritanen na bekering, geloof en doop niet 
meteen de Heilige Geest gegeven, wat Petrus op de Pinksterdag 
wel had beloofd. In dit geval moesten eerst de apostelen Petrus 
en Johannes voor hen bidden en hun de handen opleggen, zodat 
het voor allen zichtbaar was, dat deze beiden met apostolisch 
gezag de gelovige Samaritanen aanvaardden. Daarop gaf God 
hun zijn Geest. Onenigheid en strijd werd daardoor voorkomen. 
De handoplegging door de apostelen had dus een bijzondere 
reden. 
 
Discipelen van Johannes in Efeze. 
Het tweede geval vinden we dus in Handelingen 19:1-6. 

1 En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door 
de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen 
vond. 
2 En hij zeide tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot 
het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet 
gehoord, dat er een Heilige Geest is. 
3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de 
doop van Johannes. 
4 Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide 
tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in 
Jezus. 
5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here 
Jezus. 
6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over 
hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. 

 
Dat is opnieuw een uitzonderlijk geval. Terwijl God reeds geruime 
tijd zijn gemeente bouwde en Paulus reeds meerdere gemeenten 
buiten Israël had gesticht, verkeerde deze mannen nog in de 
positie van de discipelen van Johannes de doper, voordat Christus 
zijn werk was begonnen. Vreemd gezegd, maar zij hadden de trein 
gemist.  
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Nadat Paulus hun over de Heer Jezus had gesproken en zij in 
zijn naam alsnog gedoopt waren, en Paulus hun de handen had 
opgelegd, als teken dat hij zich met hen een verklaarde, gaf God 
ook aan hen zijn Geest.  
Het is merkwaardig, dat zij daarop ook in vreemde talen spraken 
en profeteerden. Het leek een herhaling van wat op de 
Pinksterdag was gebeurd. Het is naar mijn overtuiging ook de 
bedoeling van God geweest, dat de gemeente in Efeze door deze 
gebeurtenis zou beginnen te ontstaan zoals in Handelingen 2 de 
gemeente was ontstaan, met dezelfde verschijnselen. Blijkbaar 
wilde God de gemeente in Efeze gebruiken als een model voor het 
ontstaan van de gemeente Gods, haar voortgang en haar 
ondergang als getuigenis. Maar het is niet verstandig daarover in 
dit artikel uit te weiden. 
 
In deze beide gevallen ontvingen de gelovigen dus om bijzondere 
en uitzonderlijke redenen na handoplegging de Heilige Geest. Dat 
dit niet de gewone gang van zaken was, blijkt daaruit, dat elders 
bij de vermelding van bekering en geloof niet over handoplegging 
wordt geschreven en zelfs niet over het ontvangen van de Geest. 
De gelovigen hebben allen na geloof de Geest ontvangen, zonder 
twijfel, maar de Geest Gods achtte het onnodig dat telkens te 
vermelden. Dat is ook onnodig bij iets dat altijd plaats vindt.  
 
Heidenen. 
Toch is er nog een bijzonder geval geweest. Het is in Handelingen 
10:44 vermeld. Het was Gods bedoeling niet alleen Samaritanen, 
maar ook heidenen toe te voegen. Maar dat zou voor de Joodse 
gelovigen nog moeilijker te aanvaarden zijn dan de toevoeging 
van Samaritanen. Daarom heeft God ook wat de heidenen betreft 
met grote wijsheid en voorzichtigheid gehandeld. 
Eerst zou een heiden worden toegevoegd, die niet in de gemeente 
van Joodse gelovigen zou verschijnen, aangezien hij naar Ethiopië 
onderweg was. Zij hoorden van zijn bekering, maar hoefden zich 
aan zijn aanwezigheid in hun gemeente niet te storen. Hij was 
immers al lang over de grens vertrokken. Door het bericht van zijn 
bekering en doop konden zij echter al wel wennen aan de 
gedachte, dat God ook aan heidenen het heil wilde schenken. 
 
Handoplegging niet noodzakelijk. 
Vervolgens kreeg Petrus de opdracht om naar een Romeinse 
hoofdman in Cesarea te gaan.  
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1 En er was te Caesarea iemand, genaamd Cornelius, een hoofdman 
van de zogenaamde Italiaanse afdeling, 
2 een godvruchtig man, een vereerder van God met zijn gehele huis, die 
vele aalmoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad. 
3 Hij zag in een gezicht, omstreeks het negende uur van de dag, 
duidelijk een engel Gods bij zich binnenkomen en tot hem zeggen: 
Cornelius! 
4 Hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd en zeide: Wat is er, heer! 
En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in 
gedachtenis gekomen. 
5 En nu, zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die 
bijgenaamd wordt Petrus: 
6 deze is de gast van een Simon, een leerlooier, wiens huis bij de zee 
ligt. 

 
De Heer achtte de tijd gekomen om zowel deze heiden het licht 
van het evangelie te geven, als ook te beginnen met de toevoe-
ging van heidenen aan de gemeente, zoals de Heer had gezegd. 
Cornelius was door God gekend als een van de verstrooide 
kinderen Gods, genoemd in Johannes 11:52. Hij wilde beginnen 
ze bijeen te vergaderen. 
In dit geval gebruikte de Heer de onverdachte apostel Petrus. Hij 
moest bij Cornelius de prediker zijn. Maar hoe zou die Joodse 
apostel te bewegen zijn om bij een heiden naar binnen te gaan? 
De Heer liet daartoe allerlei dieren aan Petrus zien en nodigde 
hem uit om te slachten en te eten (Hand. 10:11 en 12). Op de 
weigering van Petrus, omdat hij nog nooit iets had gegeten dat 
onrein was, kreeg hij te horen, dat hij niet onrein mocht noemen 
wat God gereinigd had. 
Dat was voldoende om hem bereid te maken mee te gaan met de 
dienstknechten, die Cornelius naar hem had toegezonden. We 
lezen dan in Handelingen 10:42-48 

42 en Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen, dat Hij 
het is, die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden. 
43 Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, 
vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. 
44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op 
allen, die het woord hoorden. 
45 En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren 
medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook 
over de heidenen was uitgestort, 
46 want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Toen 
merkte Petrus op: 
47 Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals 
wij de Heilige Geest hebben ontvangen? 
48 En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen 
verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. 
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Het was voor Cornelius en de zijnen voldoende om te horen, dat 
IEDER die in Jezus Christus gelooft, vergeving van zonden ont-
vangt. Het was voor hen de vraag geweest of ook een niet-Jood, 
een heiden, voor het heil in aanmerking kwam. Maar de uitdruk-
king “een ieder” nam alle twijfel weg. 
Zij geloofden en God gaf ze onmiddellijk de Heilige Geest. Dat 
was voor Petrus en zijn Joodse metgezellen duidelijk, doordat God 
ook de gave gaf om in vreemde talen te spreken, zoals ook op de 
Pinksterdag was gebeurd. 
We zien hieruit, dat handoplegging geen voorwaarde was, wilde 
God zijn Geest geven. Dat heeft alleen bij enige zeer uitzonderlij-
ke gevallen met reden plaats gevonden. 
In dit geval oordeelde de Geest het nodig om ook de gave om in 
vreemde talen te spreken te geven aan hen die geloofden, opdat 
de Joodse aanwezigen konden zien, dat de Heer deze gelovige 
heidenen op gelijke wijze zijn Geest gaf als ook aan gelovige 
Joden. Daardoor kon er bij de Joodse christenen geen verzet 
ontstaan tegen het binnenkomen in de gemeente van bekeerde 
heidenen. Het spreken in talen was dus ook in dit geval een teken 
voor de Joden, een teken namelijk dat God ook heidenen aan-
vaardde.  
We mogen op grond van deze gebeurtenis niet denken, dat ieder 
die de Heilig Geest ontvangt, in vreemde talen zal spreken, en 
zeker niet, dat iemand die niet in vreemde talen spreekt, niet 
bekeerd zal zijn. Beide gedachten missen iedere grond.  
 
De Christen kan wandelen “naar de Geest”, omdat Gods Geest 
in de gelovigen woont: 

opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees 
wandelen, doch naar de Geest. 
5 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, 
en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. 
6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van 
de Geest is leven en vrede. 
7 Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; 
want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat 
ook niet: 
8 zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 
9 Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien 
de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus 
niet heeft, die behoort Hem niet toe. 
10 Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de 
zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 
11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, 
in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, 
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ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u 
woont. (Romeinen 8:4-11). 

De verzen 9, 10 en 11 bevestigen, dat de Heilige Geest in de 
gelovigen woont. Daardoor kunnen we ook naar of in overeen-
stemming met die Geest wandelen. Dat is niet een wandelen als 
onder de wet, maar een wandel in het bewustzijn een kind van 
God te zijn, waarbij de liefde tot God en de behoefte de wil van 
God te doen, van groter belang zijn dan voorschriften als in de 
wet. 
Vers 10 zegt, dat Christus in ons woont, een opmerking die 
gegrond is op het feit, dat de Geest in ons woont. Door de 
inwoning van Gods Geest, mogen we dus weten dat Christus in 
ons is. 
Onze menselijke natuur is vijandig ten opzichte van God, maar 
door de Heilige Geest hebben we een andere gezindheid, die van 
leven en vrede (vers 6). We worden daarom genoemd “in de 
Geest” en zijn niet meer “in het vlees”, hoewel dat vlees (de oude 
menselijke natuur) nog wel in ons woont. Dat vlees en haar 
begeerten moeten we niet aan het woord laten. We moeten naar 
de Geest te werk gaan en het vlees monddood maken. 
Tenslotte, de Geest van God is de Geest van Hem, die Jezus 
opgewekt heeft, de Geest van leven. Daarom zal ook ons sterflijk 
lichaam levend gemaakt worden wegens die Geest, die nu in ons 
woont. 
 
Leiding door Gods Geest past bij het feit dat we zonen van 
God zijn. 

14  Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 
15  Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te 
vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door 
welke wij roepen: Abba, Vader. 

Kleine kinderen handelen naar hun beperkte kennis. Zonen heb-
ben leren handelen als hun vader. Als wij ons door Gods Geest 
laten leiden, openbaren we ons als zonen van God. Door die 
Geest die bij het zoonschap behoort, noemen we God ook met het 
vertrouwelijke “Abba”. 
 
Kindschap maakt tot erfgenaam, de Geest het onderpand. 
Zonen zijn uiteraard ook kinderen: 

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. 

Erfgenaam zijn krijgt zijn waarde, als de erfenis vrij komt. Gelovi-
gen zijn kinderen van God en de Geest van God getuigt daarvan 
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en is ook de garantie voor onze erfenis. Daardoor wordt de blik 
op de toekomstige heerlijkheid gericht.  
Efeze 1 noemt de Geest als onderpand: 

in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige 
Geest der belofte, 
14 die een onderpand is van onze erfenis. (Efeze 1:13, 14). 

God heeft de gelovigen zijn Geest gegeven en Hij zal bij ons 
blijven. Maar als de Heer de gemeente in het vaderhuis opneemt, 
is de taak van Gods Geest om ons op de aardse reis nabij te zijn 
en bij te staan, voorbij. Dan geven we Hem als het ware terug aan 
God, terwijl we dan ook met Christus zullen erven. (Ik gebruik 
uiteraard de bijbelse terminologie). 
     Wordt D.V. vervolgd. 
 

 

Bèta bundels  bij de Bijbel. 2 

Een cursus over de Bijbel in meerdere bundels. 
 
Genesis 2 

1  Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. 
2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, 
rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. 
3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust 
heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht. 
4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen 
werden. Ten tijde, dat de HERE God aarde en hemel maakte, 
5 er was nog geen enkel veldgewas op de aarde, en er was nog geen enkel 
kruid des velds uitgesproten, want de HERE God had het niet op de aarde 
doen regenen, en er was geen mens om de aardbodem te bewerken; 
6 maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem; 
7 toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies 
de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen…… 
 
Het is gewenst dat u zelf in de Bijbel het hoofdstuk leest. Men 
moet er aan wennen de Bijbel te lezen. Elk hoofdstuk in zijn 
geheel afdrukken maakt de lezer gemakzuchtig. 

 
15 En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die 
te bewerken en te bewaren. 
16 En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof 
moogt gij vrij eten, 
17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet 
eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. 
18 En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal 
hem een hulp maken, die bij hem past………. 
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21 Toen deed de HERE God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl 
deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. 
22 En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een 
vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. 
23 Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees 
van mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is. 
24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw 
aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. 
25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden 
zich voor elkander niet. 

 
Toelichting. 
De verdeling in hoofdstukken is mensenwerk en kan ons in een 
verkeerde richting leiden. De indeling in onderwerpen, die een 
uitgever in de door hem uitgegeven bijbels maakt, eveneens. Zij 
zijn mensenwerk, niet geïnspireerd. 
 
De zevende dag. 
Op de zevende dag rustte God en Hij heiligde die dag, onder-
scheidde die van de andere zes dagen. Die zevende dag is de 
Zaterdag. De Zondag is de eerste dag van de week.  
De zevende dag heeft het karakter van verdiende rust nadat er 
gewerkt is. De eerste dag (onze zondag) heeft het karakter van 
onverdiende rust, gebaseerd op hetgeen Jezus Christus heeft 
gedaan. De Christen mag werken met rust als uitgangspunt, een 
ander beginsel dan dat van de sabbat: rust na verricht werk. 
Er werd aan de mensen geen gebod gegeven om op de zevende 
dag te rusten.  
 
De omstandigheden op aarde bij de schepping van de mens. 
Het vierde vers wordt door meerderen gezien als een opschrift 
boven een ander scheppingsverhaal dan dat in Genesis 1. Dat is 
een onbijbelse opvatting. Vers 4 is de constatering, dat het voor-
gaande het ontstaan van hemel en aarde en van alle gewas 
daarop heeft vermeld. Het is dus eerder een naschrift onder het 
scheppingsbericht in hoofdstuk 1 dan een opschrift boven een 
nieuw bericht.  
Merkwaardig is de notitie in vers 5, dat God het niet had laten 
regenen en dat een damp de aarde en het gewas bevochtigde. Dat 
kan betekenen, dat er tot aan de zondvloed geen regen is 
geweest, zodat de regenboog inderdaad nieuw voor de mensen 
was. Bovendien wijst het er op, dat de omstandigheden in die tijd 
geheel anders zijn geweest dan wij nu kennen. Het verklaart 
mogelijk, dat er aan de polen eens een weelderige plantengroei is 
geweest. In ieder geval is het onjuist te veronderstellen, dat alle 
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dingen altijd zijn geweest, zoals ze nu zijn en krachten altijd 
gewerkt hebben op de wijze en in de mate, waarin ze nu werken.  
 
De schepping van de mens in detail en Gods omgang met de 
mens. 
Men noemt de mens het hoogste zoogdier. Dat is onjuist. 
Vers 7 zegt hier, dat God de mens uit het stof maakte, en de adem 
van het leven in zijn neusgaten blies. Dat laatste heeft God niet 
gedaan bij de dieren. De mens is geen dier (hoewel het er soms 
veel op lijkt), maar heeft iets dat hem van de dieren onderscheidt, 
dat is de geest die God hem heeft gegeven of ingeblazen. Een 
mens is daardoor een geestelijk wezen, hoewel door het lichaam 
aan de aarde gebonden. Daarom stond er ook in Genesis 1, dat 
God de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen heeft. God 
kon de mens dan ook toespreken, een opdracht geven, en met de 
mens omgang hebben, want God is een Geest. 
God heeft de mensen niet als kleine kinderen geschapen. De 
eerste mens en zijn vrouw waren, toen zij pas een dag oud waren, 
even volwassen als iemand van dertig jaren. 
 
Een bijzondere taak voor de mens.  
God had een hof gereed gemaakt met een weelde aan vruchten. 
De mens werd in een bijzonder gezegende omgeving geplaatst. 
Hij kreeg de opdracht om die hof te bebouwen en te bewaren. 
Het laatste wijst er op, dat er een vijandige invloed of kracht kon 
verschijnen en een gewaarschuwd mens telt voor twee. 
 
Slechts één gebod. 
In de hof waren ook twee bijzondere bomen: de boom des levens, 
en de boom der kennis van goed en kwaad. 
Van de laatste boom mochten de mensen niet eten. Als ze dat 
gebod zouden overtreden, zouden ze op dezelfde dag sterven. Ze 
mochten overigens van alle bomen eten en hadden dus geen 
enkele reden om toch van de verboden boom te eten. Een neiging 
tot ongehoorzaamheid kenden zij niet, want zij hadden geen 
zondige aard. 
 
Hoe de vrouw gemaakt is. 
De eerste mens, Adam, zag alle dieren en gaf hun namen. Maar 
hij bleef alleen. God heeft niet gelijk met hem een vrouw 
geschapen.  
Waarom niet? 
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Omdat zijn vrouw een beeld moest zijn van de toen nog toe-
komstige bruid van Christus, de gemeente of kerk, die uit het 
sterven van de Heere Jezus is geboren. Daartoe moest die eerste 
vrouw uit Adam genomen worden, toen hij in een diepe slaap was 
gebracht. Zij werd gebouwd uit een rib van de man en was dus 
vlees van zijn vlees en been van zijn benen.  
God maakte slechts één vrouw voor de ene man. Daarmee is de 
toon gezet voor het huwelijk van een man met één vrouw. Daarvan 
afwijken is tegen Gods bedoeling en verkeerd. 
 
Belangrijke lessen uit dit hoofdstuk:  
1 De mens is een geestelijk wezen en is geen dier.  
2 God zorgde vanaf het begin voor de mensen en had 
omgang met hen 
3 God weet alles van tevoren een heeft bij de schepping 
van de mens aan zijn Zoon gedacht en aan de bruid, de 
gemeente, die door zijn lijden en sterven zou ontstaan. 
4 De mens was niet zondig en kende geen ongehoor-
zaamheid. 
 
Vragen: 
1 Waarom heeft God de vrouw niet tegelijk met Adam geschapen? 
2 Van welke bomen mocht Adam niet eten? 
3 Tot welke soort dieren behoort de mens? 
4 Hoe oud was Adam toen hij geschapen was? 
5 Was het voor de mensen niet erg jammer dat zij niet van alle 
bomen mochten eten? 
6 Wist Adam dat hij waakzaam moest zijn wegens mogelijke 
vijandschap? 
 
Genesis 3 
Denk niet, dat we toch alle hoofdstukken van Genesis gaan 
napluizen. Het zijn er maar een paar, die we niet kunnen 
overslaan en die van belang zijn voor alles dat volgt. 
 

1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God 
gemaakt had; en zij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet 
eten van enige boom in de hof? 
2 Toen zei de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof 
mogen wij eten, 
3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft 
God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij 
sterven. 
4 De slang echter zei tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 
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5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend 
zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 
6  En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust 
was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te 
worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar 
was, en hij at. 
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt 
waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten. 
8 Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in de hof wandelde in de 
avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de HERE God tussen 
het geboomte in de hof. 
9 En de HERE God riep de mens tot Zich en zei tot hem: Waar zijt gij? 
10 En hij zei: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik 
ben naakt; daarom verborg ik mij. 
11 En Hij zei: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van 
de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? 
12 Toen zei de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft 
mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. 
13 Daarop zei de HERE God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de 
vrouw zei: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. 
14 Daarop zei de HERE God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij 
vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult 
gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. 
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en 
haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen…… 
 
19 in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem 
wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij 
wederkeren. 
20  En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle 
levenden is geworden. 
21 En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van 
vellen en bekleedde hen daarmede………… 

 
Een machtige tegenstander. 
De slang is voor velen een probleem, evenals de sprekende ezel 
van Bileam en de grote vis die Jona opslokte. Sprekende slangen 
en ezels waren echter voor de mensen in bijbelse tijden even 
ongewoon als voor ons en voor de schrijvers van de bijbelboeken.  
De slang werd door de duivel gebruikt, en daardoor sprak het dier. 
De ezel en de grote vis werden door de Allerhoogste gebruikt en 
wie ontzegt Hem het vermogen om met zijn schepselen te doen 
wat Hij nodig acht? Deze drie merkwaardige dingen hebben zich 
voorgedaan over een tijdspanne van duizenden jaren. Normaal en 
gebruikelijk is het nooit geweest, ook niet in het denken van de 
profeten, die de bijbel geschreven hebben.  
 
De listige aanpak van de duivel. 
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De duivel benaderde niet Adam, de man die van God de 
opdrach-ten en aanwijzingen ontvangen had, die verantwoordelijk 
was, en  wist dat hij de hof bewaren moest, maar de vrouw.  
Hij ontkende niet dat God had gesproken en sprak zelfs over “alle 
bomen in de hof”, waarover ook God had gesproken. Dat boezem-
de vertrouwen in. De spreker was goed op de hoogte.  
Hij veranderde de woorden van God enigszins, maar Eva corri-
geerde hem. Ze deed de duivel echter na door aan Gods woorden 
iets toe te voegen, dat ze namelijk de verboden vrucht ook niet 
mochten aanraken, wat God niet had gezegd. 
Daarop ging de vijand een stap verder. Openlijk sprak hij God 
tegen. Hij maakte God tot een leugenaar en tot een God die de 
mens het beste niet gunde. Daarbij wekte hij de begeerte op om 
God gelijk te worden.  
In plaats van zich verontwaardigd af te wenden, gaf Eva gehoor 
en nam ze van de verboden vrucht. 
Daarmee begon de zondeval.  
 
Daaruit volgt:  
1 Gods woord tegenspreken komt nooit uit een goede 
hoek. De duivel zal altijd Gods woorden verdraaien.   
2 Zonde is verbonden met ongehoorzaamheid, hoog-
moed en leugen. 
 
Eva legde Gods woord naast zich neer en accepteerde de leugen 
van de duivel. In plaats van op Gods Woord te vertrouwen, ver-
trouwde zij op haar ogen: Ze geloofde wat zij zag en geloofde niet 
wat God had gezegd. 
Er zijn ook nu veel mensen die slechts willen geloven wat ze zien, 
en Gods Woord verwerpen. Ze weten niet wat ze zeggen, want ze 
geloven dat er magnetisme is, hoewel men dat niet kan zien; men 
ziet slechts de gevolgen. In het verleden geloofde niemand in het 
bestaan van bacteriën. Waarom niet? Omdat men ze niet zag.  
Eva zag, dat de vrucht goed te eten was, dat de boom een lust 
voor het oog was en begerenswaardig om verstandig te maken. 
Dat zijn de drie dingen die de duivel nog steeds gebruikt: wat ons 
goed smaakt, wat we begerenswaardig vinden en de hoogmoed. 
Maar wie Gods Woord verwerpt, heeft de toetssteen verworpen 
om te weten wat goed is.  
Eva spaarde haar man niet, maar gaf hem ook van de vrucht. 
Daardoor sleepte ze hem in haar val mee.  
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De eerste gevolgen van de zonde. 
De zondaars ontdekten, dat zij naakt waren en trachtten zich te 
bedekken, omdat zij voor God vreesden. Er was schuldbewustzijn. 
Maar het pogen om zich te bedekken liep op niets uit, toen niet en 
nog steeds niet. Voor mensen kunnen we ons mooier voordoen 
dan we zijn, maar voor God echt niet. 
 
Wat God deed, wat de mensen deden. 
De mensen verborgen zich in angst toen God kwam en riep: waar 
ben je? Waarom riep God? Om de mens te doden? 
Neen, want ze zijn oud geworden. Hij riep ze om ze te redden uit 
de nood, waaruit ze zichzelf niet konden verlossen. 
God roept nog steeds om zondaars te redden. 
In de antwoorden die Adam en Eva op Gods vragen gaven, komt 
naar voren, hoe de zonde hun karakter bedorven had.  
Adam zei, dat hij God vreesde omdat hij naakt was, maar zei niet 
dat hij gezondigd had. 
Hij gaf zijn vrouw de schuld en indirect God, die hem een vrouw 
gegeven had. 
Eva schoof ook de schuld af en wees op de slang. 
Waar was een eerlijke erkenning, een oprecht belijden?  
De slang kreeg te horen, dat hij op zijn buik zou gaan en dat de 
tijd zou komen, dat het zaad van de vrouw hem zou overwinnen. 
De mensen werden ook uit het paradijs verdreven. 
 
Belangrijk gegeven: 
1 Alle mensen hebben een verdorven zondige natuur. 
2 De aarde is geen paradijs en God bedoelt voor de 
mensen geen paradijs, omdat ze dan met hun zondige 
bestaan best tevreden zouden zijn. Ze zouden zich zeker 
niet bekeren. 
3 Er is hoop voor de toekomst. Er is een verlosser be-
loofd, die de duivel zal overwinnen. 
 
Waarom de zondaars niet stierven op die dag. 
Adam werd volgens Genesis 5:5 negenhonderd dertig jaar oud. En 
dat terwijl God had gezegd, dat hij zou sterven op de dag waarop 
hij van de verboden vrucht zou eten. Waarom zijn Adam en Eva 
niet gestorven op de dag dat zij zondigden?  
We lazen in vers 21 dat God rokken van vellen voor Adam en zijn 
vrouw maakte en ze daarmee kleedde. Om vellen te krijgen 
moeten er dieren geslacht worden.  
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De zeer belangrijke les hieruit is: 
1 De zondaar tracht zich wel te bedekken, maar slaagt 
daarin niet. Niemand kan zich voor God bedekken. 
2 God roept zondaars, nog steeds. 
3 God trok het doodvonnis niet in, maar liet voor de 
zondaars twee onschuldigen sterven. De zondaars be-
kleedde Hij met hun huid, waardoor zij als onschuldigen 
gezien werden. 
 
Dat is een profetisch handelen geweest, waarin werd aangeduid, 
dat de verwachte Verlosser zou verlossen door als Onschuldige 
voor de schuldigen te sterven en de zondaars te bekleden met zijn 
gerechtigheid. Dat is de achtergrond van alle offers en het is ver-
vuld op Golgotha, waar Jezus Christus, de Rechtvaardige, voor 
onrechtvaardigen aan een kruis gestorven is.  
Het grote thema van de Bijbel, verlossing door plaatsvervanging, 
vinden we reeds hier zodra de eerste zonde gepleegd is. 
 
Vragen: 
1 Aan wie had God zijn gebod gegeven en wie moest de hof 
bewaren? 
2 Welke fout maakte Eva in haar antwoord aan de slang? 
3 Wat zag Eva, toen ze naar de bewuste boom keek? 
4 Geloof jij alleen wat je ziet? 
5 Wat deden de mensen toen zij gezondigd hadden? 
6 Hoe heeft God de zondaars kunnen sparen? 
7 Bleven zij naakt lopen? 
8 Kunnen we door ons best te doen het paradijs terugbrengen? 
9 Welke verwachting voor de toekomst heeft God gegeven? 
10 Is de aarde nog zoals zij werd geschapen? 
11 Is het Gods bedoeling het voor de mensen op aarde zo prettig 
mogelijk te maken    Wordt D.V. vervolgd. 
 

Die derde dag (Johannes 2). 
En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de 
moeder van Jezus was daar; en ook Jezus en zijn discipelen 
waren ter bruiloft genodigd. 
 
De derde dag, ja, dat was een dag waarnaar een Israëliet wel 
mocht uitzien. Als hij tenminste de profetische geschriften van zijn 
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volk geloofde. Hosea had immers over de derde dag 
geschreven met de volgende woorden: 

1 Komt, laat ons wederkeren tot de HERE! Want Hij heeft verscheurd, 
en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. 
2 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons 
oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. (Hosea 6) 

Hosea schreef over oordeel en herstel van Israël. In de dagen van 
Johannes waren de Romeinen nog heer en meester in Israël. De 
derde dag waarover Hosea geprofeteerd had, was kennelijk nog 
niet gekomen. 
De profetie over die derde dag stond in verband met de komst van 
de Messias, want de volgende verzen in Hosea luiden: 

3 Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker 
als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de 
late regen, die het land besproeit. 

Het vorige hoofdstuk in het evangelie heeft de komst van die 
Messias vermeld. Hij werd in Psalm 2 aangekondigd als Zoon van 
God en Johannes 1 zegt ons, dat het Woord, dat God was, vlees 
is geworden en onder ons gewoond heeft. En Johannes de doper 
had Hem aangewezen, zoals we in Johannes 1:29-34 lezen: 

29  De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam 
Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. 
30 Deze is het, van wie ik zeide: Na mij komt een man, die voor mij 
geweest is, want Hij was eer dan ik. 
31 En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israel zou 
geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. 
32 En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest 
nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. 
33 En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen 
met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen 
en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt. 
34 En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is. 

De Zoon van God, wiens komst als de opgang van de zon in de 
dageraad was (Hosea), was gekomen om de zonde weg te nemen. 
Dat is de eerste dag die wordt genoemd, de dag waarin de Zoon 
van God zijn gang naar Golgotha heeft gemaakt. 
Dan noemt het evangelie een tweede dag: 

35 De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn 
discipelen. 
36  En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: Zie, het lam Gods! 
37 En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. 
38 Maar Jezus keerde Zich om en zag, dat zij Hem volgden, en Hij zeide 
tot hen1–39 Wat zoekt gij? Zij zeiden tot Hem: Rabbi (wat, vertaald, wil 
zeggen: Meester), waar houdt Gij verblijf? 
39 1–40 Hij sprak tot hen: Komt en gij zult het zien. Zij kwamen dan en 
zagen, waar Hij verblijf hield, en zij bleven die dag bij Hem; het was 
omstreeks het tiende uur. 
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Dat was dus een dag die gekenmerkt werd door de aanwijzing 
van het Lam Gods en door het feit, dat er discipelen waren, die 
Hem volgden en bij Hem bleven, die hele dag. 
Merkwaardig, dat noemen van die dagen; de eerste dag, de 
tweede, en dan in Kana de derde dag. Dat kan niet zonder reden 
zijn. 
1 De dag die toont dat de Zoon Gods gekomen was, het Lam 
Gods de zonde wegneemt. 
2 De dag waarin de Christus met zijn discipelen samen is. 
3 De derde dag, waarop er feest is en Jezus zijn heerlijkheid 
openbaarde. 
 
Heel interessant. Het evangelie is niet alleen geschiedenis, maar 
is ook profetisch. In de eerste hoofdstukken wijst het naar het 
werk dat Christus als Lam Gods zou doen, naar de gelovigen die 
Hem zouden volgen, in Hem zouden geloven en bij Hem zouden 
blijven, 
en tenslotte naar zijn komst waarin zijn heerlijkheid gezien zou 
worden. Dat laatste staat namelijk in hoofdstuk 2:11.  
 
Maar we moeten het evangelie ook tot onszelf laten spreken. De 
vraag is dus of ook wij gewezen zijn op Hem die de zonde weg-
neemt. Zo ja, hebben we ook beseft, dat wij Hem meer dan alles 
nodig hebben en hebben we al voor Hem gekozen, zoals de 
discipelen in Johannes 1? Of zien we onze zonde niet als een 
probleem? Dat zou een ernstige vergissing zijn, want God, aan 
wie wij verantwoording schuldig zijn, kan de zonden niet door de 
vingers zien. En als Hij ons op Hem wijst, is dat opdat wij zullen 
weten bij wie we redding kunnen vinden en tot Hem zullen vluch-
ten. God wijst Hem niet aan om ons van Hem weg te houden. 
 
We keren terug tot ons hoofdstuk. 
De derde dag is een dag vol beloften, volgens Hosea, de dag 
waarop de zon opgaat, waarop de duisternis verdwijnt. De dag ook 
waarnaar men kan uitzien. De dag ook van een nieuw begin. Is 
immers de Heere Jezus niet op de derde dag opgestaan? 
Merkwaardig, opgestaan op de derde dag, maar op de eerste dag 
van de week. De derde dag brengt dus iets nieuws en laat de 
dood achter zich. 
Prachtig. Hebt u al een nieuw begin gemaakt en is het duister van 
de zonde al bij u verdreven? Hebt u de dood al achter u gelaten, 
doordat u gevlucht bent naar Hem, die de dood heeft overwon-
nen? Dan is het bij u ook feest geworden, net als in Kana. 
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Het evangelie is natuurlijk wat anders dan een aardig verhaal; 
het gaat over Jezus Christus en het raakt je eeuwige heil of 
onheil. Maar ja, het leven gaat ook gewoon door. En in Kana was 
het feest, een bruiloft. Jongelui worden ouder, willen trouwen, heel 
gewoon. Daar is niks van te zeggen. Dat wordt een feest, maar 
ook een nieuw begin. En dat mag je vieren. En daarom waren er 
gasten uitgenodigd. Maar er staat in Johannes 2 vers 2 dat ook 
Jezus en zijn discipelen voor de bruiloft uitgenodigd waren, een 
goede zaak, ook al hebben ze zich misschien onvoldoende 
gerealiseerd hoe groot en machtig Hij is. 
 
Bij ons gaat het leven ook gewoon door, met zijn plussen en zijn 
minnen. Hebt u Jezus ook uitgenodigd? Een feest zonder Jezus is 
geen feest, maar lijden zonder Jezus, verdriet zonder Hem, is 
dubbel lijden en dubbel verdriet. 
In Openbaring 3:20 staat: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als 
iemand mijn stem zal horen en de deur opendoet, Ik zal tot Hem 
inkomen en met Hem de avondmaaltijd houden. 
Dat is een heel bijzondere tekst. Hier wordt ons gezegd, dat de 
Heiland bij ons mensen aan het hart klopt, opdat wij Hem binnen 
zullen laten. Er is geen sprake van dat we te vrezen hebben, dat 
Hij op ons kloppen of smeken bij Hem, de deur zal dicht houden. 
Het is andersom: Hij klopt bij ons aan en hoopt dat we Hem 
toelaten. Hij moet wel heel veel liefde voor ons hebben! 
En als u mogelijk enigszins te klein van Hem denkt, dan komt Hij 
toch als u de deur opent. Hij zal dan zelf zijn grootheid wel 
duidelijk maken. 
 
En toen kwam er gebrek aan wijn. Dat was op zo’n bruiloft een 
grote ramp en een schande. Waar zou de vreugde van bruid en 
bruidegom nog zijn in dat geval? Een oplossing voor dat probleem 
zou veel tijd vragen, zodat de schande niet voor de gasten 
verborgen kon blijven. 
Wijn is in de Bijbel een beeld van vreugde. Wat is een bruiloft 
zonder vreugde?  
Bij ons ontbreekt dikwijls ook de vreugde. Waardoor? Allerlei 
oorzaken. Eigen schuld, maar ook wel omstandigheden die we niet 
in de hand hebben. Intussen zit je dan wel met een probleem. Wie 
kan op de duur alleen met neerslachtigheid leven? Maar 
misschien kunnen we van dit verhaal iets leren. 
 
Het was de derde dag, de dag waarop volgens Hosea het herstel 
voor Israël komt, als de Messias zou verschijnen. Jawel, deze 
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geschiedenis is profetisch en spreekt van de dag waarop Israël 
de Verlosser zal zien en verlost zal worden. Dat is vreugde 
natuurlijk. 
Maria, de vrouw uit wie de Heere geboren is, is een beeld van 
Israël, dat weet wie de oplossing heeft. Ze zegt dat ook tegen de 
knechten. En het woord van de Heere is “Vul de vaten met water“. 
Vreemd. Ze hadden toch geen gebrek aan water! 
Let op, de vaten waren bestemd voor water om te reinigen. Maar 
ze waren leeg. Het mankeerde dus aan reiniging. En zodra het 
water ter reiniging in de vaten was, was er ook wijn, dat is 
vreugde. 
Daar schort het tot nog toe bij Israël aan. Zij moeten het water van 
het Woord Gods zijn reinigend werk laten doen. Dat kan alleen als 
ze dat Woord hanteren, dat is: Terug naar Gods Woord.  
Dat komt overeen met de volgorde van de feesten in Israël. 
De grote verzoendag, de dag waarop verzoening tot stand kwam, 
en de Hogepriester uit het heiligdom kwam en het volk zegende, 
spreekt van de toekomst, wanneer ook voor Israël de verzoening 
een feit zal zijn en Christus, de Hogepriester, uit de hemel komt 
en zijn volk zal zegenen. Die grote verzoendag volgde tien dagen 
na de “gedachtenis des geklanks”, een dag van samenkomst. 
Een vreemde uitdrukking gedachtenis des geklanks. Gedachtenis 
aan wat? Aan de klanken. Klanken van wat? De klanken van het 
Woord Gods.  
Inderdaad, als Israël terugkeert naar Gods Woord en dat weer ter 
harte neemt, is hun verlossing nabij, hun herstel en de komst van 
Christus. Dan zal er ook vreugde zijn. De volgorde van Israëls 
feesten is dus niet een zaak van willekeur. 
Terug naar Gods Woord is ook bij ons nodig. Laat dat zijn reini-
gend en vertroostend werk doen, luister en leef naar dat Woord, 
en roep tot de Heere, die door dat Woord tot ons spreekt. Dan 
geeft Hij de vreugde.  
Dus, lezer, schep water, water van het Woord. Maak uw vaten vol. 
 

Waar er vreugd zou moeten wezen 
als een overvloed aan wijn, 
is er soms een angstig vrezen, 
blijkt er droefheid, zorg te zijn. 
 Schep dan water in de vaten, 
 schep het water van het Woord, 
 opdat niet door lege vaten 
 rust en vreugde wordt verstoord. 
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Rust niet voor uw vaten vol zijn, 
met Gods Woord, de bron van vreugd. 
Mensenwoorden, kunnen hol zijn, 
schaden zelfs of doen geen deugd. 
 Schep dan water in de vaten 
 schep het water van het Woord, 
 opdat niet door lege vaten 

rust en vreugde wordt verstoord. 
 

Knechten Gods, voor u gaat preken, 
schep het water van het Woord. 
opdat door wat u zult spreken,  
steeds het Godswoord wordt gehoord. 
 Schep dan water in de vaten, 
 schep het water van het Woord, 
 opdat niet door lege vaten 
 rust en vreugde wordt verstoord. 
      J.Ph.B. 
 

Het artikel: “Ik heb zo gezocht, zo mijn best gedaan” 
in de rubriek Kerkverlating van het RD. van 12 
December 2005. 
 
Gerdine, 
Wat ik las vond ik schokkend. Van welke God maakte het beeld u 
onrustig en ongelukkig? Welk Godsbeeld boezemde u angst in? 
Dat kan toch niet de God en Vader van Jezus Christus betreffen? 
 
Een strenge en wrede God? Is dat de God van de Bijbel? Zo ken 
ik die God niet. 
Hij is de God die van het begin van het zondig mensenbestaan de 
mens zocht en riep: Waar zijt gij? 
Waarom riep en zocht Hij? 
Toch niet omdat Hij niet wist waar Adam was? Waarom dan wel? 
Opdat Adam zou zien waar hij terecht was gekomen, ver van God, 
in de angst voor God inderdaad. Maar toen Hij bij God kwam en 
schuchter en onvolkomen erkende wat er gebeurd was, volgde 
niet de dood, waarvan God gesproken had, maar bedekking met 
de huid van een onschuldig dier, dat onschuldig en in de plaats 
van de schuldigen werd geslacht. Hebt u nooit begrepen dat het 
de eerste profetie is van hetgeen God zou doen door Jezus 
Christus, de Onschuldige, die in de plaats van ons, schuldige 
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mensen, het oordeel en de dood wegens onze zonden zou 
ondergaan, en daardoor elk beveiligt, die tot Hem vlucht? Waar 
het oordeel is geweest, komt het niet voor de tweede keer en 
daarom is het “veilig in Jezus’ armen”.  
Te bedenken dat de beledigde God zelf in het oordeel over zijn 
Zoon betaalde wat de schuldigen zouden moeten betalen! Geeft 
dat het beeld van een wrede en strenge God? 
 
Hebt u nooit begrepen, dat ook het offer van Abel een beeld is van 
het offer waarin Jezus Christus zichzelf op Golgotha gaf, terwijl 
dat van Kaïn een beeld is van de werken der wet waarmee Israël 
meende God te kunnen behagen? Zij hebben, als Kaïn, Hem 
vermoord, die het goede offer bracht. En Hij bad voor hen om 
vergeving. Is dat een wrede God? 
 
Hebt u nooit begrepen, dat het offer van Izaak, dat Abraham 
bracht op Moria, een beeld is van het offer dat God bracht, toen 
Hij zijn Zoon gaf voor onze zonden? Ziet u niet dat de gang van 
die vader en zijn zoon een zwak beeld is van de hemelse Vader 
die met zijn Zoon naar Golgotha ging, waar de Zoon zich zonder 
protest heeft gegeven.  
 
Hebt u nooit gezien, dat de geliefde zoon Jozef, die naar zijn 
broers werd gezonden, een beeld is van de geliefde Zoon van 
God, die naar Israël werd gezonden? Hij werd door zijn broers 
gehaat en verkocht gelijk Christus gehaat werd en verkocht is. Hij 
kwam in een gevangenis waar niemand normaal uit kwam, zoals 
Christus in de dood kwam, waar niemand uit komt. Maar hij werd 
verhoogd zoals Christus verhoogd is en werd redder der wereld, 
zoals Christus de Redder der wereld is. Hij was als Christus voor 
het koningschap bestemd en is ook koning geworden, zoals 
Christus eenmaal als Koning heersen zal. En welk een liefde 
toonde hij aan zijn schuldige broers, zoals Christus zich ook over 
Israël te zijner tijd zal ontfermen!  
Het zijn maar een paar voorbeelden, maar de Schrift loopt over 
van de bewijzen, dat de Bijbel echt Gods woord is en dat de God 
van de Bijbel de God van ongelooflijke liefde en ontferming is. 
U zoekt? Het is andersom. God zoekt u, zoals Hij Adam zocht, niet 
om zich te wreken, maar om zich over u te ontfermen. 
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