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Gave en gaven van de Heilige Geest. 4 
 
Toegang tot de Vader. 
Efeze 2 spreekt over de vrede die er in Christus is tussen Joden 
en heidenen; de wet der geboden veroorzaakte verwijdering en 
zelfs vijandschap tussen Jood en heiden:  

14 Want Hij is onze vrede, die de twee een heeft gemaakt en de 
tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 
15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen 
bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, 
de twee tot een nieuwe mens te scheppen, 
16 en de twee, tot een lichaam verbonden, weder met God te verzoenen 
door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 
17 En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en 
vrede aan hen, die dichtbij waren; 
18 want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de 
Vader. 

Die vijandschap is er in Christus en door Christus niet meer, daar 
Christus het einde van de wet is. De gemeente Gods, het ene 
lichaam van Christus, bestaat uit Joden en heidenen. Christus 
heeft aan heidenen (die veraf waren) en aan Joden (die dichtbij 
waren) vrede verkondigd. Beide hebben nu door dezelfde Geest 
van God toegang tot de Vader. Dan zijn beide dus ook kinderen 
van God en in die familie van Gods kinderen is de geboorte uit 
God beslissend en niet de nationaliteit van deze of gene. 
Toegang tot de Vader is toegang tot God, maar legt het accent op 
de liefde van de Vader en de positie van kinderen, die angst of 
terughoudendheid uitsluit. Hoeveel groter is daarom het voorrecht 
van de christenen, vergeleken met hetgeen Israël onder de wet 
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gekend heeft. Bij hen was er afstand, bij ons nabijheid door 
Jezus Christus. 
 
De gemeente de woonplaats Gods in de Geest. 
Gelovigen uit de heidenen zijn geen vreemdelingen en bijwoners 
meer, zoals eertijds, maar zijn medeburgers van de heiligen en 
huisgenoten van God. Samen worden gelovige Joden en gelovige 
heidenen opgebouwd op de hoeksteen Christus tot een woonstede 
Gods in de Geest: 

9 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar 
medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 
20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl 
Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 
21 In Hem wast het gehele  bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een 
tempel, heilig in de Here, 
22 in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de 
Geest. 

In vers 21 is de weergave met “elk bouwwerk” niet de juiste keuze 
en daarom heb ik dat volgens de Staten Vertaling gegeven. 
De gemeente is dus het huis Gods. Niet het gebouw met een toren 
er op, maar de gelovigen tezamen, gebouwd op Christus. Daar 
heeft uiteraard de Bewoner het voor het zeggen en niet de mens.  
Het is de Geest van God, die beslist hoe het in de tempel Gods 
moet toegaan. Hij maakt dat in de Heilige Schrift bekend, zoals de 
gehele wil Gods door de Geest in het Woord is vastgelegd. Het is 
uitgesloten, dat Gods Geest iemand iets zou ingeven of duidelijk 
maken, dat met de Heilige Schrift in strijd is. De Geest weer-
spreekt de Geest niet. 
 
De eenheid van de Geest, en wat de Heere altijd geeft tot 
opbouwing van zijn gemeente. 
We lazen in 1 Korinthe 12:13, dat de gelovigen door een Geest tot 
een lichaam zijn gedoopt. en Efeze 2:18 zegt:  

18 want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de 
Vader. 

Vervolgens zegt Efeze 4:3 dat we ons moeten beijveren de 
eenheid van de Geest te bewaren in de band van de vrede. Door 
de Geest van God, die alle gelovigen ontvangen hebben, zijn we 
samengevoegd, als een lichaam verbonden aan het Hoofd in de 
hemel, Jezus Christus. 
Er is over de opdracht om de eenheid van de Geest te bewaren 
heel wat te zeggen, maar dat valt buiten de opzet van dit artikel. 
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Efeze 4 maakt ons ook duidelijk, dat Christus gaven gegeven 
heeft, waarvan in 1 Korinthe gezegd wordt, dat het gaven van de 
Heilige Geest zijn:  

11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel 
evangelisten als herders en leraars, 
12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het 
lichaam van Christus, 
13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de 
Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de 
wasdom der volheid van Christus. 
14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder 
geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel 
der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 
15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk 
opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. 
16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel 
en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, 
die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op 
te bouwen in de liefde. 

De in vers 11 genoemde gaven betreffen personen, die uiteraard 
door de Geest de gave ontvangen hebben om respectievelijk 
profeet, herder of leraar te zijn.  
Ze zijn bedoeld tot dienstbetoon en opbouw, totdat we allen tot de 
eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon Gods 
gekomen zijn, in vers 13 genoemd de mannelijke rijpheid, de maat 
van de wasdom der volheid van Christus. 
Die gaven zijn dus nodig tot dat doel, zo lang de gemeente op 
aarde is en zo lang zal de Here ze ook geven. 
Apostelen hebben we nu niet meer, maar wel hun dienst door 
hetgeen zij door de Geest in hun geschriften hebben nagelaten, 
het Nieuwe Testament. 
 
De eenheid die in 1 Korinthe 12 beklemtoond wordt, hoewel in 
verscheidenheid van gaven. 

4 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; 
5 en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; 
6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die 
alles in allen werkt. 
7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot 
welzijn van allen. 
8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te 
spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde 
Geest; 
9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van 
genezingen door die ene Geest; 
10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een 
het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan 
weer een ander vertolking van tongen. 
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11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het 
bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. 

De hier genoemde gaven zijn bekwaamheden die de Geest 
schenkt, hoewel zij, die zo een bekwaamheid ontvangen hebben, 
ook zelf een gave aan de gemeente zijn. 
In dit gedeelte wordt eveneens op eenheid de nadruk gelegd. Het 
is niet ondenkbaar, dat gelovigen afgunstig zijn op de gave die 
een broeder heeft. Dat is te betreuren, omdat de Geest van God 
zich niet vergist en beter weet dan wij, waarvoor Hij ons kan 
gebruiken. 
Verzen 22-24 maken ons duidelijk, dat de gave, die het meest 
bewonderd en geëerd wordt, mogelijk minder belangrijk is: 

22 Ja, veeleer zijn die leden van het lichaam, welke het zwakst schijnen, 
noodzakelijk, 
23 en juist die delen van het lichaam, welke wij minder in ere houden, 
bekleden wij meer eervol, en onze minder edele leden worden met 
groter eer behandeld, 
24 doch onze edele leden hebben dat niet nodig. 

Deze passage bedoelt ons er voor te bewaren, dat we afgunstig 
worden op iets, dat ons zo belangrijk lijkt te zijn.   
Vervolgens zeggen ons de verzen 29-31, dat niet allen dezelfde 
gave hebben, ook niet de gave om in vreemde talen te spreken. 
Dat laatste wordt door sommigen wel gedacht en anderen dringen 
er zelfs op aan om in talen te spreken. Dat is beslist in strijd met 
het feit, dat de Geest gaven geeft. Wie een gave ontvangt, hoeft 
niet een cursus te volgen om die gave te ontvangen. Dat zou 
mensenwerk zijn en niet een werk van de Geest Gods. 
 
De betere weg.  
De Schrift zegt ons in Romeinen 5:5 dat de liefde Gods in onze 
harten is uitgestort:  

5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze 
harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is, 

Zo kon de apostel in 1 Korinthe 13 schrijven over een nog uitne-
mender weg: 

En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert. 
1 Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, 
maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende 
cimbaal. 
2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en 
alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen 
verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. 
3 Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat 
ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het 
baatte mij niets. 
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Indien wij naar de hoogste gave streven, laten we dan in de 
eerste plaats er naar streven, dat de liefde in ons gezien en dank 
zij ons ervaren wordt. Dat is de weg  van het praktisch volgen van 
onze Meester, waartoe de Geest, die in ons woont, ons de kracht 
wil geven in verloochening van de eigen wil en het terzijde zetten 
van het eigen belang. 
 
Profetie de meest noodzakelijke gave. 
Hoofdstuk 14 van 1 Korinthe begint als volgt: 

1 Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral 
naar het profeteren. 

Profeten spraken en spreken het Woord Gods. En wat hebben wij 
meer nodig dan het woord van God? 
In Hebreeën 1 staat, dat God eertijds door de profeten sprak, 
maar in het laatst der dagen tot ons spreekt in de Zoon. We 
vinden daarom in het Nieuwe Testament dan ook niet het karakte-
ristieke spreken van profeten, behoudens in de Openbaring.  
Het lijkt daarom wat merkwaardig dat Paulus vermaant, om vooral 
naar het profeteren te streven. Dan moeten we ons evenwel reali-
seren, dat de profeten als taak hadden het Woord van God te 
spreken. En dat is ook de taak van een leraar in de gemeente. 
Petrus schreef: 

11 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; 
De gelovige die dat in onze tijd doet, spreekt dus zoals eertijds de 
profeten spraken. 
 
Profeteren is niet toekomst voorspellen, maar Gods Woord 
spreken. 
Het kenmerk van de profeten was niet, dat ze toekomstige dingen 
bekend maakten, maar dat ze het woord van God spraken. In hun 
spreken kwamen dikwijls toekomstige dingen naar voren, maar dat 
was niet het kenmerk. 
Mozes was een profeet. Hij heeft over de toekomst gesproken, 
maar het grootste deel van zijn geschriften betreft niet de toe-
komstige dingen, maar geschiedenis, en voorschriften van God.  
Als Paulus de gelovigen opwekt om vooral te profeteren, bedoelt 
hij niet, dat in de gemeente altijd weer over de toekomst gespro-
ken moet worden; dan bedoelt hij, dat het Woord Gods telkens 
moet klinken. Hij bedoelde ook niet, dat telkens nieuwe openba-
ringen moesten verkondigd worden. Neen, het door God gegeven 
Woord, dat is de Heilige Schrift, moet gehoord en uitgelegd 
worden. Er komen geen nieuwe openbaringen, want Paulus heeft 
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in Kolosse 1:25 geschreven, dat het hem was gegeven om het 
Woord Gods volledig te maken, (te completeren, tot volheid te 
brengen. De NBG vertaling is hier te vrij te werk gegaan).  
Daarom, wie heden in de gemeente aan de hand van de Heilige 
Schrift het woord Gods spreekt, wat menige gelovige predikant 
doet, is iemand die profeteert. En dat is wat de gemeente in de 
eerste plaats en vooral nodig heeft. 
 
Spreken in talen van minder belang en ongewenst in de 
gemeente. 
Vervolgens lezen we: 

2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, 
want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen. 
3 Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en 
bemoedigend. 
4 Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de 
gemeente. (1 Korinthe 14:2-4) 

In deze passage laat de apostel zien, dat het verstaanbaar 
spreken van het Woord Gods (profetenwerk) van groter belang is 
dan het spreken in talen. Twee keer schreef hij tegenover het 
spreken in  talen: maar wie profeteert, spreekt stichtend of sticht 
de gemeente. Dat laatste is wat hij aanbeveelt. Het eerste, 
spreken in talen, was kennelijk van minder gehalte of waarde. 
 
Velen denken dat in deze drie verzen wordt gezegd, wat het doel 
is van de gave om in talen te spreken. Zij vergissen zich. Het doel 
wordt in 1 Korinthe 14:22 genoemd: een teken voor ongelovigen. 
Daarom sprak Paulus in de gemeente ook niet in talen, want dat is 
het samenkomen van de gelovigen, voor wie die gave niet 
bestemd is. (zie vers 19). 
De verzen 2-4 zeggen wat het resultaat van het spreken in talen 
was, zoals dat werd gepraktiseerd in Korinthe. Dat resultaat was 
uiterst gering en arm. De spreker stichtte niemand, behalve 
zichzelf misschien, en sprak alleen tot God. God heeft echter niet 
nodig, dat wij tot Hem in een andere taal spreken. Wat hij zei, 
bleef voor de hoorders verborgen, doordat zij het niet verstonden, 
ook al sprak hij de meest simpele en reeds lang bekende dingen. 
Dat bedoelt de Here met de gaven niet. De bedoeling van alle 
gaven is stichting voor allen: Laat alle dingen geschieden tot 
stichting. (1 Korinthe 14:26). 
Waarom kan het oog zien? Is dat tot plezier van het oog? 
Neen, dat is tot nut van het gehele lichaam. 
Waartoe kan de hand iets grijpen? Tot genoegen van de hand? 
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Neen, tot nut van het gehele lichaam. 
Zo is elke door God gegeven gave niet bedoeld tot stichting voor 
hem die de gave heeft, maar tot nut voor het gehele lichaam. Dus 
zijn 14:2 en 4 afkeurend bedoeld.  Wordt D.V. vervolgd. 

Bèta bundels  bij de Bijbel. 3 

Een cursus over de Bijbel in meerdere bundels. 
 
Genesis 4 (ten dele: verzen 1-16) 

1 De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en 
baarde Kain; en zij zei: Ik heb met des HEREN hulp een man verkregen. 
2 Voorts baarde zij zijn broeder Abel; en Abel werd schaapherder, Kain 
landbouwer. 
3 Na verloop van tijd nu bracht Kain van de vruchten der aarde aan de HERE 
een offer; 
4 ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; en 
de HERE sloeg acht op Abel en zijn offer, 
5 maar op Kain en zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen werd Kain zeer toornig 
en zijn gelaat betrok. 
6 En de HERE zei tot Kain: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat 
betrokken? 
7 Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet 
goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar 
u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. 
8 Maar Kain zei tot zijn broeder Abel: Laten wij het veld ingaan. Toen zij nu in 
het veld waren, stond Kain tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. 
9 Toen zei de HERE tot Kain: Waar is uw broeder Abel? En hij zei: Ik weet het 
niet; ben ik mijns broeders hoeder? 
10 En Hij zei: Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot 
Mij van de aardbodem. 
11 En nu, vervloekt zijt gij, ver van de bodem, die zijn mond heeft 
opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. 
12 Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet 
meer geven; een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. 
13 Toen zei Kain tot de HERE: Mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. 
14 Zie, Gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht 
verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de aarde; ieder, die mij 
aantreft, zal mij doden. 
15 Toen zei de HERE tot hem: Geenszins; ieder, die Kain doodt, zal 
zevenvoudig boeten. En de HERE stelde een teken aan Kain, dat niemand, 
die hem zou aantreffen, hem zou verslaan. 
16 Toen ging Kain weg van het aangezicht des HEREN, en ging wonen in het 
land Nod, ten oosten van Eden. 

 
Toelichting. 

 
Het offer van Kaïn. 
Kaïn bracht een offer, het eerste offer dat in de Bijbel is genoemd.  
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Hoe kwam hij daartoe? 
Kaïn was voor zover wij weten het eerste kind dat op aarde 
geboren is. We kunnen ons voorstellen, dat hij aan zijn vader en 
moeder van alles heeft gevraagd. Er waren immers geen andere 
mensen. En wat zullen ze hem verteld hebben? Uiteraard hun 
eigen geschiedenis. Hij zal van hen gehoord hebben dat God hen 
geroepen had en dat zij nog leefden dank zij het offer dat God had 
gebrach,t toen hij twee dieren in hun plaats slachtte.    
Het was voor Kaïn geen vraag of er een God was. Dat besefte hij 
heel goed. En er kwam een dag waarop hij besloot God een offer 
te brengen, daar er voor zijn ouders ook een offer gebracht was. 
Blijkbaar kon je God met een offer tevreden stellen. En hij offerde 
wat hij had, de vruchten van zijn moeizame arbeid op het land. 
God zou vast wel waarderen, dat hij offerde wat hem zoveel werk 
had gekost. 
Zijn broer Abel offerde ook. Hij offerde lammeren van zijn kudde. 
En God nam het offer van Kaïns vruchten niet aan, maar het offer 
van Abels lammeren wel. 
Dat lijkt onredelijk. Elk bracht wat hij had. 
Er is echter een groot verschil. Dat verschil is niet dat Kaïn 
slechter was en Abel beter dan zijn broer. Neen, het offer van Abel 
was beter. Dat staat in Hebreeën 11:4 te lezen.  
 
De goede weg tot God en de doodlopende weg.  
Twee broers die beiden hetzelfde van hun ouders gehoord heb-
ben. Ze offeren allebei, maar hun offer is totaal verschillend.  
De een offert het resultaat van zijn harde arbeid. 
De ander offert lammeren, die geslacht worden.  
Kaïn meende dat God in de vrucht van zijn werk een welgevallen 
zou hebben. 
Abel besefte, dat hij een zondaar was, net als zijn ouders, en het 
oordeel verdiende, maar gespaard kon worden als een ander voor 
hem stierf. 
In die twee zien we de twee wegen, de weg van de goede werken 
om God te behagen, en de weg van geloof in Jezus Christus en 
zijn offer. De eerste weg is doodlopend en de tweede weg voert 
naar het eeuwige leven. 
De weg van de werken is de weg van de wet. 
De goede weg is de weg van de genade door geloof in Jezus 
Christus. 
 
De weg  van Kaïn voerde naar afgunst en moord. 
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Omdat het offer van Abel werd aangenomen en zijn offer niet, 
was Kaïn afgunstig op zijn broer. Tenslotte vermoordde hij hem. 
Was dat dan het goede werk van Kaïn? 
We kunnen daarin de afgunst herkennen van het volk dat Hem 
gedood heeft, die het goede offer bracht, Jezus Christus, en zelf 
meende door werken van de wet God te kunnen behagen. Hun 
wettisch systeem eindigde in het doden van Gods Zoon.  
 
Het lot van Israël gelijk aan dat van Kaïn. 
Kaïn meende, dat hij zou omkomen, maar God wilde dat niet en 
heeft hem voor een dergelijke wraak beschermd. Hij is wel een 
zwerver geworden (vers 14), ver van God. 
Dat is hetzelfde dat Israël is overkomen. Nadat zij hun grote 
Broeder, de Christus, gedood hadden, zijn zij verdreven uit hun 
land en zwervers over de aarde geworden. God beschermt hen 
intussen wel en zal hen te zijner tijd terugbrengen en zegenen. 
 
Belangrijke lessen:  
1 Alle mensen zijn zondaars en kunnen bij God genade 
vinden door het offer van het Lam, Jezus Christus, de 
plaatsvervanger. 
2 Het verschil tussen Kaïn en Abel is in hun offer 
gelegen. Zij vertegenwoordigen de twee wegen, van de 
wet en de genade. 
3 De weg van de wet is een doodlopende weg. 
4 Goede werken zijn wel goed, maar wassen onze 
zonden niet weg. God kan ons niet op grond van onze 
werken, maar alleen door Jezus Christus aannemen. 
5 Zodra zonde in de wereld was gekomen, was er sprake  
van bloedige offers. Zij wijzen op de enige weg tot 
verzoening en vergeving, het offer van Jezus Christus, 
waarop de genade berust, het grote thema in het 
evangelie. 
6 Het begin van de Bijbel bevat de blauwdruk van het 
geheel en van Gods plannen. Genesis is profetisch.  
 
Vragen: 
1 Waarom aanvaardde God het offer van Abel en dat van Kaïn 
niet? 
2 Helpen de goede werken om zalig te worden? 
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3 Waarom een bloedig offer? Heeft God daarvoor voorkeur? 
4 Wat is de profetische strekking van deze geschiedenis? 
5 Welke weg kiest u, die van uw werken of de weg door Jezus 
Christus en zijn offer? 
 

 
Mijn werken deugen niet voor de verzoening, 
zij doen mijn schuld, mijn zonden niet teniet. 
Er is daarvoor geen andere voldoening 
dan doordat God mijn Plaatsvervanger ziet. 
Het oordeel over mij kwam op Hem neer, 
daardoor is er voor mij geen oordeel meer. 

 
De dood, het sterven, is het loon der zonde. 
Dat vonnis staat voor alle mensen vast. 
Maar God heeft Jezus als het Lam gezonden, 
Hij stierf mijn dood en droeg mijn zondelast. 
En daalt mijn lichaam in een graf ter neer, 
dan is mijn ziel reeds veilig bij mijn Heer. 

 
Dit is het einde van de eerste bundel.  
Het is een hele kluif. Maar in de loop van de tijd, als u het 
tenminste volhoudt, zult u merken hoe belangrijk de eerste bundel 
is geweest. 
U mag er nog vragen over stellen.  
We hopen, dat u met de tweede bundel wilt doorgaan en wensen u 
Gods zegen toe. 
 
Bundel 2. 
De vorige bundel heeft ons reeds laten zien, dat zelfs de vroegste 
geschiedenissen die in de bijbel beschreven zijn, naast de directe 
lessen en de voorbeelden die daarin te vinden zijn, ook een 
profetische kant hebben. Het is de moeite waard dat te ontdekken 
en te herkennen. Het is een belangrijk bewijs voor de waar-
achtigheid van de bijbel en de goddelijke wijsheid van Hem die liet 
schrijven.  
 
De aarde die wij kennen en wat we er van maken. 
Genesis 3:17-19 en 22-24 zei ons, dat de mensen na de val in de 
zonde uit de hof van Eden verdreven zijn en dat de aarde daar-
buiten doornen en distelen voortbracht. De mensen zouden hard 
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moeten werken voor hun brood. Dat was heel wat anders dan 
de gezegende hof waarin het begonnen was. 
Maar dat de mensen hard moeten werken en veel ellende mee-
maken, is ook een zegen. Zou er nog iemand zijn, die zich om 
God bekommert of bereid is naar zijn Woord en het evangelie te 
luisteren, als we in een lusthof zouden leven? Vast en zeker niet. 
Niemand zou zich bekeren en allen zouden het eeuwige oordeel 
tegemoet gaan.  
 
Hoe de mensen in de weerbarstige wereld zouden leven, zou de 
tijd leren. Maar wat er met de eerste mensen die geboren zijn, met 
Kain en Abel, gebeurde, moord, beloofde weinig goeds. Het bleek, 
dat de zonde in het menselijk leven verschrikkelijke gevolgen had. 
Maar al vroeg probeerden de mensen er iets van te maken: 
 
Genesis 4:17-24 

17 En Kain had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en 
baarde Henoch; daarna werd hij de stichter van een stad en hij noemde 
deze stad naar zijn zoon Henoch. 
18 En aan Henoch werd Irad geboren en Irad verwekte Mechujael, en 
Mechujael verwekte Metusael, en Metusael verwekte Lamech. 
19 En Lamech nam zich twee vrouwen; de ene heette Ada, en de andere 
Silla. 
20 En Ada baarde Jabal; hij is de vader geworden van hen, die in tenten 
en bij de kudde wonen. 
21 En de naam van zijn broeder was Jubal; hij is de vader geworden van 
allen, die citer en fluit bespelen. 
22 En Silla baarde eveneens, namelijk Tubal–kain, de vader van de 
smeden, allen, die koper en ijzer bewerken. En de zuster van Tubal–
kain was Naama. 
23 En Lamech zeide tot zijn vrouwen: Ada en Silla, hoort naar mijn stem; 
vrouwen van Lamech, neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood 
om mijn wonde, een knaap om mijn striem; 
24 want Kain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 
zevenenzeventig maal! 

 
We zien in dit gedeelte, dat Lamech twee vrouwen nam, in strijd 
met wat God had gegeven: een man met een vrouw. Dat heeft ver-
keerde gevolgen gehad. 
We zien ook, dat de mensen al vroeg het leven met muziek aange-
naam trachtten te maken. Het werken met metalen begon ook al 
vroeg. Maar de dreigende en hoogmoedige woorden van Lamech 
in de verzen 23 en 24 bevestigen dat de zonde in het menselijk 
hart hen liefdeloos, hard en gewelddadig maakt. 
 
De laatste woorden in Genesis 4 zijn:  
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25 En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een 
zoon en gaf hem de naam Set, want zeide zij God heeft mij een andere 
zoon gegeven in plaats van Abel; hem immers heeft Kain gedood. 
26 En ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. 
Toen begon men de naam des HEREN aan te roepen. 

De naam Set betekent “plaatsvervanger”. Hij was als het ware een 
nieuwe Abel en spreekt daardoor van de opstanding. Abel is een 
profetisch beeld van Christus in zijn offer en dood, Set is het beeld 
van Christus in de opstanding. 
Zijn zoon heette Enos, wat “sterfelijk” of zwak betekent. Maar men 
begon toen wel de naam des Heren aan te roepen. Hij is, dunkt 
mij, het beeld van hen, die na het werk en de opstanding van 
Christus door het evangelie geleerd hebben God te vrezen. 
 
Belangrijke lessen: 
1 De mensen zoeken niet terugkeer tot God, maar 
trachten zelf een soort paradijs te scheppen. 
2 De zonde blijkt de aard van de mensen bedorven te 
hebben. 
3 Het profetisch karakter van de vermelde geschiedenis 
(niet van het verhaal) wordt bevestigd. 
 
Vragen: 
1 Wordt door dit gedeelte de waarheid van de Bijbel bevestigd? 
2 Wie gaf aan Set zijn naam en waarom? 
3 Hebben de mensen van die oude tijd geweten dat er een God is 
en dienden zij Hem? 
      
Genesis 5.  

3 Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij een zoon 
naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Set. 
4 En de dagen van Adam, nadat hij Set verwekt had, waren achthonderd 
jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 
5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij geleefd heeft, negenhonderd 
dertig jaar;  
en hij stierf. 
6 Toen Set honderd vijf jaar geleefd had, verwekte hij Enos. 
7 En Set leefde, nadat hij Enos verwekt had, achthonderd zeven jaar, en 
hij verwekte zonen en dochteren. 
8 Zo waren al de dagen van Set negenhonderd twaalf jaar;  
en hij stierf. 
9 Toen Enos negentig jaar geleefd had, verwekte hij Kenan. 
10 En Enos leefde, nadat hij Kenan verwekt had, achthonderd vijftien 
jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 
11 Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd vijf jaar;  
en hij stierf. 
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Het valt op, dat Kain niet wordt genoemd. Alleen Seth wordt 
genoemd. Kennelijk is het een geslachtsregister, waaruit worden 
weggelaten, die God niet hebben aangeroepen. Er wordt ook 
nadrukkelijk vermeld, dat de zoon Seth naar Adams beeld en 
gelijkenis was, dat wil zeggen, de vader was een gevallen mens, 
de zoon is dat dus ook. Dat geldt voor allen die genoemd worden 
en voor het gehele nageslacht, alle mensen. 
 
Het hoofdstuk wordt wel eens vergeleken met het luiden van een 
doodsklok: 
Het luiden van die klok eindigt in vers 31: 

28 Toen Lamech honderd tweeentachtig jaar geleefd had, verwekte hij 
een zoon, 
29 en gaf hem de naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over 
de moeitevolle arbeid onzer handen op deze aardbodem, die de HERE 
vervloekt heeft. 
30 En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, vijfhonderd 
vijfennegentig jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 
31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zevenenzeventig 
jaar; en hij stierf. 

 
Het hoofdstuk bedoelt ons ongetwijfeld duidelijk te maken, dat 
door de zonde de dood in het leven van de mensen is gekomen, 
onvermijdelijk. De reeks van dit geslachtsregister eindigt met de 
vermelding van Noach, de man die het oordeel van de zondvloed 
beleefde. 
De periode die het geslachtsregister bestrijkt, is 1056 jaar. Dat 
jaar 1056 was het jaar van de geboorte van Noach. (De bereke-
ning kon uiteraard slechts gemaakt worden aan de hand van de 
vermelding in de Bijbel; het kan zijn, dat enige namen met hun 
leeftijden zijn weggelaten in de opsomming.) Het betekent wel, dat 
over die periode van minstens tien eeuwen heel weinig is vermeld, 
behoudens dat allen stierven.  
 
Er is echter een uitzondering. 
In Genesis 5:21-24 lezen we het volgende: 

21 Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach. 
22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, 
driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 
23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar. 
24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had 
hem opgenomen. 

Er vallen van Henoch enkele dingen op. Er wordt niet gezegd, dat 
hij stierf, hij werd slechts driehonderd vijfenzestig jaren oud (zijn 
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vader 962 jaar), hij werd door God opgenomen, en hij wandelde 
met God (dat wordt tweemaal gezegd.).  
Het vorige hoofdstuk vermeldde 
1 het offer en de dood van Abel,  
2 de wijze waarop “men” het leven vulde en 
3 het feit dat na de geboorte van Seth het aanroepen van God 
begon. 
Het volgende hoofdstuk kondigt het oordeel aan en beschrijft de 
bouw van de ark van Noach. 
Dit vijfde hoofdstuk, tussen 4 en 6 in, maakt duidelijk, dat, hoe dan 
ook, allen sterfelijk waren en zullen zijn totdat het oordeel komt. 
Maar niet ver voor de afsluiting van het hoofdstuk wordt Henoch 
vermeld, de man die met God wandelde en zonder te sterven in de 
hemel werd opgenomen. 
De drie hoofdstukken geven samen dus een grotere reeks: 
1 Het offer en de dood van Abel, 
2 de wijze waarop “men” het leven vulde, 
3 het feit, dat na de geboorte van Seth het aanroepen van God 
begon, 
4 Henoch, die met God wandelde, stierf niet, maar werd 
opgenomen en 
5 na Henoch worden er nog twee genoemd en na hun dood, in de 
dagen van Noach, volgde het oordeel. 
 
Die reeks heeft een profetisch karakter en wijst op een andere 
reeks, die toen nog toekomstig was: 
1 Het offer en de dood van Christus, 
2 dat de mensheid in onverschilligheid doorgaat, jagend naar geld 
en macht, 
3 dat er een aparte klasse mensen kwam, de gemeente van hen 
die geloven, 
4 dat die gemeente in de hemel wordt opgenomen voor de 
oordelen komen, en 
5 dat er een gelovige overblijfsel zal zijn dat door die oordelen en 
de grote verdrukking heengaat.   
We mogen dat zo bezien omdat de Heer Jezus in Mattheus 24:37 
zelf de dagen voor zijn komst met de dagen van Noach vergeleek. 
 
Belangrijke lessen: 
De beschrijving over de oudste geschiedenis van de 
mensen in deze hoofdstukken heeft een profetisch 
karakter. 
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1 Ook zij die God aanriepen, verdierven het op de 
duur, zodat het oordeel moest volgen. Het is heden niet 
anders. 
2 Voordat de oordelen komen, worden zij die met God 
wandelen, de gemeente, in de hemel opgenomen. 
3 Er zal in de dagen van de grote verdrukking en de 
toorn van God, waarover de Openbaring spreekt, een 
gelovig overblijfsel zijn, dat bewaard blijft. 
 
Vragen:  
1 Wanneer begon men God aan te roepen? 
2 Wat is het contrast tussen het nageslacht van Kain en dat van 
het geslachtsregister? 
3 Stierven alle mensen? 
4 Waar liep deze vroege geschiedenis op uit? 
5 Zie je ook een profetische lijn in wat is vermeld? Welke lijn? 
      Wordt D.V. vervolgd. 
 

Een leraar Israels. 
 
In het evangelie van Johannes is de ontmoeting van de Here 
Jezus met een aantal enkele personen beschreven. Iemand heeft 
daarvan geschreven, dat de Vader die ontmoetingen voor zijn 
Zoon heeft bedoeld als verkwikkingen in een wereld, die Hem niet 
begreep. Wat de mensen betreft is zijn weg eenzaam geweest. De 
beschreven ontmoetingen zijn als het ware momenten van verade-
ming geweest.  
De eerste in de reeks is Nicodemus: 

1 En er was iemand uit de Farizeeen, wiens naam was Nikodemus, een 
overste der Joden; 
2 deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, 
dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen 
doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is. 

Zijn benadering is opvallend. Hij kwam ’s nachts en wilde blijkbaar 
voorkomen, dat men zag dat hij Christus opzocht. Waarom niet? 
De evangeliën maken ons duidelijk, dat de Heer Jezus bij de 
oversten van het volk niet geliefd was en dat de Farizeeën in het 
algemeen vijandig waren. 
Nicodemus was een Farizeeër. Maar hij heeft wel gezegd “wij 
weten dat gij als leraar van God gekomen zijt”. Hij heeft niet 
gezegd: ik weet. Het was dus meerderen onder de Farizeeën 
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duidelijk, dat Christus door God gezonden was, waaruit blijkt, 
dat hun afwijzing op afgunst berustte en niet op twijfel aangaande 
zijn  
zending. Het was dus niet “zij konden niet”, of “zij wisten niet”, en 
evenmin “zij begrepen niet”. Het was veeleer “wij willen niet”. Dat 
is tegenwoordig bij velen eveneens het geval. 
 
Wedergeboorte. 
Nicodemus heeft mogelijk de gedachte gehad, dat hem een 
interessant gesprek wachtte: een door God gezonden leraar met 
hem, ook een leraar onder Israël. Maar de Heer zette hem door 
zijn antwoord in het begin reeds op de plaats waar hij was, want 
ieder mens moet bij het begin beginnen: een zondaar zonder 
leven uit God:  

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, 
kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. (Joh. 3:3). 

 
Dat was voor Nicodemus raadselachtig: 

4 Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij 
oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en 
geboren worden? 

Het antwoord van de Heer was: 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet 
binnengaan. 
6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, 
is geest. 
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom 
geboren worden. 
8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet 
niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de 
Geest geboren is. 

 
Geboren uit water en Geest. 
Sommigen denken, dat met “water” de doop wordt bedoeld. Maar 
dat is een vergissing. Jakobus schreef: 

Naar zijn eigen wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid. 
(Jakobus 1:18). 

Wedergeboorte is dus door het Woord Gods. 
En Petrus schreef in 1 Petrus 1:22 en 23 

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

 
Wedergeboorte vindt dus plaats door de werking van Gods Woord. 
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Dat komt overeen met de gelijkenis van de zaaier. Daarin wordt 
het Woord Gods door zaad voorgesteld. Het nieuwe leven, dat er 
uit voortspruit, is ook in die gelijkenis door het zaad van het 
woord. 
Nu weten wij, dat het Woord Gods door de Heilige Geest is 
ingegeven: 

21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, 
door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege 
gesproken. (2Petrus 1:21). 

En in 1 Korinthe 2 schreef Paulus:  
10 Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest 
doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 
11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des 
mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, 
dan de Geest Gods. 
12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit 
God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken 
is. 
13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke 
wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met 
het geestelijke vergelijken. (Sugkrino: Sluitend samenvoegen, 
combineren, samenvatten). 

Het is dus duidelijk, dat de Heilige schrift, Oud- en Nieuw 
Testament, door de Heilige Geest gegeven zijn.  
Wedergeboorte door water en Geest is dan ook geboorte door 
Woord en Geest; water is een beeld van het Woord Gods. In Efeze 
5:25 en 26 lezen we: 

25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft 
liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 
26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het 
woord. 

Maar het is ook een beeld van de Geest van God:  
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, 
zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 
38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water 
zullen uit zijn binnenste vloeien. 
39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, 
ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog 
niet verheerlijkt was. 

 
Water een beeld van Geest en Woord.  
In feite is dus water een beeld van Geest en Woord, omdat wij in 
de Bijbel bezitten, hetgeen de Geest had mede te delen en 
waardoor Hij ons ook heden nog onderwijst en leert. Hij gebruikt 
dat Woord als het krachtig instrument waarmee Hij aan het hart 
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van een zondaar werkt tot bekering. De woorden van de Here 
immers zijn Geest en zijn leven (Johannes 6:63). 
Daarom zei de Here ook:  

24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, 
die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, 
want hij is overgegaan uit de dood in het leven. 
25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden 
naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, 
zullen leven. 

Het horen en aannemen van het woord des Heren, betekent de 
Spreker aannemen, dat is de Here, en in Hem geloven. Wie dat 
doet, heeft eeuwig leven. En dat is wat de Geest dan door het 
levend en krachtig Woord des Heren tot stand heeft gebracht. 
 
Geloof is uit het horen.(Romeinen 10:17). 
Zonder Gods Woord geen leven en zonder het horen van dat 
Woord geen geloof. Geen leven ook (geestelijk), voordat iemand 
geloofd heeft. Dat zou immers een leven zijn, dat niet uit water en 
Geest was, wat strijdt met de woorden van de Here in Johannes 3. 
Wie hoort, maar niet gelooft, verzet zich tegen het werk dat de 
Geest Gods door het Woord aan hart en ziel verricht.  
(Er wordt vaak gesproken over de “onwederstandelijke werking 
van Gods Geest”, maar dat is een misvatting. Stefanus heeft de 
Joden verweten, dat zij zich altijd tegen de Heilige Geest verzet 
hebben: Handelingen 7:51. Dergelijk verzet komt veel voor). 
 
Doden horen het Woord Gods, dode zondaars ook. 
De opvatting, dat doden niet kunnen horen en dode zondaars, dat 
zijn onbekeerde mensen, dus ook niet, is verkeerd. In vers 25 
heeft de Here gezegd, dat er een uur komt, dat de doden de stem 
van de Zoon van God zullen horen en leven. Hij heeft er bij 
gezegd, dat “nu” dat uur is. Hij bedoelde dus niet de toekomstige 
dag van de opstanding, maar het horen van dode zondaars en 
daardoor leven in het heden. Die dode zondaars kunnen dus het 
Woord Gods wel horen. 
 

7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom 
geboren worden. 
8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet 
niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de 
Geest geboren is. (Johannes 3:7 en 8). 

Het woord voor Geest – pneuma – heeft ook de betekenis van 
bewegende lucht, wind, soms adem. Het beeld dat de Heer 
gebruikt is dus niet ongewoon. Maar wat de Heer zei, wijst op het 
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feit, dat we de Geest niet zien, maar zijn boodschap wel horen. 
Dat is nu juist wat door het evangelie plaats vindt. De boodschap 
wordt gehoord, maar wat het in de hoorders bewerkt, zien we niet. 
 
De Geest stelt ons Christus voor. 
Over de Heilige Geest heeft de Here Jezus in Johannes 16 
gezegd, dat Hij van zichzelf niet zou spreken, maar Christus zou 
verheerlijken en de dingen aangaande hem zou verkondigen (Joh. 
6:13 en 14). Sprekend tegen Nikodemus over het werk van de 
Geest, zei de Here:  

14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook 
de Zoon des mensen verhoogd worden, 
15 opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. 

De Israëlieten moesten op de slang aan het hout zien om te 
herstellen na een slangenbeet. De woorden van de Here wijzen er 
op, dat die slang aan het hout een beeld van Hemzelf was, 
hangend aan het kruis. Wie gelovend op Jezus ziet, heeft het 
eeuwige leven. 
Het is de Geest die onze aandacht op de Gekruisigde richt en 
daarbij zegt wat een zondaar moet doen. Dat is “water en Geest”. 
Maar wat een beeld! 
Kan Christus door een slang worden voorgesteld? Is een slang 
geen beeld van de duivel?  
Ja zeker. Maar Hij droeg niet slechts onze zonden, maar is ook tot 
zonde gemaakt (2 Korinthe 5:21), opdat in Hem de zonde, dat is 
onze boze natuur, geoordeeld zou zijn, zodat niemand om die 
natuur geoordeeld hoeft te worden. 
Wat dat voor Zijn reine ziel is geweest, kunnen we zelfs niet bij 
benadering aanvoelen.  
De belofte in vers 15 geldt “ieder”. Een prediking, waarin wordt 
gezegd, dat slechts de uitverkorenen, indien zij geloven, behou-
den worden, is niet uit God. Het zou een verdraaiing van het 
evangelie zijn, een vroom verpakte list van de boze. 
 
De achtergrond van het verlossingswerk. 
De achtergrond is de liefde van God:  

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 
17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de 
wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 
18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; 

Ook hier wordt ons verzekerd, dat “een ieder”, die gelooft, niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Eveneens dat God allen 
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liefheeft, want Hij heeft de wereld liefgehad. Die verleden tijd is 
een Griekse tijdsvorm die een doorlopend handelen voorstelt, 
zoals de uitdrukking. “Ik hield teveel van hem om hem de deur te 
wijzen”. Die verleden tijd wil niet zeggen, dat er alleen op dat 
moment liefde was; het was een reeds lang aanwezige liefde, die 
ook nog later aanwezig was. 
Ruimer kon het evangelie niet worden voorgesteld; ook wij moeten 
het niet enger of nauwer maken. 
 
Wie gelooft, komt niet in het oordeel. 
De geloofsbelijdenis zegt “Die komen zal om te oordelen de 
levenden en de doden”. Maar de Here zegt hier, dat wie in Hem 
gelooft, niet veroordeeld wordt. Eigenlijk staat er: komt niet in het 
oordeel. Dat kan ook niet. Hoe kan iemand die reeds geoordeeld 
is, andermaal voor dezelfde zaak voor het gerecht gesteld 
worden? De gelovige is immers “in Christus” geoordeeld. 
 

Uur van het oordeel, duisternis en tranen, 
Toen U, Gods Zoon, tot zonde werd gemaakt, 
U in een smart als van de hel moest wanen. 
Jezus, hoe diep heeft dat uw ziel geraakt? 
 
Schuldig voor God en door uw God verlaten, 
U, die geen zonde ooit nog had gekend? 
Terwijl Uzelf de zonde zo moest haten, 
Omdat U God en allerheiligst bent! 
 
Wij zien het aan en staan met lege handen, 
U leed alleen en hebt voor ons voldaan. 
U was gebonden, maar brak onze banden, 
Wij waren schuldig, maar wij mochten gaan. 
 
Jezus, uw smarten kunnen wij niet meten 
En onze dankbaarheid is veel te kort. 
Ook was de schuld veel groter dan wij weten. 
Geef dat de dank steeds groter, groter wordt. 

 
      J.Ph.Buddingh 
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