
   Jaargang 25      AD 2006 nr. 4 Wat mankeerde er aan het verstand (het inzicht) van de gelovigen 
in Korinthe? Dat zij niet verstonden waartoe de gave om in talen te 
spreken, gegeven was. Zij hadden dat kunnen weten, indien zij 
zich de woorden in Jesaja 28:11 en 12 herinnerd hadden. Daar 
staat immers wat in vers 21 door de apostel is aangehaald. En dat 
betekent, dat talen een teken voor ongelovigen zijn, met name 
voor ongelovig Israël.   Maar waarom waren zij in de boosheid onvoldoende kinderlijk? 
Wat was hun boosheid? Blijf in hetgeen gij geleerd hebt….de 

heilige Schriften, die wijs kunnen maken Zij misbruikten blijkbaar het spreken in talen om indruk te maken 
met hun opvallende gave. Dat was beslist niet een juist gebruik. tot behoudenis. 2 Timotheüs 3:14 en 15 

  
Tijdschrift tot bemoediging, lering en bevestiging in de waarheid, die Op de Pinksterdag was het spreken in talen inderdaad een teken 

voor de hoorders. Het had hen moeten doen vragen: waarom 
gebruikt God onze taal niet meer? Waarom spreekt Hij in heidense 
talen? Deugt ons taal niet meer, of deugen wijzelf niet meer? 

in Christus Jezus is. 
 

 www.brooddeslevens.com         info@brooddeslevens.com
 Zo ver mij bekend, is die vraag niet bij hen opgekomen. 

Gave en gaven van de Heilige Geest. 5  Ook vandaag is het voor Israël nog een teken, dat het evangelie in 
de talen der volken wordt gepredikt, en niet in het Hebreeuws. Het 
feit ook, dat het gehele Nieuwe Testament niet in het Hebreeuws, 
maar in een heidense taal geschreven is, heeft voor Israël het 
karakter van een teken, dat hen moest doen vragen waarom. 

 
Paulus sprak in de gemeente niet in vreemde talen.  

18 Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek; 
19 maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand 
spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een 
tong. Maar nog steeds dringt het oordelende karakter daarvan niet tot 

hen door.  Met deze woorden gaf Paulus te kennen, dat hij beslist niet in 
talen zou spreken in een gemeente.   

Talen zullen een teken zijn, indien wordt verstaan, wat gezegd 
wordt.   

Waarom niet? 
1 Omdat de gave als teken voor ongelovigen bedoeld is en niet 
voor gelovigen. 23 Indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is en allen in tongen 

spreken, en er komen toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet 
zeggen, dat gij wartaal spreekt? 2 Omdat niemand gesticht wordt, als er onverstaanbare taal wordt 

gesproken en dat is in strijd met de woorden: Laat alle dingen 
geschieden tot stichting (vers 26). 

24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder 
binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen 
doorgrond,  25 het verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter 
aarde werpen, God aanbidden en belijden, dat God inderdaad in uw 
midden is. 

Het doel van de gave om in talen te spreken. 
Aan zijn uitspraak in vers 19 voegde hij het volgende toe: 

20 Broeders, weest geen kinderen in het verstand, maar in de boosheid; 
wordt in het verstand volwassen. 

De apostel schreef, dat talen als een teken voor ongelovigen zijn 
bedoeld. Maar in dit geval gaf hij de raad ook voor ongelovigen 
een profetisch woord te spreken. Waarom? 

21 In de wet staat geschreven: Door lieden van een andere taal en door 
lippen van vreemden zal Ik tot dit volk spreken, en toch zullen zij naar 
Mij niet luisteren, zegt de Here. Omdat de talen alleen als een teken werken, indien de hoorders 

die talen kennen en herkennen. Bij gebruik van onbekende talen, 
zullen zij veronderstellen, dat er wartaal wordt gesproken, waar-
door niemand gesticht wordt. Beter verstaanbare profetische 

22 Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar 
voor de ongelovigen; de profetie echter is niet voor de ongelovigen, 
maar voor hen, die geloven. 
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Bèta bundels  bij de Bijbel. 4 
woorden, dan onverstaanbaar gepraat waar niemand uit wijs kan 
worden.  
Overigens moest het spreken in talen niet verboden worden, want 
wie mag de Heilige Geest aan banden leggen? Maar men behoort 
zich wel te houden aan hetgeen de apostel heeft geschreven, en 
dus niet in de gemeente onverstaanbare woorden te spreken. 

Een cursus over de Bijbel in meerdere bundels. 
 
Genesis 6 
Verkeerde huwelijken, het oordeel besloten.  
De eerste verzen zijn: Het gevaar van spreken door een verkeerde geest. 

1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en 
hun dochters geboren werden, Indien iemand in talen spreekt, die niemand kent, terwijl ook hijzelf 

niet weet wat hij zegt, laat hij zich niet bewust door Gods Geest 
leiden, kan hij niet weten of hij gezonde woorden spreekt en kan 
hij ook niet gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Hij weet immers 
niet wat hij zegt. Hij kan dan een willoze prooi van een boze geest 
zijn, die hem de meest lasterlijke dingen laat uitspreken. Dat is 
een totaal onverantwoord handelen, dat in een gemeente niet mag  
worden toegelaten. 

2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en 
zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 

“Begonnen te vermenigvuldigen”. Er moet hier kennelijk niet 
gedacht worden aan de laatste jaren van de tijd voor de 
zondvloed, want dan zou het waarschijnlijk wat anders beschreven 
zijn. Het afwijken in verkeerde richting begon al heel vroeg.  
 
Dan volgt de merkwaardige vermelding, dat er reuzen werden 
geboren, toen de “zonen van God” huwden met dochters van de 
mensen. 

Dat vrouwen niet in de gemeente mogen spreken, is duidelijk uit 1 
Korinthe 14:34-38. Ook in talen behoren vrouwen uiteraard niet in 
de gemeente te spreken. Daaraan niet voldoen is verzet tegen een 
gebod des Heren, absoluut verwerpelijk. Links en rechts wordt met 
dit voorschrift de hand gelicht, in meerdere kerken, verschillende 
pinksterkringen en baptistengemeenten en in sommige “vergade-
ringen”. Die ongehoorzaamheid is blijkbaar overal doorgedrongen. 
Ik hoop dat de lezer zich aan deze flagrante overtreding van een 
nadrukkelijk gebod van onze Heer en Heiland zal onttrekken. 

Direct daarna staat er:  
3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij 
zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar 
zijn. 

Het lijkt er op, dat er met de genoemde huwelijken iets mis was. 
 
Het volgende vers komt op die huwelijken terug:  

 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de 
zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen 
baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. 

Waarom zoveel aandacht? 
Er mag gevraagd worden, waarom de apostel aan deze ene gave, 
het spreken in talen, zoveel verzen gewijd heeft. Is die gave zo 
belangrijk? 

En opnieuw wordt dan in afkeurende zin geschreven: 
5 Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de 
aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen 
tijde slechts boos was, Neen. het is veeleer een minder belangrijke gave. Ze wordt 

telkens als laatste genoemd en er wordt letterlijk gezegd, dat wie 
profeteert, meer is dan wie in talen spreekt. De apostel moedigde 
dat spreken in talen niet aan, integendeel, hij remde het af, en gaf 
de raad te streven naar het spreken van Gods woord (profetie). 

6 berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en 
het smartte Hem in zijn hart. 
7 En de HERE zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de 
aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend 
gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen 
gemaakt heb. Waarom dan al die aandacht? 

 Omdat men het in Korinthe kennelijk een zeer interessante gave 
vond, die op de hoorders nogal indruk maakte, waardoor de gave 
sterk werd overschat en misbruikt werd om zichzelf op te blazen. 

Er wordt veelal gedacht, dat de woorden “zonen Gods” hier 
betrekking hebben op mannen die Godvrezend waren, die dan 
huwden met vrouwen die niet Godvrezend waren. Aan die praktijken wilde de apostel perk en paal stellen. 
Er staat echter niet, dat de gekozen vrouwen God niet vreesden, 
dus dat is zeer onzeker. Bovendien, sinds wanneer worden er 

J.Ph.Buddingh. 
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Noach moest een ark bouwen met kamers op drie woonlagen. De 
lengte was driehonderd el. We weten niet zeker hoe lang een el 
toen was, maar als we hem op vijftig centimeter stellen, is het een 

schip van 150 meter geweest. De verhoudingen waren zodanig, 
dat van een uiterst zeewaardig bouwsel gesproken moet worden. 
In  grootte was hij ongeveer gelijk aan de eerste mammoettankers. 
De hoeveelheid levende have en benodigde voorraden die zo een 
schip kan bevatten, is overweldigend, ongetwijfeld groot genoeg 
voor het doel. 

uitgerekend bijzonder grote mensen geboren als Godvrezende 
mannen huwen, of huwen met niet Godvrezende vrouwen? En 
waarom wekten zulke huwelijken zo hevig Gods toorn op?  
 
2 Petrus 2 en de korte brief van Judas geven naar mijn overtuiging 
de oplossing van dit raadsel. Maar als dit onderwerp hier afdoende 
behandeld zou worden, zou, naar ik meen, deze bundel verder 
gaan en moeilijker gemaakt worden dan wenselijk is. Laat het hier 
voldoende zijn om te zeggen, dat het om sterk afwijkend en 
afkeurenswaardig seksueel gedrag gaat, dat ook bij het oordeel 
over Sodom en Gomorra de doorslag gaf om te oordelen.  (Een 
ruimere uitleg zal gegeven worden aan wie daar nadrukkelijk om 
vraagt.) 
 
De enkeling telt bij God mee. 
Het valt op, dat er, toen God tot een alles omvattend oordeel 
besloten had, gezegd wordt: 

8 Maar Noach vond genade in de ogen des HEREN. 
9  Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten 
een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God. 

Op de vraag waarom God Noach genade wilde bewijzen, geeft 
vers 9 het antwoord: hij was een rechtvaardig man en wandelde 
met God. 
De conclusie daaruit is, dat God de rechtvaardigen niet met de 
goddelozen over een kam scheert.  
Een tweede conclusie is, dat God pas oordeelt, als er nauwelijks 
nog mensen zijn die God vrezen; in dit geval slechts één. 
In vers 3 stond, dat God de mensen nog 120 jaar gaf voordat het 
oordeel zou komen, tijd genoeg om zich nog te bekeren.  
Bovendien was het feit, dat Noach een ongehoord groot schip 
bouwde en daarbij vertelde van Gods bedoeling, een boodschap 
die krachtiger was dan met woorden alleen. Daar komt bij, dat op 
zekere dag de trek van dieren naar de ark begon, een 
merkwaardig en ongehoord verschijnsel. 
Het heeft echter niet bewerkt, dat meerderen zich alsnog bekeerd 
hebben en de ark zijn binnengegaan, toen de tijd gekomen was. 
De conclusie is onvermijdelijk, dat God geduldig is en niet oordeelt 
voor de tijd. 
 
De ark van Noach. 
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Met Noach gingen zijn vrouw en drie zonen met hun vrouwen in de 
ark, totaal 8 personen. Het wanneer werd door God bepaald en 
God sloot tenslotte ook de deur. 
We kunnen niet schatten hoeveel water op aarde gevallen is, maar 
dat is enorm geweest. Het hemelgewelf heeft dus heel veel water 
verloren en is sindsdien niet meer als voorheen. 
Het water moest, om te zakken, in zeebekkens kunnen vloeien. 
Die zijn ontstaan door tektonisch werken van de aardkorst. We 
lezen dat in Psalm 104:6-9 

boven de bergen stonden de wateren; 
7 zij vloden voor uw dreigen, zij haastten zich weg voor de stem van uw 
donder; 
8 bergen rezen op, dalen zonken neer op de plaats waar Gij hun 
grondslag hebt gelegd. 
9 Gij hebt een grens gesteld, die zij niet overschrijden: zij zullen de 
aarde niet weer bedekken. 

De zondvloed is dus geen rustig verlopende zaak geweest, maar 
heeft ongelooflijke krachten losgemaakt. We weten wat slechts 
één tsunami doet. Wat denken we dan van deze wereldwijde heen 
en weer vloeiende watermassa’s? Daarbij is een tsunami 
kinderspel geweest.  
De historiciteit van het verslag in Genesis wordt bevestigd door de 
talloze verhalen die over de grote vloed de ronde deden bij 
zogenaamde primitieve volken in zowel Azie, Afrika als Amerika. 
Voor het geloof is echter de Bijbel genoeg. God is de God van 
waarheid en zijn Woord is waarheid. Aan de betrouwbaarheid van 
Gods woorden kunnen overgeleverde verhalen niets toevoegen.  
 
Na honderdvijftig dagen begon het water te zakken. De ark bleef 
op de duur op de berg Ararat vastzitten. Na een jaar en twee 
maanden gaf God opdracht uit de ark te gaan.  Eenmaal buiten de 
ark bracht Noach een offer aan God en de Heere beloofde 
voortaan de aarde niet meer te vervloeken en te verdelgen. De 
gang van de seizoenen zou ook blijven.  
 
Belangrijke lessen. 



1 Bij de oordelen in het verleden, de zondvloed, Sodom 
en Gomorra en het oordeel over de volken in Kanaan, 
speelde telkens seksueel wangedrag een beslissende 
rol.   
2 God waarschuwde tevoren door het oordeel aan te 
kondigen. 
3 De ark tot behoud stond open voor iedereen. 
4 God wacht met oordelen tot langer wachten niet meer 
mogelijk is. 
5 God oordeelt hen die hem vrezen niet samen met 
godvijandige mensen. 
6 De ark is een beeld van de redding voor wie gelooft. 
 
Vragen: 
1 Wat was de aanleiding om te oordelen? 
2 Hoeveel rechtvaardigen waren er nog? 
3 Hoeveel mensen zijn tenslotte in de ark gered? 
4 Hoe lang wachtte God nog na de waarschuwing? 
5 Werden allen geoordeeld en zal in de toekomst iedereen 
geoordeeld worden? 
6 Dreigt er nu ook een oordeel en is er redding voor iedereen? 
7 Welke reden had Noach eigenlijk om een ark te bouwen? 
 
Genesis 9. 
Het eerste stuk vermeldt wat God na de zondvloed voor de 
mensen bepaald heeft:  

1 En God zegende Noach en zijn zonen en zeide tot hen: Weest 
vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde. 
2 En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en 
over al het gevogelte des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en 
alle vissen der zee; in uw hand zijn zij gegeven. 
3 Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn; Ik heb het u alles 
gegeven evenals het groene kruid. 
4 Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten. 
5 En waarlijk, Ik zal uw eigen bloed eisen; van al het gedierte zal Ik het 
eisen en van de mensen onderling zal Ik het leven des mensen eisen. 
6 Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten 
worden, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt. 
7 En gij, weest vruchtbaar en wordt talrijk, wemelt op de aarde, ja, wordt 
talrijk daarop. 

Wat hier opvalt is, dat God niet meer alleen de vruchten van het 
land, maar ook vlees aan de mensen te eten gaf. Bloed eten werd 
echter verboden. Vervolgens blijkt, dat God opdracht gaf om 

gezag uit te oefenen en recht te doen, ongetwijfeld om het kwaad 
in te perken. 
 
Het tweede stuk, vanaf vers 9, handelt over het verbond dat God 
sloot met al wat leeft: 

9 Zie, Ik richt mijn verbond op met u en met uw nageslacht, 
10 en met alle levende wezens die bij u zijn: het gevogelte, het vee en 
het wild gedierte der aarde bij u, allen, die uit de ark gegaan zijn, alle 
gedierte der aarde. 
11 Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer 
door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen 
zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven. 
12 En God zeide: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij 
en u en alle levende wezens, die bij u zijn, voor alle volgende 
geslachten: 
13 mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het 
verbond tussen Mij en de aarde. 
14 Wanneer Ik dan wolken over de aarde breng en de boog in de wolken 
verschijnt, 
15 zal Ik mijn verbond gedenken, dat tussen Mij en u en alle levende 
wezens van alle vlees bestaat, zodat de wateren niet weer tot een vloed 
zullen worden om al wat leeft te verderven. 
16 Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik mijn 
eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle 
vlees, dat op aarde is. 
17 En God zeide tot Noach: Dit is het teken van het verbond, dat Ik heb 
opgericht tussen Mij en al wat op de aarde leeft. 

In deze verzen heeft God de belofte gegeven om de aarde niet 
meer door water te oordelen. Als teken gaf Hij daarbij de 
regenboog in de wolken.  
In Genesis 2:5 en 6 staat  

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; 

Waarschijnlijk is dus de situatie op aarde voor de zondvloed 
anders geweest dan wij nu kennen. Het neervallen van de enorme 
watermassa’s die de zondvloed veroorzaakten, heeft mogelijk een 
grondige verandering bewerkt. Als het voordien niet regende, 
heeft men inderdaad nooit de regenboog kunnen zien. Maar dat is 
slechts een zijdelingse verklaring. Het woord Gods zegt de 
waarheid en dat is voor ons genoeg. 
Bij het woord “verbond” denken velen altijd aan dezelfde zaak, het 
verbond namelijk met Abraham. Dat is onverstandig, want de 
Schrift 
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vermeldt meer dan een of twee verbonden. In Romeinen 9:4 sprak 
Paulus niet over “het verbond”, maar over verbonden, meervoud. 

God heeft toen de taal van der mensen verward, waardoor de een 
de ander niet meer kon verstaan en er van eenheid en eendrachtig 
werken geen sprake meer kon zijn. De stad die niet werd 
afgebouwd, kreeg de naam Babel, dat is verwarring. Dat begrip 
Babel komt in de loop van de geschiedenis gedurig terug.  

 
De verzen 18-29 vermelden de zwakheid van Noach, die zich 
bedronk, de zonde van Cham, en de profetische woorden die 
Noach over zijn zonen heeft gesproken. Daar zijn ongetwijfeld 
consequen-ties aan verbonden. Niemand mag echter op grond van 
Noachs veroordelende woorden over Cham het al of niet 
vermeende nageslacht van Cham slecht behandelen. In het 
verleden heeft men gemeend de slavernij met de woorden van 
Noach te kunnen verdedigen. Dat was niet goed. Wat God doet of 
toelaat is een zaak op zichzelf, maar het oordelen is niet aan ons 
gegeven. 

      Wordt D.V. vervolgd. 
 

Levend water. 
Water. Wie kan er zonder water? 
In ons land is daaraan geen gebrek, maar er zijn streken waar dat 
anders is. 
Israël kreeg water uit de rots in de woestijn, toen die geslagen 
werd. En voor iemand die in de wereld geestelijke dorst leidt, - 
werkelijke bevrediging voor een onrustige ziel heeft de wereld 
immers niet- is de Rots Christus op Golgotha door God geslagen, 
opdat wie dorst heeft, daar gelaafd wordt. 

 
Belangrijke lessen. 
1 God wilde dat de mensen zich zouden verspreiden. 
2 God heeft gezag bedoeld, om kwaad te bestraffen. In Johannes 4 lezen we over een vrouw in Sichar, die dorst had, 

hoewel ze dat mogelijk nog niet besefte. De Here wist het echter 
wel en daarom moest Hij door Samaria naar Judea gaan, wat de 
Joden meestal vermeden. Wie wilde nou door dat heidense gebied 
trekken? Je kon beter een omweg over de Jordaan  maken. 

3 De omstandigheden na de zondvloed zijn geheel 
anders dan voor de vloed. 
4 Hoewel God had geoordeeld, bleek ook na het oordeel 
de mens zwak en vatbaar voor kwaad te zijn. De 
rechtvaardige Noach verviel in dronkenschap en zijn 
zoon gedroeg zich zonder respect en toonde een 
zedeloze neiging. 

Het verbaasde daarom de vrouw uit Sichar, dat er een Jood bij de 
waterput zat. Maar ze zei niets; waarom zou ze ook met een Jood 
praten? Die meenden immers dat ze te goed waren voor een 
gesprek met een Samaritaan.  Maar de Here begon wel te praten. Hij vroeg haar Hem water te 
geven om te drinken. Dat verbaasde de vrouw. Ze zei dan ook 
“Hoe vraagt U, een Jood, aan mij, een Samaritaanse vrouw, om 
water om te drinken?”  

Vragen: 
1 Hoe weten we, dat er niet nog een keer een zondvloed komt? 
2 Wat was voor de zondvloed het voedsel voor de mensen? 
3 Wat was de zonde van Noach? Dat een Jood aan een Samaritaanse om drinken zou vragen, was 

al heel wat. Maar deze Jood! Hij is immers de Christus, de Zoon 
van God. Daarom zei Hij “indien u de gave van God zou kennen 
en wie Hij is, die u vraagt Geef mij te drinken, dan zou u van Hem 
gevraagd hebben en Hij zou u levend water gegeven hebben”. 

4 Wie is, naast Adam, de vader van alle mensen? 
5 Wat was de eerste opdracht die God na de zondvloed gaf? 
 
Hoofdstuk 10 geeft de zogenoemde volkerentafel. Dat hoofdstuk 
zullen we in de bundels niet behandelen. Een gave van God? Wat zou die gave wel zijn? En wie Hij is, die 

om drinken vroeg? Dat was toch duidelijk genoeg, een Jood. En 
hoe zou die Jood levend water kunnen geven? Hij kon immers niet 
eens bij het water in de put komen!  

 
Het eerste deel van hoofdstuk 11 vermeldt, dat de mensen niet 
wilden doen wat God had gezegd. Zij wilden niet over de hele 
aarde verstrooid worden. Zij wilden een stad en een toren bouwen 
die tot in de hemel reikte, en voor zich een naam maken. Hun 
voornemen doet aan de houding en de werken van Kaïn en zijn 
nageslacht denken.  

Daarom zei ze:  
“Heer, Gij hebt geen emmer en de put is diep; hoe komt Gij dan 
aan het levende water? Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob, 
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die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn 
zonen en zijn kudden?”  
Het is waar, zelfs Jakob had niet ander water dan in de diepe put 
gehad. Hoe zou deze Jood dan zonder emmer water kunnen 
ophalen? Hij was toch niet meer dan Jakob! 
De Here had echter niet water, maar levend water beloofd, 
kennelijk iets anders dan uit de put kon worden opgehaald. Hij 
antwoordde daarom:  
“Een ieder, die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen; maar 
wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen 
dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, 
zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten 
eeuwigen leven”. 
Daar beloofde die vreemdeling nogal wat. 
In eeuwigheid geen dorst meer, 
Een fontein van water worden, die springt tot eeuwig leven. 
Dat laatste was niet zo begrijpelijk, maar het eerste wel. Als dat 
zou kunnen, nooit meer dorst hebben, nooit meer op stap om te 
putten! 
Zou dat wel mogelijk zijn? Maar de man zei het, en vragen kon 
geen kwaad. De vrouw zei dus: 
“Heer, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen 
behoef te gaan om te putten”. 
 
De Here had gezegd: “als u gevraagd zou hebben, dat zou ik 
gegeven hebben” (vers 10). Nu vroeg de vrouw om dat levende 
water. Dan was dit dus het moment, waarop de Here zou gaan 
geven. Heeft Hij inderdaad gegeven? Dat moet wel zo zijn. 
Maar Hij heeft slechts gezegd: “Ga heen, roep uw man en kom 
hier”.  
Dat was wel heel wat anders dan levend water geven. Dat lijkt 
tenminste zo. Maar dat is niet het geval. Hij gaf inderdaad levend 
water. 
Wat is dan het levend water?  
Dat is het levendmakend Woord. En het eerste dat het levendma-
kend Woord doet, is de zondaar zichzelf laten zien, opdat er 
bewustzijn van zonden en belijdenis daarvan zal komen. Dat is 
namelijk bekering. 
Maar is daarvoor geen werk van de Geest nodig? 
Zeker wel. Maar dat werk verricht de Geest door het Woord Gods. 
Het Woord van God bestaat uit de woorden die de Geest heeft 
ingegeven en doen neerschrijven. En met dat geschreven Woord 

werkt Hij aan de harten tot bewustzijn van zonden en schuld en tot 
belijdenis. En afwijzen van het Woord Gods, niet doen wat het 
Woord ons zegt, is verzet tegen de Heilige Geest, wiens woorden 
het zijn.   
De vrouw uit Sichar kwam er door de opmerking van Christus toe, 
te belijden wat er bij haar verkeerd was. Dat was een  goed begin. 
Een verloren mens moet gaan inzien en erkennen wat er fout is, 
anders gezegd, zich bekeren. 
 
Vervolgens moet hij ook Christus leren kennen. Het gesprek, dat 
de vrouw over aanbidding begon, leidde er toe, dat zij tenslotte 
zei: “Als de Messias komt, zal hij ons alle dingen verkondigen”.  
Daarop zei de Here: “Ik ben het, die met u spreek”.  
De vrouw geloofde dat. Ze liet haar kruik staan en haastte zich 
naar de stad, waar ze vertelde: “Komt mee en ziet een mens, die 
gezegd heeft alles wat ik gedaan heb: zou deze niet de Christus 
zijn?”  
 
Johannes heeft in zijn eerste brief geschreven: Een ieder, die 
gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. (hoofdstuk 
5:1) De vrouw geloofde dat en was dus uit God geboren. 
Of vindt u dat een te gemakkelijke conclusie? Dat zij dan zo. 
Aanvaarden wat de Heilige Schrift zegt, is de enige juiste houding. 
De woorden die Johannes schreef, zijn beslissend. 
 
Het eindresultaat is geweest wat vers 42 zegt: “Zij zeiden tot de 
vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben 
Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld 
is”. 
Er gebeurde dus, wat de Heere bij een andere gelegenheid 
gezegd heeft: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en 
drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van 
levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. (Johannes 7:37 en 
38).  
De vrouw had het levend water ontvangen, maar kon later als een 
fontein van dat water fungeren, toen ze aan haar stadgenoten 
vertelde, dat zij de Messias had gevonden. En die simpele 
prediking had grote gevolgen:  

39 En uit die stad geloofden vele der Samaritanen in Hem om het woord 
der vrouw, die getuigde: Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. 
40 Toen dan de Samaritanen tot Hem kwamen, verzochten zij Hem bij 
hen te blijven; en Hij bleef daar twee dagen. 
41 En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord, 
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7 Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige 
sterven; maar misschien heeft iemand nog de moed voor 
een goede te sterven. 

42 en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, 
want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de 
Heiland der wereld is. 

De woorden van de Here, later het getuigenis van de vrouw, en 
vervolgens weer het spreken van de Here waren kennelijk 
voldoende. Het Woord Gods moet het inderdaad doen. Het wekt 
geloof of wordt afgewezen, want geloof is door het gehoor.  

8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat 
Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven 
is. 
9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed 
gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de 
toorn. 

 
Ja, zo ging dat daar. 
Zo kan het met u ook gaan, als u erkent wie u bent, uw zonden 
belijdt en in Jezus Christus gelooft. Dan hebt ook u iets te 
vertellen, dat de moeite waard is, dat Jezus de Christus en de 
Redder van uw ziel is. Zonder geloof valt er niets te vertellen. 

10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God ver-
zoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, 
nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; 
11 en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door 
onze Here Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening 
ontvangen hebben.  

 
Bevinding. 

Daarover is veel gepraat en veel geschreven. Meerderen vinden 
een preek slechts goed genoeg, als hij bevindelijk genoemd kan 
worden. 

 
Er worden in dit gedeelte drie redenen genoemd om te roemen: 
1 Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods, 

Het woord bevinding komt in Romeinen 5:4 voor: “maar wij roemen 
ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking 
volharding uitwerkt, 

2 wij roemen in de verdrukkingen, 
3 wij roemen in God. 
 

4 en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop”; Roemen in een hoop. Is dat verstandig? Zo lang iets nog slechts 
een hoop is, kan het altijd nog teleurstellend uitpakken. Pas als 
een hoop werkelijkheid is geworden, is er reden om te roemen. 

Het Griekse woord dat hier met “beproefdheid” is vertaald, werd 
voorheen met “bevinding” weergegeven, een verouderde zegwijze 
voor ons woord “ondervinding”. Beproefdheid is voor het Griekse 
Dokume zeker een goede weergave. Maar om een juiste indruk 
van de betekenis te krijgen, is het nodig het woord in het verband 
van het bijbelgedeelte te lezen. Het luidt als volgt: 

Dat zou zo zijn, als met het hopen in de Schrift de onzekere 
verwachting bedoeld zou worden, die wij met het woord hopen 
uitdrukken. Dat is echter niet het geval. Het woord heeft de 
betekenis van “vooruitzicht”, iets wat te komen staat, maar beslist 
niet onzeker is.    1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede 

met God door onze Here Jezus Christus, Christus wordt “onze hoop” genoemd en God wordt de God van de 
hoop genoemd. Is Christus onze onzekerheid?. Is God een God op 
wie men beter niet kan bouwen? Dat weten we toch wel beter!  

2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het 
geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de 
hoop op de heerlijkheid Gods. Ook in dit vers 2 is de hoop geen onzekere zaak, maar hetgeen 

ons te wachten staat. Wat is dat? De uiteindelijke veilige 
aankomst in de hemel? Zeker. En de heerlijkheid van die hemel? 
Zeker ook. De straten van goud en de paarlen poorten? O ja, ook 
die. Klederen van fijn getwijnd wit linnen en een kroon? Ja, dat zal 
God ook geven. En een woning in het Vaderhuis? O ja, daar heeft 
de Here voor ons een plaats bereid.  

3 En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de 
verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volhar-
ding uitwerkt, 
4 en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; 
5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods 
in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons 
gegeven is, Maar dat alles wordt hier niet genoemd. De hoop die hier wordt 

genoemd, is het vooruitzicht van Gods heerlijkheid. 6 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner 
tijd voor goddelozen is gestorven. Kan dat wel? Wel, het staat hier zo. 
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Petrus schreef in 1 Petrus 5:10: “Doch de God van alle genade, 
die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij 
zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken 
en grondvesten”. In 2 Thessalonicenzen lezen we: 

24 maar ook om onzentwil, wie het (geloof) zal worden gerekend 
(tot gerechtigheid), ons, die ons geloof vestigen op Hem, die 
Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft, 
25 die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om 
onze rechtvaardiging. 14 “Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het 

verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus”. 1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof. (Rom. 4:22-25 en 5:1) 
En in 1 Thess. 2:12 schreef de apostel:  
11 Gij weet trouwens, hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, u 
hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigden, 

De rechtvaardiging is door geloof, de redding is door geloof, de 
zekerheid alleen door geloof in Gods waarachtig Woord. Onze 
bevindingen zijn als de golven van de zee. Wie daarin zijn anker 
gooit, drijft zeker af. Maar wie zijn anker van vertrouwen werpt op 
de rots Jezus Christus, ligt verankerd voor tijd en eeuwigheid. 

12 en betuigden te blijven wandelen, Gode waardig, die u roept tot 
zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid. 
God wil blijkbaar geen minder deel voor zijn kinderen. Maar als wij 
er over nadenken, zou het ons kunnen duizelen, want het gaat 
onze verwachting en ons bevattingsvermogen te boven. 

 
      Geen hek om Golgotha. 

  
Ik zocht in mijn verblinding Is de behoudenis van hen over wie Paulus in Romeinen schrijft, 

onzeker? Beslist niet. Hebben zij daarvan zekerheid door die 
hoop? Welneen. Van die zekerheid getuigen reeds de verzen 1 en 
2. Er is het bewustzijn van de rechtvaardiging door het geloof en 
van de genade, waarin de gelovigen staan (niet hopen vroeg of 
laat te komen). Er is het vooruitzicht op Gods heerlijkheid. Er is 
zelfs roemen ondanks en in de verdrukking, omdat die verdrukking 
staalt in geloofskracht, beproefdheid bewerkt en het uitzien naar 
de vervulling van de beloften versterkt. Zo bewerkt die beproefd-
heid met de ervaringen in de verdrukking, hoop in de zin van 
vooruitzien.  

de vastheid in mijzelf, 
maar wat is mijn bevinding,  
hoe ik ook graaf en delf? 
 
Ik vind Romeinen 7: 
“Ach, ik ellendig mens”, 
ik moet het toe gaan geven, 
ik doe wat ik niet wens. 
 
Ik zou God willen vrezen, 
en doen wat Hij gebiedt, De bedoeling van vers 5 is zeer beslist niet, dat ervaringen hoop 

op behoudenis of uitverkiezing geven, wat er trouwens ook niet 
geschreven staat. 

wat zou dat heerlijk wezen,  
maar ach, zo is het niet. 
 Er is het niet denkbeeldige gevaar, dat meerderen de bevindelijke 

prediking zoeken om aan de hand van de beschrijving van onder-
vindingen, na te gaan of zij in eigen hart en leven reeds dezelfde 
bevindingen aantreffen, wat dan hoop zou geven, dat zij mogelijk 
bij de uitverkorenen behoren. Dat is absoluut niet de strekking van 
vers 4, noch van het gehele gedeelte. 

Toen kwam het woord des Heren: 
naar Golgotha!  Ga heen, 
en wil vertrouwen leren 
op Jezus’ werk alleen. 
 
Uw kleed is vol met vlekken, Het is trouwens totaal verkeerd om op ervaringen of bevindingen 

te bouwen. Zij zijn geen grond voor zekerheid of voor vertrouwen. 
Er is een geheel andere en betrouwbare grond voor zekerheid: het 
Woord van de waarachtige God.  

zoals bij Jozua. 
Zijn bloed wil dat bedekken, 
het bloed op Golgotha. 

    J.Ph.Buddingh. 23 Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven: het (geloof) 
werd hem gerekend tot (gerechtigheid),  
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