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Een antwoord. 

op het artikel: “Ik heb zo gezocht, zo mijn best gedaan” in de 
rubriek Kerkverlating van het RD. van 12 December 2005. 
……… 
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 
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”.  
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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 ingezien hoe mateloos de 
hemelse Vader geleden heeft, toen Hij zijn Zoon in dat offer gaf 
voor uw en mijn schuld? Is die God en Vader liefdeloos voor ons? 
 
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!  
Ach, het zijn maar een paar voorbeelden, maar de Schrift loopt 
over van de bewijzen, dat de Bijbel echt waar 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. Maar, 
evenals Adam, moet u wel komen, uw schuld belijden en geloven 
in Jezus Christus, de Heiland, Gods Zoon. Als u dat doet, wordt u, 
net als Adam, bekleed met de gerechtigheid van de Onschuldige, 
die geslacht is. 
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Hoe graag zou ik u verder helpen. Maar hoe zou dat kunnen? 
J.Ph.Buddingh. 
 

Feesten vol profetie en lering. 
 
De telkens terugkerende feesten die de Here voor Israël heeft 
voorgeschreven, worden in Leviticus 23 de feesten des Heren 
genoemd. Het waren dus geen feesten die bedoeld waren om 
Israël een aangename dag te bezorgen, hoewel zij zich op 
verschillende van die feesten zeker mochten verblijden, maar het 
waren feesten die van de Here, van God waren. Ze hadden 
verband met hetgeen de Here deed en zou doen en de weg die Hij 
in de loop der tijden met zijn volk en de mensen zou gaan, hoewel 
Israël dat mogelijk niet heeft beseft. 
 
Het onderscheiden karakter van de sabbat. 
Het is merkwaardig, dat in dat hoofdstuk eerst de wekelijkse 
sabbat genoemd wordt, terwijl de feesten die vervolgens aan de 
orde komen, jaarlijks weerkerende feesten waren. De sabbat 
wordt bovendien afzonderlijk genoemd, want na de vermelding van 
de sabbat in vers 3 begint de opsomming met de woorden: Deze 
zijn de gezette hoogtijden des Heren: 

2 Spreek tot de Israelieten en zeg tot hen: De feesttijden des 
HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn 
feesttijden. 
3 Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende 
dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; 
generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de 
HERE in al uw woonplaatsen. 
4 Dit zijn de feesttijden des HEREN, heilige samenkomsten, die 
gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. 
5 In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de 
avondschemering, is het pascha voor de HERE. 

De sabbat had dus een bijzonder karakter, onderscheiden van de 
andere feesten. Terecht wordt van de sabbat gezegd, dat hij 
kenmerkend is voor de positie waarin Israël na de wetgeving op 
de Sinai verkeerde. Het beginsel van de wet is immers: “Doe dat 
en gij zult leven”. De sabbat heeft zo gezien het karakter van een 
verdiende rust na het werken, waarom het ook de zevende, dat is 
de laatste dag van de week is. 
De zondag is de eerste dag van de week. Er is geen voorschrift 
dat we op die dag niet mogen werken, zoals voor de sabbat was 
voorgeschreven, maar de christen zal die dag vrijwillig aan de 
Here, zijn gedachtenis, zijn Woord en het samenkomen als ge-
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meente wijden, wat blijkbaar reeds in oude tijden de gewoonte 
was, zoals we zien in Handelingen 20:7   

En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om 
brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij 
van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede 
voort tot middernacht. 

Eveneens in 1 Korinthe 16:1 en 2 
1 Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook gij, 
evenals ik het in de gemeenten van Galatie geregeld heb: 
2 elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen 
thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn 
komst inzamelingen moeten gehouden worden. 

De sabbat heeft het karakter dat met het beginsel wet over-
eenkomt: rust na werken, aan het einde, en de zondag heeft het 
karakter, dat met genade overeenkomt: rust zonder gewerkt te 
hebben, aan het begin. 
 
De sabbat als voortdurende verwijzing naar Gods uiteindelijke 
doel, de rust.  
Er is echter nog iets over de bijzondere vermelding van de sabbat 
te zeggen. De vermelding in Leviticus 23 is dus verbonden aan de 
jaarlijkse feesten, die uitlopen op het slotfeest, het Loofhutten-
feest, een feest dat spreekt van het einde en de bekroning van 
Gods wegen. Het lijkt er op, dat de Here met de vermelding van 
de sabbat in dit geval wil wijzen op wat tenslotte het doel en einde 
van zijn wegen zal zijn: de toekomstige sabbatsrust voor het volk 
van God (Hebreeën 4:9). 
 
Twee reeksen van feesten. 
De feesten in dit hoofdstuk vormen twee series: 
1 Pascha 
2 Feest van de ongezuurde broden 
3 Feest van de eerst afgemaaide garve of korenschoof. 
4 Pinksterfeest. 
Dit is de eerste reeks. 
Voordat de tweede reeks wordt genoemd, wordt er in vers 22 een 
voorschrift voor de boeren gegeven: 

Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de 
rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien, en wat van 
uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen; dat zult gij voor 
de arme en de vreemdeling laten liggen: Ik ben de HERE, uw 
God.  
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Daarna volgt in vers 24 de tweede reeks: 
1 Gedachtenis van het geklank.  
2 Grote verzoendag. 
3 Loofhuttenfeest. 
(In de grondtekst komt inderdaad het woord “gedachtenis” of 
“herinnering” voor: Zikrown. De St. Vert. is dus correct.) 
 
Niet zonder reden worden de feesten in die twee reeksen gegeven 
en niet zonder reden worden ze gescheiden door een voorschrift 
met betrekking tot het maaien van het koren. We komen daar nog 
op terug. 
 
Twee maal een feest waarin de dood van een offerdier 
bewerkt, dat het oordeel voorbijgaat.  
In de beide reeksen vinden we een feest dat in zekere mate  
hetzelfde karakter heeft.  In het eerste feest, het Pascha, staat het 
paaslam centraal, dat spreekt van verlossing door bloedstorting. 
Op de grote verzoendag staat eveneens een geslacht lam 
centraal, waarvan het bloed verlossing van schuld bewerkte. 
 
We zouden haast kunnen zeggen “Als het paaslam van verlossing 
door het bloed spreekt, en de grote verzoendag eveneens, lijkt het 
er op, dat hetgeen pascha wil zeggen, op de grote verzoendag 
nog eens herhaald moet worden”. De vraag is natuurlijk: waarom? 
Er zijn er blijkbaar aan wie de verlossing door het bloed van het 
paaslam voorbij is gegaan of die het niet geloofd hebben. 
 
De eerste reeks: 
 
1 Pascha. 
Het pascha is ingesteld toen Israël uit Egypte is verlost en is 
bedoeld als weerkerende herinnering aan die verlossing.  
In de avond voor de nacht, waarin de Here oordelend door Egypte 
zou gaan, moesten de Israëlieten een lam slachten en het bloed 
van dat lam aan de zijposten en bovenpost van de deur 
aanbrengen. De Here had gezegd, dat Hij met zijn oordeel voorbij 
zou gaan, waar Hij het bloed aan de deur zag. 
Dat betekende, dat de Israëlieten evenzeer het oordeel verdiend 
hadden als de Egyptenaren, maar dat God op grond van het offer 
genade zou bewijzen. Het bloed getuigde er immers van, dat de 
dood al had toegeslagen. 
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Dat is tot op vandaag een les, die zegt, dat iedereen voor God 
schuldig is, maar veiligheid kan vinden, indien hij schuilt achter 
het bloed van het lam.  
Welk lam? 
Het Lam dat God gegeven heeft, zijn eigen Zoon, Jezus Christus, 
die op Golgotha aan het kruis door God is geoordeeld voor ons 
kwaad, opdat God ons op grond van volkomen voldoening genade 
zou kunnen bewijzen. Er komt een oordeel van God, dat niet de 
inwoners van Egypte, maar alle mensen zal treffen. God wil echter 
genade bewijzen en gaf daarvoor zelf de mogelijkheid door Jezus 
Christus. Vraag niet wat hem dat heeft gekost!. Wie zal vrijwillig 
voor zijn vijanden het liefste dat hij heeft in de dood geven? 
 

God die de liefde bent, hoe kon U dragen, 
wat het ook kostte, dat Jezus, uw Zoon, 
onschuldig boette en door U geslagen 
hing aan een kruis bij beschimping en hoon? 
Waarom werd Hij, die U liefhebt, geslacht? 
Omdat uw liefde aan ons heeft gedacht. 
 
Dan, in Gethsemane, zien wij u knielen, 
Jezus, de Heilige, bitter bedroefd, 
roepend tot God in de angst van uw ziele, 
God in het vlees, die geen hulpe behoeft.  
Wat heeft U in die positie gebracht? 
Liefde, waarmee U aan ons hebt gedacht. 
 
En toen het duister werd, werd U verlaten, 
terwijl U altijd op God had vertrouwd. 
Waarom was dat, zoveel leed, boven mate? 
‘tWas om de schuld door de mens opgebouwd. 
Dank, dat U dat voor ons op hebt gebracht, 

 met zoveel liefde aan ons hebt gedacht. 
 
Dat is vervuld op het Joodse paasfeest. (De twist over de exacte 
dag van de kruisiging is te enen male onnuttig.)  

 
Het Joodse paasfeest wijst dus niet alleen terug naar de 
verlossing uit Egypte, maar heeft ook een profetisch karakter door 
vooruit te wijzen naar de verlossing door de dood van Christus. 
Inmiddels is ook dat weer geschiedenis, zodat ook wij kunnen 
terugzien, naar wat op Golgotha gebeurde tot onze verlossing. 
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Wie heeft deel aan wat op Golgotha volbracht is? Ieder die zich 
heeft bekeerd en in Jezus Christus heeft geloofd.  
Heeft ook Israël deel aan de verlossing door Jezus Christus? 
Neen, als volk niet. Wel hebben veel Joden geloofd, maar die 
werden door hun volksgenoten ijverig vervolgd. Israël heeft tot nog 
toe de Messias en daarmee het heil afgewezen. 
 
2 Het feest van de ongezuurde broden. 

6 En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der 
ongezuurde broden voor de HERE, zeven dagen zult gij 
ongezuurde broden eten. 
7 Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst 
hebben; dan zult gij generlei slaafse arbeid verrichten. 
8 Gij zult de HERE een vuuroffer brengen gedurende 
zeven dagen; op de zevende dag zal er een heilige 
samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten. 
Lev. 23:6-8. 

Dat was dus het voorschrift voor Israël.  Niet alleen het paasfeest 
werd gekenmerkt door ongezuurd brood, neen, ook gedurende de 
volgende zeven dagen mocht er in Israël geen zuurdeeg gevonden 
worden. 
Heeft dat ook een profetisch karakter? 
Zeer beslist. We zullen dat echter slechts kunnen begrijpen, als 
we beseffen, dat zuurdeeg bedorven deeg is, een beeld van zonde 
en ongerechtigheid is. Dat is voor sommigen misschien lastig te 
vatten, aangezien men abusievelijk verondersteld heeft, dat zuur-
deeg een gunstig beeld is van het evangelie. De Here Jezus heeft 
immers gezegd:  

Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, 
welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat 
het geheel doorzuurd was. Mattheus 13:33. 

Dat is echter geen gunstig beeld van de werking van het 
evangelie, maar een ongunstig beeld van de werking van zonde in 
de gemeente. De slordigheid om dat toe te laten, heeft wel 
massale toeloop tot de kerk veroorzaakt; men hoefde zich immers 
niet eerst te bekeren of met de zonde te breken. Maar die groei 
was een ongezonde vermenging van de christenen met de wereld 
binnen de gemeenschap. (Ook de gelijkenis van het onkruid 
tussen de tarwe is niet gunstig, net zo min als de abnormale groei 
van het mosterdzaadje; daar wijzen de vogels in de takken op 
bevuiling door verkeerde invloed van boze geestelijke machten.) 
In het voorschrift voor de zeven dagen na het pascha hebben we 
een beeld van hetgeen God bedoelt voor hen die aan de verlos-
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sing deel gekregen hebben. Hij bedoelt, dat hun leven voortaan 
(de volle maat van hun resterende tijd) door de afwezigheid van 
zuurdeeg, dat is van zonde, gekenmerkt zal zijn. 
We mogen de Here wel om hulp bidden, om te beantwoorden aan 
hetgeen God met dat feest wil zeggen. 
 
3 De eerstelingsgarve. 

10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij 
komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan 
binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst 
naar de priester brengen, 
11 en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN 
bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal 
de priester die bewegen. 
12 Gij zult op de dag waarop gij de garve beweegt, een 
gaaf eenjarig schaap de HERE ten brandoffer bereiden, 
13 met als bijbehorend spijsoffer twee tienden fijn meel, 
met olie aangemaakt, ten vuuroffer tot een liefelijke reuk 
voor de HERE, en als bijbehorend plengoffer een vierde 
hin wijn. 
14 Tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of 
vers koren eten, totdat gij de offergave van uw God 
gebracht hebt: het is een altoosdurende inzetting voor uw 
geslachten, in al uw woonplaatsen. 

Het eerste pascha werd niet in het beloofde land gevierd; 
daarentegen spreekt de eerste gemaaide korenschoof wel van 
verblijf in het beloofde land. 
Het is de eerste vrucht van de tarwekorrel die in de aarde gezaaid 
en daar gestorven is, maar veel vrucht draagt. De Here Jezus 
noemde zichzelf in Johannes 12:24 het tarwegraan: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in 
de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij 
sterft, brengt zij veel vrucht voort. 

De eerste vrucht van het sterven van Christus is Hijzelf in de 
opstanding. Die opstanding vond plaats op de dag na de sabbat, 
de eerste dag, en spreekt daardoor van een nieuw begin. Zoals 
het duidelijk is, als de eerste korenschoof wordt neergezet, dat er 
veel schoven van het te maaien veld zullen volgen, houdt de 
opstandig van Christus de belofte in van een daarop volgende 
grote oogst, die in het Pinksterfeest wordt voorgesteld.  
De eerstelingsgarve is op de dag waarop Christus is opgestaan, in 
de tempel gebracht, waarmee de profetische zijde van dat feest is 
vervuld. 
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4 Het pinksterfeest. 

15 Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de dag 
waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: 
zeven volle weken zullen het zijn; 
16 tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig 
dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de HERE brengen. 
17 Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden 
meebrengen; uit twee tienden efa fijn meel zullen zij bereid 
worden, gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen 
voor de HERE. 
18 Bij het brood zult gij zeven gave eenjarige schapen 
offeren en een jonge stier en twee rammen; zij zullen een 
brandoffer voor de HERE zijn, met de bijbehorende 
spijsoffers en plengoffers, een vuuroffer tot een liefelijke 
reuk voor de HERE. 
19 Dan zult gij een geitebok ten zondoffer, en twee 
eenjarige schapen ten vredeoffer bereiden. 
20 En de priester zal ze bewegen, bij het brood der 
eerstelingen, als beweegoffer voor het aangezicht des 
HEREN bij de twee schapen: zij zullen de HERE heilig zijn, 
zij zijn voor de priester. 
21 Op deze zelfde dag zult gij een oproep doen uitgaan, gij 
zult een heilige samenkomst hebben, generlei slaafse 
arbeid zult gij verrichten; het is een altoosdurende 
inzetting, in al uw woonplaatsen, voor uw geslachten. 

Het is wel bekend, dat op die dag na de hemelvaart van Christus 
de Heilige Geest is uitgestort. Maar daarmee is de gemeente 
gevormd, die het lichaam van Christus is, zoals in 1 Korinthe 
12:13 is gezegd:  

want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, 
hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en 
allen zijn wij met een Geest gedrenkt. 

De twee broden, die naar het heiligdom gebracht moesten worden, 
moesten met zuurdeeg gebakken worden. In die broden was dus 
zuurdeeg verwerkt, maar door het bakproces werkte dat zuurdeeg 
niet meer. 
Het is een sprekend beeld van de vrucht die op de eerste garve 
gevolgd is, namelijk de gemeente, bestaande uit hen, die met 
Christus zijn opgestaan (door het geloof) en zijn samengevoegd 
tot een geheel; het was immers brood en niet meer losse aren. De 
gemeente is gevormd uit twee delen: Joden en heidenen, naar ik 
meen uitgebeeld in het tweetal broden. In de gelovigen is wel 
zonde, maar zij zijn geen slaven van de zonde meer. En voor het 
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zuurdeeg van de zonde behoren zij zich dood te houden, daar 
zij immers met Christus gestorven zijn. 
We zien dus, dat ook het pinksterfeest een profetisch karakter 
heeft en dat het vervuld is door de uitstorting van de Geest en de 
vorming van de gemeente (die overigens nog steeds doorgaat.) 
 
Hier eindigt de eerste reeks feesten. 
We zouden nu het voorschrift dat de boeren bij het oogsten in acht 
moesten nemen, moeten bespreken. Dat kan echter moeilijk 
verklaard en nog minder begrepen worden, als nog niet begrepen 
is, waarover de volgende serie feesten handelt. We zullen daarom 
eerst de tweede serie bezien. 
 
De tweede serie. 
 
1 De gedachtenis aan het geklank. 

Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende 
maand, op den  eersten der maand, zult gij een rust 
hebben, een gedachtenis des geklanks,  een heilige 
samenroeping. Leviticus 23:24. 

(Ik geef dit vers in de Statenvertaling, omdat daarin het woord 
Zikrown (Hebreeuws) terecht met gedachtenis is weergegeven, 
terwijl het in de NBG vertaling niet vermeld is.) 
De naam voor dit feest “gedachtenis des geklanks” is inderdaad 
merkwaardig. Wat kan de bedoeling zijn?  
Er moet kennelijk aan klanken gedacht worden. Welke klanken 
kunnen dat zijn? Een muziekinstrument kan geen reden tot een 
feest in Israël zijn. Gezien de feesten in de eerste reeks, moet ook 
hier een diepere en zinvolle achtergrond zijn. Welnu, klanken met 
een grote betekenis zijn de klanken van Gods Woord. Blijkbaar 
moet er opnieuw aan Gods Woord gedacht worden. 
Nu was het vorige feest een verwijzing naar de vorming en vol-
tooiing van de gemeente, ontstaan door de uitstorting van de 
Heilige Geest. Ten overvloede wijst vers 23 op de voltooiing van 
de graanoogst inderdaad. De schoven daarvan zijn binnenge-
bracht, wat wil zeggen, dat de gemeente in Gods schuur geborgen 
is, de hemel.   
 
In dit drieëntwintigste vers komt niet opnieuw de gemeente ter 
sprake. Het gaat in dit vers om het volk, dat ook in het verleden zo 
dikwijls moest worden opgeroepen om naar het Woord van God 
terug te keren, Israël. Jesaja heeft in 8:20 gezegd: “Tot de wet en 
tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, 



 11
dat zij geen dageraad zullen hebben.” Er zal voor Israël geen 
verwachting en toekomst zijn, indien zij niet naar Gods Woord 
terugkeren. Daarom, al is er inmiddels een staat Israël, van rust, 
veiligheid en zegen kan geen sprake zijn, aangezien de massa 
van dat volk niet naar het Woord van God vraagt.  
(Ook voor de christenen in onze tijd is er geen opleving of 
geestelijke voorspoed te verwachten, indien men niet terugkeert 
naar Gods Woord en de talloze ongeloofredeneringen afzweert. 
Hoe kan God zegenen, zo lang zijn Woord verworpen wordt?) 
 
We hebben in Johannes 2:1-11 een bijzondere illustratie van wat 
terugkeer naar het Woord bewerkt: 

1 En op den derden dag was er een bruiloft te Kana in 
Galilea; en de moeder van Jezus was aldaar. 
2 En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de 
bruiloft. 
3 En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot 
Hem: Zij hebben geen wijn. 
4 Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? 
Mijn ure is nog niet gekomen. 
5 Zijn moeder zeide tot de dienaars: Zo wat Hij ulieden zal 
zeggen, doet dat. 
6 En aldaar waren zes stenen watervaten gesteld, naar de 
reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten. 
7 Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En zij 
vulden ze tot boven toe. 
8 En Hij zeide tot hen: Schept nu, en draagt het tot den 
hofmeester; en zij droegen het. 
9 Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, 
geproefd had (en hij wist niet, van waar de wijn was; maar 
de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), 
zo riep de hofmeester den bruidegom. 
10 En zeide tot hem: Alle man zet eerst den goeden wijn 
op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan den 
minderen; maar gij hebt den goeden wijn tot nu toe 
bewaard. 
11 Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in 
Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn 
discipelen geloofden in Hem. 

Op een bruiloft zal er vreugde zijn. Maar in Kana was zorg. De 
wijn, die van vreugde spreekt, was op. Wat was de oplossing? 
Er stonden watervaten, maar die waren leeg. Dat was abnormaal. 
Het water daarvan was bedoeld tot reiniging, maar zonder water 
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kwam er van reiniging niets terecht. Maar toen er weer water in 
die vaten was gedaan, was er ook weer wijn.  
De beeldspraak uit dit wonder zegt ons, dat Israël geen vreugde 
zal kennen, zo lang het water van het Woord van God zijn 
reinigend werk niet heeft gedaan. Zodra zij terugkeren naar het 
Woord Gods en dat bij hen reinigend gewerkt heeft, komt ook de 
vreugde en de zegen. (Dat water in de Schrift een beeld van het 
Woord Gods is, lezen we letterlijk in Efeze 5:25) 
Zo moet er volgens Leviticus 23 een terugdenken komen aan de 
klanken van Gods Woord, opdat dat Woord in Israël zijn bekerend 
werk kan doen. Dat is het begin van geestelijk herstel en zegen.  
Dat werk van Gods Woord heeft tengevolge, dat er inzicht komt in 
de zondige toestand en de zonde in de verwerping van Christus.  
Waartoe zal dat hen leiden? 
 
2 De grote verzoendag. 

27 Doch op den tienden dezer zevende maand zal de 
verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben; 
dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den HEERE 
een vuuroffer offeren. 
28 En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; want het 
is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het 
aangezicht des HEEREN uws Gods. 
29 Want alle ziel, welken op dienzelven dag niet zal 
verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit 
haar volken. 
30 Ook alle ziel, die enig werk op dienzelven dag gedaan 
zal hebben, die ziel zal Ik uit het midden haars volks 
verderven. 
31 Gij zult geen werk doen; het is een eeuwige inzetting 
voor uw geslachten, in al uw woningen. 
32 Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen 
verootmoedigen; op den negenden der maand in den 
avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat 
rusten. 

Drie keer wordt met betrekking tot die dag over verootmoediging 
gesproken: de verzen 27, 29 en 32. En dat is het logische gevolg 
van terugkeer naar Gods Woord. Daardoor immers leert men 
zichzelf en de verkeerdheden zien en erkennen. 
Maar dat is wat we gewoonlijk met bekering bedoelen. Als Israël 
zich door de ontdekkende werking van Gods woord zal bekeren, 
komt spoedig de grote dag, waarop de hemelse Hogepriester, 
Jezus Christus, uit het hemelse heiligdom terugkeert en zijn volk 
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zal zegenen. Want dat was wat op de grote verzoendag plaats 
vond: nadat de Hogepriester in het heiligdom het bloed had 
gesprenkeld, kwam hij in zijn heerlijke kleding naar buiten en 
zegende hij het volk. Het sprenkelen van het bloed in het 
heiligdom werd door niemand gezien. Maar als hij naar buiten 
kwam en allen hem konden zien, wisten zij, dat het offer was 
aangenomen en de zonden verzoend waren. 
Zo zal Israël, dat tot op heden Christus en de verzoening door 
Hem afwijst, in de toekomst, nadat zij zich bekeerd en 
verootmoedigd hebben, beleven, dat de Hogepriester Christus uit 
het hemels heiligdom komt en hen zal zegenen. Zij zullen dan 
alsnog deel krijgen aan de verzoening, die een christen nu reeds 
kent. 
Dat verklaart, waarom er na het pascha, waarin zo duidelijk de 
beveiliging door het bloed van het lam centraal staat, in de tweede 
reeks door de grote verzoendag nog een keer hetzelfde accent 
van beveiliging en verzoening door het bloed gelegd wordt. 
Populair gezegd: Israël heeft de bus gemist; het offer dat op hun 
paasfeest door Christus gebracht is, heeft hun niet gebaat, daar 
zij Hem verworpen hebben. Zij zullen pas later, nadat zij zich 
inderdaad verootmoedigd en bekeerd hebben, aan de verlossing 
deel krijgen en dat weten als Christus bij hen terugkeert, de 
vervulling van de belofte in Zacharia 14:4   
Het is opvallend dat de drie feesten in een halve maand vallen. 
Twee weken na het feest van de gedachtenis des geklanks komt 
in het loofhuttenfeest het beeld van de voleinding en de volle 
vervulling van alle zegeningen voor Israël. Het wijst ons er op, dat 
God na de bekering van Israël het niet uitstelt om Christus terug te 
zenden, hen van vergeving te verzekeren en hen te zegenen. 
Maar het wijst er ook op, dat terugkeer naar het Woord van God, 
dat is weer luisteren naar en gehoorzamen aan wat God in de 
Bijbel zegt, onafwendbaar zegen en herstel in Gods gunst 
gewerkt.  
 
3 Het loofhuttenfeest. 
Het feit dat reeds vijf dagen na de grote verzoendag het 
loofhuttenfeest gevierd moest worden, bevestigt de woorden in de 
laatste alinea: De terugkeer naar het woord Gods bewerkt 
onafwendbaar zegen en herstel in Gods gunst. Het loofhuttenfeest 
is het feest dat van de volle zegen spreekt. Het is het feest nadat 
alles geoogst is, het spreekt van grote vreugde en dankbaarheid 
en kent een voorschrift voor het offeren op elke dag van het feest. 
Op de eerste dag werden dertien varren en veertien lammeren 
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geofferd, op de tweede dag twaalf varren en veertien lammeren, 
en zo doorgaand tot de laatste dag met zeven varren en veertien 
lammeren. (Zie Numeri 29). Dat spreekt van massale vreugde en 
dankbaarheid. Dat zal het geval zijn, als Christus gekomen zal zijn 
en het koninkrijk over Israël weer zal zijn opgericht, het vrederijk. 
Dat is het rijk waarover door de profeten veelvuldig is geschreven 
en dat ook in de Openbaring 20:4-7 wordt genoemd: de duizend 
jaren. Dan zullen alle beloften die aan Abraham en zijn nageslacht 
zijn gedaan, aan het volk Israël vervuld worden.  
Het is ook de vervulling van het voornemen dat God met 
betrekking tot de volheid der tijden heeft, om namelijk alles onder 
een Hoofd tezamen te brengen, dat is onder Christus (Efeze 1:10). 
(De christenen zijn in die toekomstige heerlijkheid volledig 
betrokken, aangezien de gemeente als bruid van Christus met 
Hem heersen zal. Zie Efeze 1:22 en 23.) 
 
Het hiaat tussen de twee reeksen feesten.  
Pascha was in de eerste maand. Het laatste feest van de eerste 
reeks was 50 dagen later. Begin derde maand eindigde die eerste 
serie. 
De tweede reeks begint pas weer in de zevende maand en eindigt 
ook in diezelfde maand. Er was dus een viertal maanden zonder 
feest. Bovendien vinden we tussen de beide reeksen het merk-
waardige voorschrift voor de boeren, dat zij de hoeken van hun 
land niet mochten maaien en het gevallene moesten laten liggen. 
Waarom wordt dat tussen de feesten geplaatst? Het moet er mee 
in verband staan. Welk verband? 
 
Wel, als de Here de bouw van zijn gemeente heeft voltooid en dus 
het Pinksterfeest zijn vervulling heeft gekregen, de tarweoogst in 
binnengebracht, dat wil zeggen dat de gemeente is thuisgebracht, 
blijven op aarde de Bijbels en andere boeken van de christenen 
achter. Er zullen nog kerken zijn, er zullen bibliotheken met gees-
telijke lectuur zijn. En dat zoveel gelovige mensen er niet meer 
zijn, zal vragen oproepen; dat er geen christenen meer zijn, die 
zending bedrijven, zal verbazing wekken; dat christen-Joden er 
niet meer zullen zijn, dat alles zal met name Joden, maar ook 
anderen aan het denken zetten. Zij zullen als het ware oprapen 
wat de christenen hebben achtergelaten aan geestelijke waarden 
en leringen. Dat zal naar mijn overtuiging bewerken, dat zij in 
Gods Woord gaan zoeken, precies wat nodig is voor hen, de 
vervulling van het feest “gedachtenis des geklanks.” 
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Er is over deze dingen veel meer te zeggen, maar dat zou deze 
beschouwing te uitvoerig maken. Ik hoop te hebben aangetoond, 
dat de feesten in hun volgorde en karakter profetisch wijzen op 
hetgeen de Here in de loop der eeuwen doet en doen zal tot aan 
de komst van Christus in heerlijkheid en de oprichting van het rijk 
Gods. 
Merkwaardigerwijze heeft het Loofhuttenfeest een achtste dag. 
Waarom? 
Omdat er na de duizend jaren een nieuw begin komt: een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde: Openbaring 20:11 en 21:1. 
 
De belangrijke les voor ons, christenen. 
We hebben gezien, dat na de terugkeer tot de Woorden Gods, de 
bekering en het herstel zeer spoedig volgen zullen. Dat geeft ons 
reden om te beseffen, dat het verval in de christenheid in onze 
landen alles heeft te maken met het prijs geven en verachten van 
de Bijbel als Woord Gods. Ongehoorzaamheid is verachting. 
Het geeft ons tevens te kennen, dat herstel en opleving alleen 
verwacht kunnen worden, indien we terugkeren, en indien men 
terugkeert naar die oude, maar o zo actuele en waarachtige Bijbel, 
het betrouwbare Woord van God. Het wijst ons op de blijvende 
actualiteit van Jesaja 8:20:  
Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit 
woord, is er geen dageraad. (Wet en getuigenis op te vatten als 
“Gods wil en Woord”, omdat christenen niet onder de wet staan.) 
      J.Ph.Buddingh. 
 

Bèta bundels  bij de Bijbel. 
 
Bundel 3. 
 
Genesis 12. 
De roeping en de gehoorzaamheid van Abraham. 

1 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en 
uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 
2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot 
maken, en gij zult tot een zegen zijn. 
3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en 
met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. 
4 Toen ging Abram, zoals de HERE tot hem gesproken had, en Lot ging 
met hem; en Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran trok. 
5 Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijns broeders zoon, en al hun 
have, die zij verworven hadden, en de lieden, die zij in Haran verkregen 
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hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij 
kwamen in het land Kanaan. 

Wat in de geschiedenis van Abraham als eerste kenmerk opvalt, is 
dat hij op de roeping door God gehoorzaamd heeft.  
Welke reden had hij om te doen wat God heeft gezegd? 
Vertrouwen in God en zijn beloften, dat is geloof. 
De belofte in vers 3 moet hem duidelijk gemaakt hebben, dat uit 
zijn geslacht de beloofde Verlosser, een zegen voor alle mensen, 
geboren zou worden. 
Hij ging echter niet uit zijn maagschap (familie), maar nam zijn 
neef Lot mee.  
Toen Abraham bij de plaats Sichem was gekomen, verscheen de 
Here aan hem en zei hem, dat dit het land was, dat God aan zijn 
nageslacht zou geven. (12:7). Aangezien er honger ontstond, trok 
hij verder, naar Egypte. Dat had de Here hem niet gezegd. In die 
tijd van honger vertrouwde hij kennelijk niet op de Here.  
Toen hij Egypte naderde, zei hij tegen zijn vrouw Sarai, dat ze 
moest beweren zijn zuster te zijn. Zij was namelijk zijn halfzuster. 
Ook dat was geen gelovig vertrouwen op God; het was bedoeld ter 
bescherming, maar bracht in plaats van bescherming juist gevaar. 
Het gevolg was namelijk, dat de koning van het land haar van 
Abraham weghaalde, niet wetend, dat zij de vrouw van Abraham 
was. God kwam Abraham te hulp en zorgde er voor, dat zijn vrouw 
bij hem terugkwam:  

11 Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zeide hij tot zijn 
vrouw Sarai: Zie toch, ik weet, dat gij een vrouw zijt schoon van uiterlijk. 
12 Wanneer de Egyptenaren u zien, zullen zij zeggen: Dit is zijn vrouw; 
en zij zullen mij doden, en u in het leven laten. 
13 Zeg toch, dat gij mijn zuster zijt, opdat het mij om uwentwil welga, en 
ik om uwentwil in het leven moge blijven. 
14 Zodra Abram Egypte binnentrok, zagen de Egyptenaren, dat de 
vrouw zeer schoon was; 
15 en toen de vorsten van Farao haar zagen, roemden zij haar bij Farao, 
zodat de vrouw naar het huis van Farao gehaald werd. 
16 En hij deed Abram wel om harentwil, zodat hij schapen, runderen, 
ezels, slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen ontving. 
17 Maar de HERE sloeg Farao met zware plagen, evenals zijn huis, ter 
oorzake van Sarai, de vrouw van Abram. 
18 Toen riep Farao Abram en zeide: Wat hebt gij mij daar aangedaan? 
Waarom hebt gij mij niet meegedeeld, dat zij uw vrouw is? 
19 Waarom hebt gij gezegd: Zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot 
vrouw genomen heb? En nu, ziehier uw vrouw, neem haar en ga heen. 

In de terugkerende stoet ging ook Hagar, een Egyptische slavin, 
mee. Dat had later kwalijke gevolgen. 
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Belangrijke lessen: 
1 Roeping door de woorden van God gaat altijd aan 
geloof vooraf en zonder Gods woorden kan er geen 
geloof zijn. Geloof is zelfs “door het gehoor van het 
Woord Gods”. 
2 Geloof blijkt uit gehoorzaamheid. 
3 als ten dele wordt gehoorzaamd, zullen er verkeerde 
gevolgen ontstaan. 
4 Doen wat God zegt, is goed. Doen wat God beslist niet 
gezegd heeft, leidt tot problemen.  
5 Halve waarheden zijn geen waarheden.  
 
Vragen: 
1 Gehoorzaamde Abraham in elk opzicht? 
2 Vertrouwde hij ook in de honger op God? 
3 Was hij volkomen eerlijk? 
4 Was het maar goed, dat hij naar Egypte gegaan was, gezien de 
vele goederen die Farao hem gaf? 
 
Genesis 13  
Alsnog scheiding van de familie. 
Het hoofdstuk vermeldt, dat Abraham en  Lot uit Egypte terugkeer-
den. Lot was niet door God geroepen, maar hij sloot zich aan bij 
hem, die van God aanwijzingen en een belofte had ontvangen.  
In 2 Petrus 2:8 wordt hij een rechtvaardige genoemd.  

8 (want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn 
rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle 
wet ingaande werken) 
9 dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en 
de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te 
straffen. 

Lot was een godvruchtig man, maar bagatelliseerde ter wille van 
aards gewin het gevaar van de goddeloosheid in de wereld: 

6 Maar het land liet niet toe, dat zij tezamen bleven wonen, want hun 
have was talrijk, zodat zij niet tezamen konden wonen. 
7 Daardoor ontstond er twist tussen de herders van Abrams vee en de 
herders van Lots vee. De Kanaanieten nu en de Perizzieten woonden 
toen in het land. 
8 Dus zeide Abram tot Lot: Laat er toch geen twist zijn tussen mij en u, 
en tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannen broeders. 
9 Ligt het gehele land niet voor u open? Scheid u toch van mij af; hetzij 
naar links, dan ga ik rechts, hetzij naar rechts, dan ga ik links. 
10 Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag, dat de gehele streek van de 
Jordaan rijk aan water was; voordat de HERE Sodom en Gomorra 
verwoest had, was zij tot Soar toe als de hof des HEREN, als het land 
Egypte. 
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11 Dus koos Lot voor zich de gehele streek van de Jordaan, en Lot 
brak op naar het oosten; en zij scheidden van elkander. 
12 Abram bleef wonen in het land Kanaan en Lot vestigde zich in de 
steden van de Streek, en sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. 
13 De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de 
HERE. 

Aangezien Lot aards gezind was, kon hij de weg van Abraham, 
afgescheiden blijven van ongerechtigheid, niet ten einde toe 
volgen.  
Abraham had hem niet moeten meenemen. God zorgde er voor, 
dat de noodzakelijke scheiding tussen de twee er toch kwam. 
Maar Lot zocht onbedoeld het gevaar, een hachelijke zaak.  
Na de scheiding van Lot bevestigde God zijn beloften aan 
Abraham, 
die daarop een altaar voor God bouwde. Van Lot lezen we niet, 
dat hij een altaar heeft gebouwd. 
 
Belangrijke lessen: 
1 Gods woorden zijn woorden van liefde en wijsheid. 
Ook als ze van geringe betekenis lijken, mogen we ze 
niet negeren. 
2 Dicht tegen de goddeloosheid aan leven, is gevaarlijk 
en de Christen behoort een zodanige afschuw van zonde 
te hebben, dat hij ook het gevaar van beïnvloeding zal 
schuwen. 
3 Wie aards gezind is en rijkdom als hoogste goed ziet, 
zal weinig of geen geestelijke kracht hebben om af te 
zien van wat voor hem voordelig lijkt te zijn. Hij zal ook 
geneigd zijn, zich te laten leiden door wat hij ziet en niet 
door Gods beloften, die geloofd moeten worden, omdat 
het beloofde nog onzichtbaar is. 
 
Vragen: 
1 Was het logisch voor Abraham om uit zijn familie te trekken? 
2 Was het verkeerd van Lot om Abraham te volgen? 
3 Waarom zou Lot niet tot aan Sodom mogen gaan? Hij woonde er 
immers niet binnen.    
4 Wat is het positieve in het bouwen van een altaar? 
 
Genesis 14. 
Een waarschuwing van Godswege voor Lot. 
Het bleek, dat Lot al snel in gevaar kwam: 
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1 Het gebeurde nu in de dagen van Amrafel, de koning van Sinear, 
Arjok, de koning van Ellasar, Kedorlaomer, de koning van Elam, en 
Tidal, de koning der volken, 
2 dat dezen oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, Birsa, de 
koning van Gomorra, Sinab, de koning van Adma, Semeber, de koning 
van Seboim, en de koning van Bela, dat is Soar. 
3 Deze allen kwamen in bondgenootschap naar het dal Siddim, dat is de 
Zoutzee. 

De strijd verliep voor de koning van Sodom en zijn bondgenoten 
niet gunstig. Waar goddeloosheid heerst, is geen kracht: 

8 Toen rukten de koning van Sodom, de koning van Gomorra, de koning 
van Adma, de koning van Seboim en de koning van Bela, dat is Soar, uit 
en zij stelden zich tegen hen in slagorde in het dal Siddim, 
9 tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, Tidal, de koning der volken, 
Amrafel de koning van Sinear, en Arjok, de koning van Ellasar, vier 
koningen tegen vijf. 
10 Het dal Siddim nu was vol asfaltputten. Toen de koning van Sodom 
en die van Gomorra vluchtten, vielen zij daarin, en de overgeblevenen 
vluchtten naar het gebergte. 
11 En zij namen al de have van Sodom en Gomorra en al hun voedsel 
en trokken af. 
12 Ook namen zij Lot mede, de zoon van Abrams broeder, en zijn have, 
en trokken af; hij nu woonde te Sodom. 

Abraham daarentegen was in staat de vijanden te verslaan en de 
gevangenen te bevrijden, ook zijn neef Lot: 

14 Toen Abram hoorde, dat zijn broeder als gevangene was 
weggevoerd, bracht hij zijn geoefenden, degenen die in zijn huis 
geboren waren, in de strijd, driehonderd achttien man, en achtervolgde 
hen tot Dan toe. 
15 En zij verdeelden zich des nachts tegen hen in troepen, hij en zijn 
slaven, en versloegen hen en achtervolgden hen tot Choba toe, dat ten 
noorden van Damascus ligt. 
16 En hij bracht al de have terug, en ook zijn broeder Lot en diens have 
bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. 

 
Tijdige ondersteuning voor Abraham tegen verzoeking: 

18 En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu 
was een priester van God, de Allerhoogste. 
19 En hij zegende hem en zeide: Gezegend zij Abram door God, de 
Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, 
20 en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht 
heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden. 

Melchizedek was koning en priester. Hij was een type of afspie-
geling van onze Hogepriester, Christus, die eveneens de door God 
gezalfde Koning is. Hij ondersteunt de gelovigen en bidt voor hen 
opdat zij in verzoeking bewaard blijven. Over deze dingen kunnen 
we lezen in Hebreeen 5, 6 en 7.  
Bij Abraham kwam de verzoeking van de kant van de koning van 
de goddeloze stad Sodom: 

21 De koning van Sodom nu zeide tot Abram: Geef mij de mensen, en 
behoud de have voor u. 
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22 Doch Abram zeide tot de koning van Sodom: Ik zweer bij de 
HERE, bij God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde: 
23 Zelfs geen draad of schoenriem, ja niets van het uwe zal ik nemen, 
opdat gij niet kunt zeggen: Ik heb Abram rijk gemaakt! 

Het valt op, dat Abraham in zijn antwoord de woorden van 
Melchizedek overnam. Dat is een les voor ons. Onze 
Hogepriester, Christus, bidt en komt ons te hulp, maar wij behoren 
zijn woorden serieus te nemen. Ze zijn immers woorden van God. 
 
Belangrijke lessen: 
1 De christen behoort het kwaad te schuwen en zichzelf 
niet te overschatten. 
2 De gelovige, die in praktische gemeenschap met de 
Heer leeft als vreemdeling (een ander soort mens) heeft 
kracht om hulp te bieden aan een gelovige die wankelt of 
in geestelijke nood is gekomen. 
3 Dergelijke hulp brengt de satan in het geweer om ons 
te verleiden. 
4 Wij hebben een Helper in de hemel, maar moeten op 
zijn woorden acht slaan. Dan staan we sterk. 
 
Vragen: 
1 Waardoor viel niet Abraham, maar Lot als gevangene ten prooi? 
2 Was het niet wijzer geweest zich niet met die strijd te bemoeien? 
3 Wat betekent Melchizedek: naam en functie? (Hebr. 5-7). 
4 Van wie is hij een beeld? 
5 Hoe weerstond Abraham de verzoeking door de koning van 
Sodom? 

Wordt D.V. vervolgd. 
 
Maak ons toch, Here, God almachtig, 
uw rijkdom en uw trouw indachtig, 
de liefde die de Heiland heeft 
en alle zegen die Hij geeft. 
Geef dat wij, hoewel wij het weten, 
zijn toekomst niet zullen vergeten, 
opdat als de verzoeker komt 
als onze beste vriend vermomd, 
wij kunnen zeggen “Ga maar heen, 
mijn rijkdom is in God alleen. 
Daar ik zielsveel van Jezus houd, 
veracht ik alle klatergoud.”  
 


