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Heer, kom af. 
 Johannes 4:49 

 
In Johannes 4 hebben we van vers 46 tot 54 de geschiedenis van 
een hoveling, wiens zoon door de Here Jezus genezen werd.  

46 Hij kwam dan weder te Kana in Galilea, waar Hij het water tot wijn 
gemaakt had. En er was te Kafarnaum een hoveling, wiens zoon ziek was. 
47 Toen deze hoorde, dat Jezus uit Judea naar Galilea gekomen was, ging 
hij tot Hem en verzocht Hem te komen en zijn zoon te genezen; want deze 
lag op sterven. 

Dit evangelie geeft ons zeven tekenen van de Here Jezus. Het eerste 
was het teken, dat Hij in Kana water tot wijn maakte. Het laatste is de 
opwekking van Lazarus geweest.  
Wat met de zoon van de hoveling gebeurde, wordt in vers 54 het 
tweede teken genoemd. Ondanks die zeven tekenen, die zijn 
getuigenis bevestigden, dat Hij van God gekomen, ja Gods Zoon 
was, heeft men Hem toch verworpen en gekruisigd. 
 
Maar je zult een hoveling zijn, een man in een hoge positie, 
gerespecteerd door allen om je heen, en genoodzaakt zijn om hulp te 
zoeken bij een rondtrekkende Prediker uit Nazareth, de Zoon van een 
timmerman. Dat doe je niet zo maar. Het is je eigen eer te na en 
bovendien tegenover de mensen een toonbeeld van zwakheid en 
afhankelijkheid. Nee, dat doe je niet zo maar.  
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Maar als je hebt moeten zien en erkennen, dat je machteloos bent en 
dat ook niemand heeft kunnen helpen, ben je tot veel, zo niet tot alles 
bereid, als je zoon op sterven ligt. Hoewel, het bleef wel een afgang! 
Het woord voor “komen” heeft het karakter van “afdalen”, “omlaag 
gaan”. De Statenvertaling heeft dat beter weergegeven dan de NBG. 
vertaling. 
De man vroeg dus aan de Here om af te komen. Merkwaardig. De 
gang naar die Genezer leek een afgang voor een hoveling, maar 
deze vroeg aan Jezus om neer te dalen.  
Er zijn er meerderen die zich te hoog, te verstandig, te ontwikkeld 
vinden om in Jezus Christus te geloven. De hoveling zal ook geen 
behoefte of neiging gevoeld hebben om ooit tot Jezus te gaan. 
Waarom ook? Maar toen kwam een ziekte en die bleek ongeneeslijk 
te zijn. Dat veranderde alles. 
Maar als je wel ernstig ziek bent, maar dat niet weet? Dat kan fataal 
worden! En we zijn ziek, allemaal. Onze longen, onze benen, onze 
lever, het kan allemaal in orde zijn, maar ons hart is ziek. Er woont 
en werkt zonde in ons en niemand kan ons van zonden verlossen. 
Daardoor is er geen vrede in het hart en jaagt men naar vermaak, 
ontspanning, en het is nooit genoeg of afdoende. 
Ziek zijn we, en er is uitzicht als we dat weten en erkennen. Dan sta 
je immers open voor hulp. En er is hulp, hulp bij de Man uit Nazareth, 
die wel de Zoon van de timmerman was, maar Gods Zoon bleek te 
zijn, God in mensengestalte.  
 

48 Jezus zeide dan tot hem: Indien gijlieden geen tekenen en wonderen 
ziet, zult gij niet geloven. 
49 De hoveling zeide tot Hem: Heer, kom af, eer mijn kind sterft. 
50 Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw zoon leeft! De man geloofde het 
woord, dat Jezus tot hem sprak, en ging heen. 

De Here was zeker bereid de hoveling te helpen, maar die tot Hem 
kwamen, hadden meestal een probleem met hun gezondheid of iets 
dergelijks. Weinigen kwamen met geestelijke nood, zondebesef, of 
met de erkenning, dat Hij Gods Zoon was. Pas als zij tekenen zagen, 
werden ze meer of minder wakker. 
Is dat bij u misschien ook zo? Zit u ook op een teken te wachten?  
Doe dat niet. Ga tot Jezus zoals u bent, met uw zonde, met uw 
ongeloof, met uw gebrek aan ootmoed en berouw, in uw verwerpe-
lijke en armoedige staat. Hij nodigt zulke mensen juist uit, ja zoekt ze 
en wil ze helpen indien ze bij Hem aankloppen. 
 
De hoveling meende geen tijd te hebben en zei “Heer kom af eer mijn 
kind sterft”. 
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Dat was een juiste opmerking. Het leek voor hem een afgang om zijn 
afhankelijkheid te erkennen, maar het was andersom. De Here moest 
afdalen om ons te vinden. Dat hoefde de hoveling niet eens meer te 
vragen, want Hij is neergedaald uit de hemel en daalde op Golgotha 
nog dieper af, toen Hij onze zonden droeg en tussen misdadigers 
hing. Zeker, Christus heeft alles gedaan wat voor ons nodig was. De 
hoveling hoefde niets te doen, kon niets doen en juist daarom was hij 
naar Jezus gegaan.  
Maar toch, een ding moest hij doen. Hij moest vragen of de Here 
wilde afkomen om de zieke te genezen. Als Hij dat niet had gedaan, 
was zijn zoon denkelijk overleden. 
De Here antwoordde de man “Ga heen. Uw zoon leeft”. En de man 
geloofde dat. Daarom ging hij naar huis. 
Als u al lang wacht op vergeving, is het mogelijk uw fout, dat u nog 
nooit hebt gevraagd. Als u vraagt, helpt Hij, zo vast als wat. Of 
gelooft u dat niet? Dat kan namelijk uw probleem zijn. 
 
Stel je voor, dat hij het niet had geloofd en was blijven vragen. Zou 
de Here dan niet gezegd hebben “Je hebt mij wel gevraagd om te 
helpen, maar je vertrouwt mijn bereidheid, mijn belofte, mijn woord 
niet. Het spijt me, maar iemand die mij wantrouwt, kan ik niet 
helpen”.  
Kijk, dat kan ook uw probleem zijn. U bidt en vraagt; u gelooft, dat 
Jezus de Christus en de Zoon van God is, maar als Hij zegt, dat wie 
gelooft dat Hij de Christus en Gods Zoon is, eeuwig leven en 
vergeving van zonden heeft, dus genezen is, gelooft u Hem niet. 
Zou de Here dat waarderen? Denk dat maar niet. U maakt Hem 
daarmee tot een leugenaar. Neem daarom een voorbeeld aan de 
hoveling en geloof het woord van de Here. 
 

51 En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en 
zeiden, dat zijn kind leefde. 
52 Hij vroeg hun naar het uur, waarop de beterschap was ingetreden; zij 
zeiden tot hem: Gisteren op het zevende uur werd hij vrij van koorts. 
53 De vader dan bemerkte, dat het dat uur was, waarop Jezus tot hem 
gezegd had: Uw zoon leeft, en hij werd zelf gelovig en zijn gehele huis. 

Ja, dat kon ook niet anders. Zou de Here iets zeggen, dat niet waar 
is? Zou Hij beloven en niet doen? 
En wat was het gevolg? Dat niet alleen de vader geloofde, maar zijn 
gehele huis, dat is zijn gezin en zijn personeel.  
Kijk, dat kan de vrucht zijn, als u gelooft wat de Here zegt. 
Als we de Here niet op zijn woord geloven, zal ons getuigenis hol, 
leeg, zonder betekenis en kracht zijn. Dan worden we zelf niet 
gezegend en verspreiden we geen zegen. 
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Zo zie je maar, dat er van een hoveling uit een ver verleden nog wel 
het een en ander valt te leren! 

J.Ph.Buddingh. 
 

Heeft de Heere Jezus zich vergist? 
 
In nummer 19 van het blad Visie van de Evangelische Omroep is een 
interview van Gert Jan Schaap met Ds. Troost afgedrukt. 
In dat interview stelde Ds. Troost, dat hij in de knoop kwam met 
enkele uitspraken van Jezus, de zogenaamde termijnteksten (zie 
Mattheüs 10:23, 16:28 en 24:34 volgens de redactie).  
Hij zei daarvan “Jezus zegt, dat Hij spoedig zal terugkomen, dat het 
Koninkrijk der hemelen zal komen nog voordat dit geslacht zal zijn 
voorbijgegaan, en dat de discipelen de steden van Israël nog niet 
zullen zijn rondgegaan voordat het zover is. Maar dat is niet gebeurd. 
Hoe zit dat? Wat moet ik als heraut van een Koning Die zich vergist? 
Is Hij dus toch niet de Messias?” 
 
Terecht heeft Schaap hem gevraagd: U concludeert, dat Jezus zich 
wel degelijk vergist heeft, maar bent blijven geloven, dat Hij deson-
danks de Messias is. Hoe rijmt u dat met elkaar?  
Dan komt het antwoord, “dat Jezus volstrekt gelijk heeft, namelijk als 
Hij zegt, dat Hij de dag van de komst van het Koninkrijk niet weet”. 
Hij vervolgt met “Jezus bewijst dat Hij gelijk heeft als Hij toch, bij 
benadering, aangeeft wanneer het Koninkrijk zal doorbreken: spoe-
dig, binnen zijn generatie. Sommigen uit de kring om Hem heen 
zullen de dood niet smaken voordat zij de Zoon des mensen hebben 
zien komen in zijn koninklijke waardigheid, (met zijn engelen, om 
ieder te vergelden). Lees Mattheüs 16:27 en 28. Dat is toch nog nooit 
gebeurd? Daarin vergist Jezus zich blijkbaar wel. Dus Hij heeft gelijk: 
Hij weet het niet en dat blijkt uit zijn vergissing”.  
(In vers 28 heeft de Here niet over vergelden gesproken.) 
 
Ik ga er aan voorbij, dat het afdrukken van dit interview in Visie, 
zonder een passende weerlegging van de gedachten van Ds. Troost, 
schade aanricht, velen aan het twijfelen zal brengen en de aandacht 
vestigt op een boek van Ds. Troost dat twijfel en ongeloof bevordert.  
Het dunkt mij noodzakelijk een uitleg van de door Ds. Troost 
bedoelde passages te geven, waardoor zijn opvattingen hun grond 
geheel verliezen en minder schade kunnen aanrichten. 
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Maar daaraan vooraf wil ik er op wijzen, dat  “de natuurlijke mens niet 
aanvaardt hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid 
en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te 
beoordelen is”. (1 Korinthe 2:14). Een natuurlijk mens, zoals in deze 
passage bedoeld, is een niet bekeerd en ongelovig mens, iemand die 
niet gelooft, dat Jezus de Christus is, noch dat Hij waarachtig God is.  
Het is niet door studie aan een universiteit of door een opleiding in 
theologie dat iemand de Schriften zal verstaan. De basis die gelegd 
moet zijn om Gods gedachten in de Bijbel te verstaan, is de gelovige 
overtuiging, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, ja, de Ik Ben, 
zoals Hijzelf heeft gezegd in Johannes 8:58. Johannes schreef 
daarom over Hem aan het einde van zijn eerste brief: Deze is de 
waarachtige God en het eeuwige leven. En Paulus schreef in Kolosse 
2:9 over de Here Jezus “in Hem woont al de volheid der godheid 
lichamelijk”. En wat Paulus heeft geschreven in Filippi 2:6 en 7 
bevestigt, dat Jezus Christus van eeuwigheid God is: “die, in de 
gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft 
geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een 
dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden 
is”.   
  
Zondebesef, bekering en geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, gaan 
vooraf aan het verstaan van de Schriften. Daarom, niet de bestu-
dering van de genoemde termijnteksten leiden tot het geloof dat 
Jezus waarachtig God is, maar omgekeerd: wie gelooft, dat Jezus 
waarachtig God is, zal de genoemde teksten kunnen verstaan. 
Christus Jezus is het vleesgeworden Woord dat bij God was en God 
was. Inderdaad, deze Mens is God, waarom Hij ook zonden kon en 
mocht vergeven (Mattheüs 9:6). 
 
Wat nu het ogenschijnlijke probleem in Mattheüs 16:27 en 28 betreft, 
in Lukas 17:21 heeft de Here Jezus gezegd “Het Koninkrijk Gods 
komt niet zo, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, 
hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u”. (Lukas 
17:20 en 21). 
Hoe kon de Here dat zeggen? 
Omdat Hij, de Koning in dat rijk, voor hen stond.  
In Mattheüs 12:28 heeft Hij gezegd: “Maar indien Ik door de Geest 
Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u 
gekomen”. Beide uitspraken bevestigen, dat met de komst van 
Christus het koninkrijk in beginsel gekomen was. Zijn verwerping 
echter was oorzaak, dat het rijk Gods toen niet werd opgericht. 
 

 6 
In Mattheüs 16 heeft de Here de woorden in de verzen 27 en 28 
gesproken na de aankondiging van zijn lijden, dood en opstanding, 
wat op zijn verwerping door Israël wijst. Dat was voor de discipelen 
moeilijk te begrijpen en te verwerken, getuige de woorden van 
Petrus: “Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen!” 
Om hen tegemoet te komen heeft de Here daarop in vers 27 gezegd, 
dat Hij stond te komen in de heerlijkheid zijns Vaders met zijn 
engelen. Daarbij moeten we in gedachten houden, wat Petrus 
schreef, dat bij de Here duizend jaar is als een dag (2 Petrus 3:8).  
We moeten ook niet vergeten, wat de Here na zijn opstanding heeft  
gezegd tegen de verwarde en treurende discipelen, die naar Emmaus 
wandelden: “O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft 
alles wat de profeten gesproken hebben! 
26 Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te 
gaan?” (Lukas 21:25 en 26). 
En als antwoord op de vraag “Here, herstelt Gij in deze tijd het 
koningschap voor Israel?” zei Hij: “Het is niet uw zaak de tijden of 
gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich 
gehouden heeft, 
8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u 
komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea 
en Samaria en tot het uiterste der aarde”. (Handelingen 1:6-8). 
 
De aankondiging van zijn dood in Mattheüs 16 toont, dat de Here wist 
wat komen zou. Het antwoord in Handelingen 12:7 laat ons zien, dat 
de Here heel goed wist, dat het koninkrijk in zijn openbare vorm niet 
onmiddellijk zou komen, maar dat eerst de Heilige Geest zou worden 
uitgestort en dat daarop het evangelie over de gehele wereld 
gepredikt zou worden. Dat evangelie was niet bedoeld om het 
koninkrijk te grondvesten, maar om de gemeente te bouwen, een 
geheel andere zaak. Dat had de Here in Mattheüs 16:18 ook al 
gezegd. Maar blijkbaar denken velen, dat de bouw van de gemeente 
hetzelfde is als het koninkrijk. Men ziet dan niet in,  dat de gemeente 
een geheel nieuwe zaak is. Die dingen waren bij de Here Jezus 
volkomen bekend, ook, dat het koninkrijk voorlopig niet zou komen, 
zoals blijkt uit de gelijkenis in Lukas 19, waarin Hij sprak over zichzelf 
onder het beeld van de man van hoge geboorte, die naar een ver 
land reisde om een koninkrijk te ontvangen. De mensen meenden dat 
het koninkrijk onmiddellijk openbaar zou worden, maar de Here wist 
wel beter. In die gelijkenis heeft de Here in vers 13 gezegd: “En hij 
riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden en zeide tot hen: 
Drijft handel, totdat ik terugkom”. 
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Die opdracht aan de slaven wijst er op, dat hun heer langere tijd 
afwezig zou zijn. Het is de opdracht aan de christenen om hun 
ponden te gebruiken tot winst van de Here, die nog steeds in de 
hemel wacht. De opdracht was niet: Tracht reeds te regeren, en 
evenmin: probeer mijn  koninkrijk alsnog te vestigen. Neen, zij 
moesten handel drijven, dat is het evangelie prediken, opdat velen tot 
geloof zullen komen. Het regeren zou pas komen als de Here 
teruggekeerd zou zijn. 
Velen hebben kennelijk deze gelijkenis niet begrepen. Maar het is 
duidelijk, dat de Here door die voorstelling de hoorders er op wilde 
voorbereiden, dat Hij zou worden verworpen en zou terugkeren naar 
de hemel, en dat het langere tijd zou duren, voordat Hij terugkeerde. 
Een opbrengst van 100 procent (bij de tien ponden) komt immers niet 
in een paar maanden tot stand. 
 
Over de belofte in Mattheüs 16:28, die vervuld werd bij de 
verheerlijking op de berg (hoofdstuk 17), heeft Petrus geschreven: 
“Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer 
aan deze dingen kunt denken. 
16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, 
toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus 
hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn 
majesteit. 
17 Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, 
toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: 
Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. 
18 En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij 
met Hem op de heilige berg waren. 
19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij 
doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een 
duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in 
uw harten”. (2 Petrus 1:15-19) 
 
Vers 19 van deze woorden laat ons begrijpen, dat het gebeuren op 
de berg der verheerlijking inderdaad bedoeld was, om het profetische 
woord over het koninkrijk en de heerlijkheid, dat de discipelen heel 
goed kenden, te bevestigen, opdat zij niet door de kruisiging en dood 
van de Here zouden menen, dat zij zich vergist hadden. Christus zal 
inderdaad komen in macht en majesteit en met grote heerlijkheid. Die 
volkomen juiste verwachting van de discipelen werd voor hen 
bevestigd door de verheerlijking op de berg. Hun vergissing is slechts 
geweest, dat zij de profetieën over verwerping en dood hadden laten 
liggen. Zij hadden de profeten wel geloofd, maar niet alles wat de 
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profeten gesproken hadden. Het lijden en de verwerping hoorden er 
ook bij. 
 
Er is dus bij de Here geen sprake van een vergissing geweest. Hoe 
zou het ook kunnen. Hij heeft alle dingen van eeuwigheid af geweten, 
Hij, die in psalm 45:6 en 7 door God met de term God wordt 
aangesproken:  
6 Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw koninklijke 
scepter is een rechtmatige scepter. 
7 Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o 
God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen; 
(In deze teksten wordt gezegd, dat God door zijn God gezalfd is, wat 
op Christus slaat en op niemand anders van toepassing is of kan 
zijn.)  
Als God Hem, de Zoon, God noemt, en van Hem zegt, dat zijn troon 
voor altijd en eeuwig staat, wie zijn wij om zijn volkomen godheid te 
betwijfelen? 
 
De woorden in Mattheus 10:23 luiden als volgt:  
23 Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want 
voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondge-
komen, voordat de Zoon des mensen komt. 
Die woorden van de Here duiden evenmin op onkunde of een 
vergissing van de Here. Hij wist precies wat komen zou. De gelovige 
lezer moet evenwel ernstig nagaan, zoals met alle profetische 
woorden, “op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus doelde, 
toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou 
komen, en van al de heerlijkheid daarna”. (1 Petrus 1:11)  
Mattheüs 10 vermeldt, dat de Here zijn twaalf discipelen uitzond. De 
Here heeft hun daarbij een opdracht gegeven en daaraan meerdere 
woorden toegevoegd. Die woorden beginnen in vers 7 en eindigen in 
vers 42. Oppervlakkig lezen doet denken, dat de Here in al die 35 
verzen sprak over de dagen waarin de twaalf hun opdracht zouden 
uitvoeren. Dat is echter niet het geval. 
In zijn spreken in Mattheüs 10 verbond de Here het werk van de 
twaalf en wat zij zouden ontmoeten naadloos aan de tijd die zelfs 
heden nog niet is gekomen, de tijd die voorafgaat aan zijn 
wederkomst, wat direct al duidelijk moet zijn uit de verzen 22 en 23: 
“En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie 
volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 
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23 Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want 
voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn 
rondgekomen, voordat de Zoon des mensen komt”. 
De woorden van de Here in Mattheüs 10 zijn vanaf vers 16 profetisch 
en spreken over de tijd die toen nog ver af was. 
Wist de Here dat niet? Heeft Hij zich vergist? 
 
Zeer beslist wist Hij het alles en Hij heeft zich niet vergist. 
De Here sprak zoals de profeten zo vaak gesproken hebben. 
Henoch sprak over de komst van Christus en het oordeel dat Hij dan 
zal voltrekken over de goddelozen, de verre toekomst dus, zeker in 
zijn tijd, maar hij sprak, alsof de Here reeds gekomen was:  
“Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, 
15 om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te 
straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven 
hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen 
Hem gesproken hebben”. (Judas, verzen 14 en 15) 
Wist Henoch niet, dat de Here nog niet gekomen was? 
Een dwaze vraag. Hij wist dat zeer zeker, maar sprak als profeet. 
 
Jesaja schreef in hoofdstuk 9:  
4 Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede 
van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag. 
5 Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed 
gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. 
6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare 
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 
7 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon 
van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest 
met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver 
van de HERE der heerscharen zal dit doen. (verzen 4-7) 
Jesaja verbond de toekomstige uitredding van Israël (verzen 4 en 5) 
met de geboorte van Christus (vers 6), en met zijn toekomstige 
heerschappij (verzen 6 en 7). 
Christus heerste niet na zijn geboorte en heerst nog steeds niet. 
Hij wacht nog tot zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten 
gelegd worden. Wij weten, dat er tussen vers 6 en vers 7 een grote 
spanne tijds ligt, nu reeds ongeveer tweeduizend jaren. Toch liet God 
hem zo spreken. Dat had ten gevolge dat de profeten inderdaad 
onderzochten en naspeurden op welke tijden hun profetieën 
betrekking hadden, zoals Petrus schreef. 
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In hoofdstuk 11 schreef Jesaja: 
“En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai en een scheut 
uit zijn wortelen zal vrucht dragen. 
2 En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid 
en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en 
vreze des HEREN; 
3 ja, zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN. Hij zal niet richten naar 
hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren 
horen; 
4 want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de 
ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de 
aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen 
de goddeloze doden. 
5 Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel 
zijner heupen. 
6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich 
nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee 
zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 
7 de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich 
tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 
8 dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het 
nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand 
uitstrekken. 
9 Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn 
heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals 
de wateren de bodem der zee bedekken”. (verzen 1-9). 
 
De profeet verbond de geboorte van Christus naadloos met het 
richten door Christus (verzen 3 en 4), met het oordelen door Christus 
(vers 4), en met het vrederijk (verzen 6-9).  
Zacharia schreef op dezelfde manier: 
“Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! 
Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, 
en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong. 
10 Dan zal Ik de wagens uit Efraim en de paarden uit Jeruzalem 
tenietdoen, ook de strijdboog wordt tenietgedaan; en hij zal de volken 
vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee 
tot zee, en van de Rivier tot de einden der aarde”. (Zacharia 9:9 en 
10) 
 
De profeet verbond de intocht in Jeruzalem met de tijd van vrede van 
het rijk Gods en de heerschappij van Christus over de ganse aarde. 
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Waarom wordt de periode tussen de geboorte en het leven Christus 
en zijn toekomstige wederkomst, inmiddels al bijna 2000 jaren, in de 
profetieën niet genoemd? Waarom zweeg ook Christus over die tijd 
en laste ook Hij zijn eerste komst vast aan zijn wederkomst en 
regering? Omdat Hij niet beter wist? 
Nee nee. 
 
De periode van ongeveer 2000 jaar die er nu reeds tussen ligt, is de 
periode, waarin de gemeente, het lichaam van Christus, wordt 
gebouwd. Maar de bouw van die gemeente was een verborgenheid, 
een geheim gebleven, dat God in het Oude Testament niet had 
geopenbaard:  
“Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij 
met het oog op u gegeven: 
3 dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik 
boven in het kort daarvan schreef. 
4 Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht 
in het geheimenis van Christus, 
5 dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan 
de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is 
aan de heiligen, zijn apostelen en profeten: 
6 dit geheimenis, dat de heidenen mede–erfgenamen zijn, medeleden 
en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, 
7 waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave Gods, 
die mij geschonken is naar de werking zijner kracht. 
8 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te 
beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van 
Christus te verkondigen, 
9 en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis 
inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de 
Schepper van alle dingen, 
10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en 
de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods 
bekend zou worden”. (Efeze 3:2-10). 
 
Ongeveer hetzelfde vinden we in Kolosse 1: 
25 Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij 
door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn 
volle recht te doen komen (volledig te maken, te completeren), 
26 het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is 
geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. 
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27  Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van 
dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der 
heerlijkheid. 
 
En reeds in de brief aan de Romeinen gaf de apostel aan het einde 
een verwijzing naar de openbaring van dat lang verzwegen geheim: 
“Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de 
prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het 
geheimenis, eeuwenlang verzwegen, 
26 maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens 
bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des 
geloofs bekendgemaakt onder alle volken) 
27 Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid 
in alle eeuwigheid! Amen”. (Romeinen 16:25-27) 
 
Welnu, zoals de profeten dat geheim niet hebben geopenbaard, heeft 
ook de Here Jezus in Mattheüs 10 dat buiten beschouwing gelaten. 
Zouden de Joden anders niet kunnen zeggen: “Natuurlijk hebben wij 
de Christus verworpen; wij wisten dat het zo moest gaan; heeft Hij 
zelf niet over die tussentijd gesproken?” 
Zij kunnen dat echter niet zeggen. De Schriften geven hun dat 
excuus niet. Met onwetendheid van Christus of met onwetendheid 
van de profeten heeft het allemaal niet te maken. Het is wijs beleid 
van God geweest. 
 
De Here Jezus begreep heel goed, wat een schok het voor zijn 
discipelen zou zijn, die de oprichting van het koninkrijk verwachtten, 
als zij zouden zien, dat Hij aan een kruis hing en stierf. Hij heeft hen 
daarom versterkt en bemoedigd met de volgende woorden: 
“Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u 
gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 
3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik 
weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”. 
(Johannes 14:1-3) 
Waardoor zouden zij ontroerd zijn? 
Doordat het anders zou gaan, dan zij verwachtten: geen koninkrijk, 
maar een kruis en een graf. 
Waarom geloven in Christus zoals zij in God geloofden? 
Omdat Hij van hen heen zou gaan en zij Hem niet meer zouden zien, 
zoals ze ook God niet zagen. Desondanks geloofden zij in God. Zo 
moesten zij voortaan ook in Hem als de Onzichtbare geloven. 
Wat bedoelde Hij met vers 2?  
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Precies wat Hij zei: Hij zou voor de zijnen plaats maken in het 
Vaderhuis.  
Wat betekenen zijn woorden in vers 3? 
Dat Hij terugkomt om de zijnen tot zich op te nemen in dat Vaderhuis. 
Hij sprak in dat vers niet over zijn terugkomen op aarde, maar over 
de komst van de zijnen in de hemel, waar Hij is. 
Die belofte, dat zij die in Hem geloven, in het vaderhuis gebracht 
worden, is groter en heerlijker dan de verwachting die de discipelen 
kenden: het koninkrijk op aarde. Dat laatste komt op Gods tijd wel. 
Deze nieuwe belofte gaat daar ver boven uit. Zij wordt in 1Korinthe 
15:51-57 en in 1 Thessalonika 4:13-18 verder uitgewerkt. 
 
Samenvattend mag gezegd worden, dat de Schrift nergens aanleiding 
geeft om te veronderstellen, dat Christus onwetend was over de 
toekomstige dingen en zich vergiste of kon vergissen. 
De lezer mag uitmaken, wie met betrekking tot de bedoelde 
uitspraken onwetend is en wie zich vergist heeft. 
      J.Ph.Buddingh. 
 

Bèta bundels  bij de Bijbel. 
 

Genesis 15. 
De rechtvaardiging door het geloof. 

1 Hierna kwam het woord des HEREN tot Abram in een gezicht: Vrees niet, 
Abram Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn. 
2 En Abram zeide: Here HERE, wat zult Gij mij geven, daar ik kinderloos 
heenga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damascener Eliezer zijn. 
3 En Abram zeide: Zie, mij hebt Gij geen nakroost gegeven, en nu moet een 
onderhorige mijn erfgenaam zijn. 
4 En zie, het woord des HEREN kwam tot hem: Deze zal uw erfgenaam niet 
zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. 
5 Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel en 
tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw 
nageslacht zijn. 
6 En hij geloofde in de HERE, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid. 

Abram had de rijkdommen van Sodom afgewezen en als antwoord 
zei God, dat zijn loon zeer groot zou zijn; in de Statenvertaling staat 
zelfs, dat God zelf het zeer grote loon van Abram zou zijn, een 
ongetwijfeld correcte weergave. 
Ook voor ons geldt, dat afwijzen van wat bij de godvijandige wereld 
hoort, ons niet armer maakt, maar dat in God en zijn schatten een 
groter loon gevonden wordt.  
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De belofte in vers 5, een nageslacht, hoewel Abram nog geen 
kinderen had, werd door Abram geloofd. Dat geloof rekende God hem 
tot gerechtigheid. 
Dit gedeelte geeft ons het antwoord op de belangrijke vraag wat 
geloof is. Eigenlijk weet iedereen wel, wat geloven is. Maar men is 
erg vindingrijk geweest in het opnoemen van verschillende soorten 
geloof, waarvan slechts een soort zaligmakend is. 
Wat geloofde Abram? 
Hij geloofde wat God hem gezegd had, hoewel dat een belofte was, 
die volgens menselijke logica niet of nauwelijks vervuld kon worden. 
Geloven wat God zegt, omdat God het zegt, dat is wat God van de 
mens vraagt. 
Abram had nog geen Bijbel. Onze omstandigheden zijn anders.  God 
hoeft ons niet apart te benaderen, want we hebben wel een Bijbel, 
waarin God tot ons spreekt. Hij spreekt tot ons vooral in zijn Zoon, 
Jezus Christus. die in Johannes 1:1 en 14 het Woord wordt genoemd. 
Wie in Hem gelooft, doet wat ook Abram heeft gedaan, Hij gelooft het 
Woord van God. Daaraan is ook voor ons verbonden, dat God dat 
geloof tot gerechtigheid rekent. 
Hebt u die mededeling al aangenomen of betwijfelt u die?  
 
Paulus heeft in Romeinen 4 over die rechtvaardiging door het geloof 
geschreven:  

Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de 
goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Vers 
5. 

Het is opvallend, dat hier het geloven wordt gekoppeld aan “Hem die 
de goddeloze rechtvaardigt”. We mochten eens denken, dat God 
alleen vromen, als Abram, rechtvaardigt. Dat zou een verkeerde 
gedachte zijn. God rechtvaardigt goddelozen als zij geloven in Hem, 
de grote vergever van zonden. Er staat evenmin, dat God 
uitverkorenen of alleen uitverkorenen rechtvaardigt. Ik zeg niet, dat 
zij, die geloven, niet uitverkoren zijn. Maar het aanbod van 
rechtvaardiging wordt aan alle goddelozen gedaan en voor alle 
goddelozen is er rechtvaardiging, als zij geloven wat God zegt. 
Vervolgens schreef de apostel:  

maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij 
werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, 
21 in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook 
te volbrengen. 
22 Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. 
23 Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven: het werd hem 
toegerekend, 
24 maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons 
geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft, 
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25 die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze 
rechtvaardiging. Vers 20-25. 

We zien dus, dat geloven is: Als waar en echt gemeend aannemen 
wat God zegt, ook als God zegt, dat Jezus Christus voor ons 
gestorven en opgewekt is, ook als Hij zegt, dat Jezus Gods Zoon is. 
Opnieuw de vraag: Gelooft u deze dingen? De apostel zegt dat u dan 
gerechtvaardigd bent door dat geloof.  
 
Het verbond met Abram. 

7 En Hij zeide tot hem: Ik ben de HERE, die u uit Ur der Chaldeeën heb 
geleid om u dit land in bezit te geven. 
8 En hij zeide: Here HERE, waaraan zal ik weten, dat ik het bezitten zal? 
9 En Hij zeide tot hem: Haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige 
geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. 
10 Hij haalde die alle voor Hem, deelde ze middendoor en legde de stukken 
tegenover elkander, maar het gevogelte deelde hij niet. 
Genesis 15:7-10 

Bij het sluiten van dit verbond moesten vier soorten dieren geslacht 
worden, ongetwijfeld een verwijzing naar het offer van Christus, de 
basis voor alle beloften en zegeningen die God geeft. 
In de verzen 18 en 19 lezen we dat God het verbond sloot: 18  

Te dien dage sloot de HERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw 
nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, 
de rivier de Eufraat: 
19  De Keniet, de Kenizziet, de Kadmoniet, 
20  de Hethiet, de Perizziet, de Refaieten, 
21  de Amoriet, de Kanaaniet, de Girgasiet en de Jebusiet. 

God heeft aan Abraham meerdere beloften gegeven. God heeft 
gesproken over een nageslacht als het zand aan de zee en als de 
sterren van de hemel. Hij heeft beloofd, dat door Abrahams 
nageslacht alle volken gezegend zouden worden. Maar bij het sluiten 
van het verbond heeft God alleen over het land gesproken. De 
verbondsbelofte is dus de belofte van het land Kanaan voor Abraham 
en zijn nageslacht. 
 
De rechtvaardige grondslag van het oordeel over de volken in 
Kanaan. 

12 Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op 
Abram. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. 
13 En Hij zeide tot Abram: Weet voorzeker, dat uw nakomelingen 
vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het hunne niet is, en dat zij hen 
dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken, vierhonderd jaar. 
14 Doch ook het volk, dat zij zullen dienen, zal Ik richten, en daarna zullen 
zij met grote have uittrekken. 
15 Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan; gij zult in hoge ouderdom 
begraven worden. 
16 Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de 
maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. 
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17 Toen de zon was ondergegaan, en er dikke duisternis was, zie, een 
rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. 
Genesis 15:12-17. 

Vers 16 zegt, dat de inwoners van Kanaan grote zondaars waren. 
Onder hen behoorden ook de inwoners van Sodom en Gomorra. Die 
hadden echter de anderen zodanig in goddeloosheid overtroffen, dat 
de Here hen in de dagen van Abraham reeds heeft geoordeeld. 
De overige inwoners van dat land hadden het echter nog niet zo bont 
gemaakt. God spaarde hen nog. Vierhonderd jaar later echter zouden 
ook zij het zo hopeloos verdorven hebben, dat God ook hen zou 
moeten oordelen. God heeft daarvoor de Israëlieten onder Jozua 
gebruikt. 
We zien, dat God niet voor de tijd oordeelt; ook is het duidelijk, dat 
de verovering van Kanaan en het uitroeien van de inwoners niets te 
doen heeft met wreedheid van God. Het is eenzelfde oordeel 
geweest met dezelfde grond als de zondvloed en de verwoesting van 
Sodom en Gomorra. 
We mogen de huidige situatie in de wereld wel in het licht van die 
oordelen en de grond van die oordelen bezien. Wat is het nodig om 
die boze wereld prijs te geven en tot Jezus, de Heiland, te vluchten. 
 
Belangrijke lessen: 
1 God zoekt geloof in wat Hij zegt. Geloven is als waarheid 
aanvaarden en dus ook op God vertrouwen. 
2 De enige en absoluut afdoende zekerheid die we kunnen 
hebben, is de waarheid van Gods beloften. 
3 Die zekerheid onvoldoende achten, is ongeloof. 
4 God oordeelt niet zonder reden en niet voor de tijd. 
5 Het verbond met Abraham betrof het land Kanaan. 
6 De beloften aan Abraham waren onvoorwaardelijk. 
 
Vragen: 
1 Welk geloof verwacht God van de mens? 
2 Is geloof gerechtigheid? 
3 Is iemand met geloof beter dan anderen? 
4 Wat moet een mens geloven? 
5 Is geloof niet een sprong in het donker? 
6 Waarom moesten de inwoners van Kanaän wijken voor Israël? 
7 Wat is de inhoud van het verbond met Abraham? 
8 Wie valt onder dat verbond? 
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Genesis 16 
De vrucht van het vlees op grond van ongeloof. 
Aangezien Abraham en Sara geen Zoon hadden, bedacht Sara, dat 
een zoon van haar slavin haar eigendom zou zijn. Dus gaf ze 
Abraham de raad om ook Hagar als vrouw te nemen. Uit de 
verbintenis tussen Abraham en Hagar werd de zoon Ismael geboren. 
Dat was evenwel geen geboorte na vertrouwen op Gods belofte. Het 
was de vrucht van een handelen, waar men meende dat God faalde, 
vrucht van ongeloof dus: 

1  Sarai nu, de vrouw van Abram, schonk hem geen kinderen, en zij had 
een Egyptische slavin, wier naam was Hagar. 
2 En Sarai zeide tot Abram: Zie toch, de HERE heeft mij niet vergund te 
baren; ga toch tot mijn slavin; misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En 
Abram luisterde naar Sarai. 
3 En Sarai, de vrouw van Abram, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, 
nadat Abram tien jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan 
haar man Abram tot vrouw. 
4 En hij ging tot Hagar en zij werd zwanger; toen zij zag, dat zij zwanger 
geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. 

 Genesis 16:1-4. 
Een dergelijk verkeerd handelen, draagt verkeerde vruchten. Er 
ontstond dus wrijving. Tenslotte moest Abraham de zoon van Hagar 
en zijn moeder wegzenden. We lezen dat in hoofdstuk 21. 
 
Vragen 
1 Is meer dan een vrouw naar Gods wil? 
2 Wat is het gevolg als we trachten zelf Gods beloften waar te maken 
en niet op God vertrouwen? 
 
Genesis 17 
Herhaling en uitbreiding van Gods beloften. 

1 Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HERE aan 
Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn 
aangezicht, en wees onberispelijk; 
2 Ik zal mijn verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken. 
3 Toen wierp Abram zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem: 
4 Wat Mij aangaat, zie, mijn verbond is met u, en gij zult de vader van een 
menigte volken worden; 
5 en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn 
Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. 
6 Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en koningen 
zullen uit u voortkomen. 
7 Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun 
geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te 
zijn. 
8 Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft 
het ganse land Kanaan, tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun 
tot een God zijn. 
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Genesis 17:1-8. 

Abraham had zijn hoop gevestigd op de zoon uit Hagar, maar God 
herhaalde zijn belofte uit hoofdstuk 15:4 over een talrijk nageslacht 
en over het land Kanaan.  
Het verbond waarvan in vers 2 en de volgende verzen sprake is, is 
niet het verbond, dat God met Abraham maakte volgens hoofdstuk 
15:18. Dat verbond was niet tweezijdig; God maakte een verbond en 
van Abraham werd in dat geval niets verlangd. Dit verbond van God 
was onvoorwaardelijk.  
Het verbond in dit hoofdstuk was volgens vers 2 “tussen Mij en u”. In 
dit geval waren er wel twee partijen.  
Vers 4 zegt “Mij aangaande, zie mijn verbond is met u…” Er kan 
gevraagd worden: En aangaande Abraham dan? 
De verplichting van Abraham vinden we in het volgende: 
 
Het voorschrift voor de besnijdenis.  
Dat voorschrift lezen we in de verzen 9-14. 

9 Voorts zeide God tot Abraham: En wat u aangaat, gij zult mijn verbond 
houden, gij en uw nageslacht, in hun geslachten. 
10 Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw nageslacht: 
dat bij u al wat mannelijk is besneden worde; 
11 gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een 
teken van het verbond zijn tussen Mij en u. 
12 Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden worden, al wat mannelijk is in 
uw geslachten: zowel wie in uw huis geboren is, als wie van enige 
vreemdeling voor geld is gekocht, doch niet van uw nageslacht is. 
13 Wie in uw huis geboren is en wie door u voor geld gekocht is, moet 
voorzeker besneden worden; zo zal mijn verbond in uw vlees zijn tot een 
eeuwig verbond. 
14 En de onbesnedene, de man namelijk, die het vlees van zijn voorhuid 
niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten: hij 
heeft mijn verbond verbroken.  

Hier wordt dus de opdracht gegeven de jongens te besnijden. 
Besnijdenis geschiedt met een mes, een mes in het vlees. Zij heeft 
dan ook het karakter van een oordeel over het vlees, over de eigen 
persoon. Een zoontje moest op de achtste dag besneden worden. 
Waarom op de achtste dag? 
Omdat de achtste dag na de zevende in de week weer de eerste dag 
is. De Here Jezus is op een achtste dag, dat is de eerste dag van de 
week, opgestaan. Die achtste of eerste dag spreekt van een nieuw 
begin na het oordeel. 
De besnijdenis moest Abraham en zijn nageslacht er blijvend op 
wijzen, dat het vlees geoordeeld moet worden. 
  
Wie in Christus gelooft, is met Hem gestorven en geoordeeld, dat is 
besneden. Daarop heeft Paulus in Kolosse 2:11 gewezen, waar hij er 
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aan verbond, dat zij, die met Christus gestorven zijn, in de doop met 
hem zijn begraven. Goed begrip van deze passage doet inzien, dat 
de doop niet in de plaats van besnijdenis is gekomen. Zij werd pas 
toegepast na bekering en geloof, dus nadat de persoon met Christus 
gestorven was.      
       Wordt D.V. vervolgd. 
 
 
 

 Gideon 
Eertijds dood in vele zonden, 
kind’ ren van Gods gramschap tot 
zijn gena ons had gevonden, 
en nu kinderen van God. 
Opgewekt met Christus, leven 
wij nu waar de Heiland leeft; 
God heeft ons die plaats gegeven 
waar Hij hemelzegen geeft. 

   
    Weg met Baal en Astarte, 
    en werp elke afgod neer; 
    dient met onverdeelde harten 
    God en Jezus, onze Heer. 
 

satan zendt zijn boze horden, 
die ons roven wat God gaf. 
Om ons arm te laten worden 
neemt hij ons Gods zegen af. 
Eeuwige verlossing, vrede, 
zekerheid van ons behoud, 
het moet wijken voor de rede, 
grond waarop het vlees vertrouwt.  

 
Volk dat uit de hand wil drinken, 
Jezus zegt: Sta op, volg Mij. 
Laat Gods Woord als hoorn weer klinken, 
breek de kruik! Niet ik, maar Hij. 
Laat de fakkel Gods weer schijnen, 
’t licht van Jezus en het Woord, 
want de vijand zal verdwijnen, 
als hij Jezus ziet en hoort. 
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Spoedig in het nacht’ lijk donker  
komt de Heer, de Morgenster. 
Nog is er het stergeflonker, 
maar de dag is niet meer ver. 

  
    Sta dan vast, gord aan de waarheid, 
    neem Gods Woord als machtig zwaard, 
    bid om licht en bid om klaarheid, 
    dat de Heer voor listen ons bewaart. 
 

Er is nog geen wapenstilstand, 
satan legt geen wapens neer; 
Jezus overwon die vijand, 
’t eind is niet onzeker meer. 

 
Neem daarom Gods wapenrusting, 
’t pantser van gerechtigheid, 
geen aanvaarden, geen berusting, 
maar gelovig in de strijd. 

 
Spreek van kruis, verzoening, vrede, 
met de helm des heils op ’t hoofd. 
Neem het zwaard des Geestes mede, 
Jezus heeft de zeeg’ beloofd. 

  


