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Nicolaïeten en klerikalisme. 

 
Het blijkt nodig te zijn opnieuw het gevaar onder de aandacht te 
brengen, dat volgens de brief aan Efeze in Openbaring 2 vanaf het 
begin de gemeente bedreigde:  

6 Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, 
welke ook Ik haat.  

 
Het verwijt aan de gemeente in Efeze was, dat zij de eerste liefde  
verlaten hadden. Maar in het zesde vers worden de gelovigen in 
Efeze geprezen. Zij haatten de werken van hen, die zich boven de 
gelovigen plaatsten en over hen wilden heersen. Zulk optreden 
haat de Here ook. 
Ik meen dat we een voorbeeld hebben van iemand die volgens dat 
verkeerde beginsel werkte. Johannes heeft over hem in zijn derde 
brief geschreven:  

9 Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven; maar 
Diotrefes, die onder hen de eerste tracht te zijn, ontvangt 
ons niet. 
10 Daarom zal ik, als ik kom, herinneren aan zijn werken, 
die hij doet, daar hij met boze woorden tegen ons zwetst; 
en hiermede nog niet voldaan, ontvangt hij zelf de 
broeders niet en weerhoudt ook hen, die het wel willen 
doen, en hij werpt hen uit de gemeente. 
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11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie 
goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet 
gezien.  

 
Diotrefes wilde nummer een zijn. En hij trad als een heerser op. 
Hij wierp, alsof hij daartoe macht en gezag had, sommigen uit de 
gemeente, zonder twijfel hen, die het verkeerde van zijn optreden 
inzagen. 
Dit streven naar macht heeft doorgewerkt. In de brief aan 
Pergamus in Openbaring 2 lezen we: 

14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar 
sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, 
die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, 
dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren. 
15 Zo hebt ook gij sommigen, die op gelijke wijze aan de 
leer der Nikolaïeten vasthouden. 

 
Het verkeerde werk van hen die naar macht streefden, was 
inmiddels een systeem geworden, ondersteund door een daartoe 
opgestelde leer. Waar dat toe leidde, is uit vers 14 duidelijk: 
ontrouw aan de Here, vriendschap met de wereld en afgoderij. 
Is dat een logisch gevolg? 
Zeker is dat een logisch gevolg. De Here wist dat, maar satan 
eveneens, die het daarom bevorderde. Het heeft geleid tot het 
klerikalisme, zoals dat in de kerk van Rome nog heerst. De 
bisschoppen kregen grote macht, zelfs wereldlijke macht, boven 
hen aartsbisschoppen, die ook kerkvorsten worden genoemd. De 
bisschop van Rome tenslotte werd de Paus. Het grote successtuk 
uit dit geheel is, dat Rome een gezaghebbende leer heeft, die niet 
betwijfeld mag worden. Nagenoeg onaantastbaar is daardoor de 
positie van hen die enige macht hebben.  
Het is geheel in strijd met Gods Woord en wil en heeft dan ook tot 
grote goddeloosheden geleid. 
(Dit alles doet niet teniet, dat er ook in “Rome” gelovige kinderen 
Gods zijn, waarvoor we God kunnen danken.) 
 
Er is inmiddels een ontwikkeling in dezelfde onschriftuurlijke en 
gevaarlijke richting bij hen, die oudsten aanstellen en absolute 
gehoorzaamheid aan hen bepleiten. Die oudsten zouden daardoor 
een onaantastbare positie krijgen. Ze zouden beslissingen kunnen 
nemen, die tegen Gods woord ingaan, maar niet betwist kunnen 
worden, ze zouden zonden kunnen goedpraten op basis van hun 
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vermeende gezag. Zij die streven naar grondige veranderingen in 
de dienst in de gemeente, die desnoods het drumstel willen 
introduceren, zullen graag van een dergelijk gezag van oudsten uit 
hun midden gebruik maken om hun plannen door te voeren. Het is 
nodig hen te ontmaskeren. 
Over de dienst van hen die in de gemeente het Woord spreken, is 
in 1 Korinthe 14 geschreven  

29 Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord 
voeren, en de anderen moeten het beoordelen. 

 
Hetzelfde beginsel van beoordeling en controle door de gemeente 
moet ten opzichte van oudsten gehandhaafd blijven. Indien dat 
wegvalt, is werkelijk de deur geopend voor de grofste dwalingen 
en praktijken en kan alleen de barmhartigheid van de Here het 
ergste nog verhoeden. 
In het algemeen is het onjuist als gelovigen door aanstelling van 
mensen een plaats als oudsten krijgen. Zo was het in het begin 
niet. De Here gaf oudsten in het midden (zoals ook heden nog), of 
de apostelen wezen hen aan. Nergens kozen mensen hen of 
stelden mensen hen aan zonder gezag van de apostelen. Een 
oudste te zijn doordat God een broeder laat leven en hem gaven 
geeft, maakt die oudste verantwoordelijk tegenover de Heer en 
geeft hem nooit gezag dat boven het gezag van de gemeente 
uitgaat. Nicolaïs, dat is “heers over het volk” is voor de Here een 
gruwel en behoort het ook voor ons te zijn. 
 
J.Ph.Buddingh. 
 

De Bijbel: Gods betrouwbaar en onfeilbaar Woord, 
Jezus:  de Christus, Gods Zoon, de “Ik Ben” van 

eeuwigheid. 
 

Gezien de publicatie in het R.D. over de lezing van Dr. A.F.Troost 
tijdens de zomerconferentie van de studentenvereniging CSFR in 
Bruinisse lijkt het gewenst opnieuw stelling te nemen tegen 
gedachten en uitspraken die zowel de onfeilbaarheid van de 
Schrift als de volkomen Godheid van Christus discutabel stellen. 
 
1 De Heilige Schrift. 
Daarover werd het volgende gezegd: “in het Oude Testament is de 
dood bijna helemaal ‘dood’. Het algemene beeld is niet dat van 
een heerlijke hemel, maar dat van een schimmig schaduwspel”. 
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We zouden de Bijbel niet mooier moeten maken dan ze is. Van 
een hemelse vergoeding zou in het Oude Testament niet of 
nauwelijks sprake zijn: “Wie de adem uitblaast, verdwijnt in een 
schimmenrijk, waar niemand nog de lof van de Allerhoogste zingt. 
Het is een en al vergankelijkheid. De duurzaamheid is ver te 
zoeken”. 
 
Antwoord: 
In Genesis 4 vers 26 lezen we, dat aan Seth een zoon geboren 
werd, Enos. Dan volgt er “Toen begon men de naam des Heren 
aan te roepen”. 
Waarom deed men dat? In 4:17-24 is vermeld, dat het geslacht 
van Kaïn zich redelijk wist aan te passen. Kain bouwde een stad 
en men slaagde er in zowel muziekinstrumenten te maken als 
metalen te bewerken, zelfs ijzer.  
Er volgt in hoofdstuk 5 een geslachtsregister, maar daarin komen 
Kain en zijn nakomelingen niet voor. Zij behoorden blijkbaar niet 
bij de geslachten die de naam des Heren aanriepen en waard 
waren vermeld te worden. 
Maar waarom riep men de naam des Heren aan? Zonder dat 
maakte het geslacht van Kain zich het leven ook wel aangenaam. 
Als met de dood alles uit is, kan men de Heere toch wel negeren. 
Het zou anders zijn, als afwijken van God of Hem negeren tot een 
onaangenaam leven zou lijden of onmiddellijk met rampen zou 
worden afgestraft. Dat was echter geenszins het geval.  
Daarom nogmaals: waarom riep men de naam des Heren aan, als 
men geen hemelse vergoeding verwachtte en het voor een redelijk 
bestaan op aarde geen betekenis had?  
 
Blijkbaar geloofden en verwachtten zij, die in de oude tijd God 
vreesden, meer dan er geschreven staat.  
Bewijst het feit, dat het Oude Testament minder over een 
“hemelse vergoeding” spreekt dan het Nieuwe Testament, dat zij 
die toen leefden, daar niet van wisten of het niet verwachtten? 
Geenszins. Het bewijst alleen, dat de Heilige Geest het om welke 
reden ook niet nodig of gewenst achtte dat aspect van hun denken 
en doen in het Oude Testament uitgebreid te belichten.  
 
In het genoemde geslachtsregister (Genesis 5) staat na de 
herhaalde vermelding “en hij stierf” over Henoch geschreven: 
“Henoch wandelde met God” (vers 22) en nog eens “Henoch 
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wandelde met God” (vers 24), waarop volgt: “en hij was niet meer, 
want God nam hem weg”. 
Waarom wandelde Henoch met God? Als je geen hemel of 
hemelse vergoeding verwacht en denkt dat met de dood alles 
voorbij is, wat zoek je dan in een wandel met God? Zonder dat 
kan een mens op aarde toch ook leven. 
En hij werd weggenomen. Waarheen? Of betekent het, dat 
Henoch werd opgeruimd, weggegooid zoals wij afval weggooien? 
Maar dat klopt niet met de waarderende woorden dat hij met God 
wandelde en wegnemen is niet weggooien, integendeel. De zin is, 
dat hij uit het aardse bestaan werd weggehaald zonder te sterven 
en overgezet werd……., ja, waarheen? Suggereert het niet een 
doorgaande wandel met God, maar dan in de hemel? 
 
Van diezelfde Henoch heeft Judas geschreven, dat hij 
geprofeteerd heeft:  

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. 

Dat sloeg niet alleen op de zondvloed, maar heeft volgens Judas 
een wijdere strekking naar het eindgericht. 
Waarom heeft Henoch geprofeteerd over een gericht? Alle 
mensen sterven ook zonder gericht. Waartoe ze dan voortijdig 
laten sterven? Of was Henoch zich er terdege van bewust, dat met 
de dood niet alles uit is, dat er een afrekening bij God zal zijn en 
een hemel voor hen die God zochten? Ongetwijfeld wist Hij dat. 
Zou hij in zijn wandel met God niets gehoord hebben? Heeft God 
hem van alle dingen onkundig gelaten? Dat lijkt ondenkbaar. 
 
Laten we eens naar Abraham zien. In Genesis 13 lezen we:  

14 En de HERE zeide tot Abram, nadat Lot zich van hem 
gescheiden had: Sla toch uw ogen op, en zie van de 
plaats, waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en 
westen, 
15 want het gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw 
nageslacht voor altoos geven. 

Dat wordt in vers 17 herhaald: 
17 Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, 
want u zal Ik het geven. 
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Heeft Abraham het ook ontvangen? Neen. Zelfs voor een graf had 
hij geen stuk grond in bezit; hij moest dat kopen.  
Hij gehoorzaamde de opdracht om zijn land te verlaten en te gaan 
naar een land dat God hem wijzen zou. Mogelijk veronderstelt 
iemand, dat hij het deed in de verwachting er op aarde beter van 
te worden. Maar wat moet men dan zeggen van de volharding in 
gehoorzaamheid, ook al ontving hij geen stukje van dat beloofde 
land? Wat te zeggen van zijn gehoorzaamheid, toen God hem 
opdroeg zijn zoon te offeren? Had dat voor het tijdelijke leven enig 
nut? Beslist niet. De dood van Izaak ontnam hem zelfs alle hoop 
op de vervulling van Gods beloften. Waarom gehoorzaamde hij 
dan?  
Omdat hij zeker was van “de stad die fundamenten heeft, waarvan 
God kunstenaar en bouwmeester is”. Hij kon zeggen tegen zijn 
knechten “Wij zullen tot u terugkeren, als wij hebben aange-
beden”. 
WIJ, dat wil zeggen mijn zoon en ik. Hij was overtuigd, dat God 
zijn zoon uit de dood zou terugbrengen. Met de dood was voor 
hem niet alles uit. 
We hebben bovendien in de brief aan de Hebreeën een betere 
commentator dan wij zijn. Daar lezen we in hoofdstuk 11 over 
Abraham en Sara: 

9 Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, 
als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met 
Isaak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde 
belofte; 
10 want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan 
God de ontwerper en bouwmeester is. 
11Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om 
moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar 
zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. 
12 Daarom zijn er dan ook uit een man, en wel een 
verstorvene, voortgekomen als de sterren des hemels in 
menigte en gelijk het zand aan de oever der zee, dat 
ontelbaar is. 
13 In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de 
beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben 
zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij 
vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. 
14 Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij 
een vaderland zoeken. 
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15 En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, 
dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad 
hebben terug te keren; 
16 maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een 
hemels, vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen 
niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid. 
(11:9-16). 

 
De Geest van God liet de brief aan de Hebreeën schrijven, zoals 
hij geschreven is. Menen wij het beter te kunnen beoordelen dan 
de Geest van God? 
 
Toen Jakob aan het einde van zijn leven zijn zonen zegende, 
voegde hij na de zegen voor de stam Dan enkele woorden toe, die 
geen onderdeel van de zegen voor enige stam waren 

17 Moge Dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op 
het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn 
berijder achterover valt. 
18 Op uw heil wacht ik, o HERE. (Genesis 49:17 en 18). 

De nieuwste vertaling geeft voor vers 18 “op uw hulp wacht ik”. 
Het woord voor heil in vers 18 is “yeshooaw”. Vertaling met hulp is 
niet altijd verkeerd, maar in dit geval niet zinvol. Waarvoor hoopte 
Jakob op hulp? Hij sprak als een profeet. Hulp om te spreken zal 
hij niet nodig gehad hebben. Hij hoefde niet uit te zien naar dingen 
op aarde, want het einde van zijn leven was bijna gekomen. Hij 
had blijkbaar een verwachting voor de tijd na het sterven. 
 
Wat bewoog Mozes om zijn veelbelovende positie in Egypte op te 
geven en te kiezen voor het verdrukte slavenvolk Israël? Wat zijn 
aardse leven aangaat, heeft hij daarmee voor moeiten en ellende 
gekozen. Wat heeft hem bewogen om na de zware zonde met het 
gouden kalf tegen God te zeggen:  

32 Maar nu, vergeef toch hun zonde. En zo niet, delg mij 
dan uit het boek dat Gij geschreven hebt. 
33 Maar de HERE zeide tot Mozes: Wie tegen Mij 
gezondigd heeft, zal Ik uit mijn boek delgen. 

Welk boek bedoelde Mozes? Wie staan er in dat boek? En 
waarom is het begerenswaardig om in dat boek te staan? 
God heeft blijkbaar een boek. En de naam van wie zondigt, zou er 
wel eens uit verwijderd kunnen worden. Blijkbaar staan daarin de 
getrouwen, de Godvrezenden. Wat betekent de vermelding in dat 
boek nog, als dood dood is en er geen hemelse verwachting is? 
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Mozes wist blijkbaar, dat het een grote ramp is, als men in dat 
boek niet wordt genoemd. Waarom een ramp, als er na dit leven 
niets te verwachten is? Mozes verwachtte beslist wel een leven na 
dit aardse, een leven bij God. En het is niet denkbaar, dat hij de 
enige was. 
Van Hem zegt de Geest in de brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 
11:26: “Hij zag op de beloning”.   
 
In de woorden van Job vinden  we het volgende: 

25 Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op 
het stof optreden. 
26 Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn 
vlees God aanschouwen, 
27 die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn 
eigen ogen zullen zien en niet een vreemde; mijn nieren in 
mijn binnenste versmachten van verlangen. (Job 19:25-27). 

Job verwachtte en was overtuigd, dat hij zijn Redder (of Losser) 
eenmaal zou zien. Hij verwachtte niet, dat in zijn aardse leven 
mee te maken. Hij heeft gezegd “Ik weet”. Dat kan niet gezegd 
worden van de verwachting God in het eigen aardse leven te zien, 
want niemand kan daarvan zeggen “Ik weet”. Dat kan wel gezegd 
worden als men doelt op het zien van God na dit leven.  
 
In Psalm 69 schreef David over zijn goddeloze vijanden:  

Laten zij uit het boek des levens worden uitgedelgd, met 
de rechtvaardigen niet worden opgeschreven. (vers 28)  

David wist dus heel goed, dat dood niet dood is. Maar in deze 
Psalm klemt dat nog meer, aangezien het een  van de psalmen is, 
waarin profetisch Christus spreekt (zie vers 21, St. Vert. vers 22). 
 
Salomo schreef veel spreuken. In Prediker 11 lezen we: 

9 Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw hart zij vrolijk 
in uw jongelingsjaren; ja, volg de lust van uw hart en wat 
uw ogen aanschouwen, maar weet, dat God u om al deze 
dingen in het gericht zal doen komen. 

Wanneer in het gericht? Salomo wist kennelijk dat met de dood 
niet alles voorbij was.  
 
Jesaja 63 zegt ons, dat de Here onze ongerechtigheid op “Hem” 
heeft doen aanlopen. 
Welke zin had dat voor de lezers? Sterven zouden zij desondanks. 
Wat baatte hun dan dit feit, dat in Jesaja 53:5 en 6 is opge-
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schreven? Blijkbaar wisten zij, dat zij om hun zonden na de dood 
in het gericht zouden komen. Dood was in hun bewustzijn niet het 
absolute einde. 
 
Hetgeen Dr. Troost naar voren bracht, blijkt niet correct te zijn. 
Er zijn inderdaad meerdere notities in het Oude Testament met 
het karakter: “De doden zullen U niet prijzen.” Daaruit kan 
kennelijk niet de conclusie getrokken worden, dat men niet wist 
van een hemels voortbestaan en van een hel. Die notities spreken 
van de situatie op aarde en vanuit het aardse gezien, prijzen de 
doden God inderdaad niet. Er is echter naast het aardse ook het 
hemelse en dan ligt de zaak geheel anders. 
 
2 Jezus, de Zoon van God. 
Over Hem heeft Dr. Troost het volgende gezegd: 
“Jezus verwachtte, dat dit duurzame koninkrijk (het Godsrijk) in 
alle heerlijkheid spoedig zou komen, nog voordat zijn leeftijds-
genoten gestorven zouden zijn. Niets wijst erop, dat Hij ver-
moedde, dat het nog minstens 2000 jaar zou duren”. Volgens hen 
moeten we eerlijk durven erkennen, dat Jezus zich op dit punt 
heeft vergist. Daaruit blijkt, dat Hij ook in dit opzicht volledig mens 
was. “Jezus is God de Vader niet. Hij is Zijn afgezant, Zijn icoon, 
Zijn beeld, de oerengel van den beginne. Zoon is Hij, zoals ook 
Israël de zoon van de Eeuwige werd genoemd. Jezus is echter de 
unieke Zoon, de hemelse ambassadeur bij uitstek, groter dan wie 
dat ooit voor Hem was. Wij belijden zelfs, dat Hij niet zondigde. 
Maar je vergissen is iets anders.” 
 
Antwoord:  
Het is eigenlijk ontstellend, dat iemand, van wie verondersteld 
mag worden, dat hij de Bijbel grondig en gelovend leest en 
onderzoekt, voorbij gaat aan de vele uitspraken van Christus, die 
aantonen, dat Hij zeer goed wist, dat het Godsrijk niet terstond 
zou komen. Maar het is onnodig de teksten daarvoor te citeren. 
Belangrijker is het om  
zijn volkomen Godheid duidelijk uit de Schrift te laten zien. 
 
Hebreeën 1 is het hoofdstuk, waarin de Godheid van Christus met 
citaten uit het Oude Testament wordt bevestigd, tegenover het 
tweede hoofdstuk, waarin zijn mensheid beklemtoond wordt. In dat 
eerste hoofdstuk lezen we: 

de Zoon, 
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2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door 
wie Hij ook de wereld geschapen heeft. 
3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van 
zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner 
kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht 
te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit 
in den hoge, 
4 zoveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij 
uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. 
5 Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn 
Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt? En wederom: Ik zal 
Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn. 
6 En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld 
brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods 
huldigen. 
7 En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot 
winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; 
8 maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid 
en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn 
koningschap. 
9 Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt 
Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugde-
olie gezalfd boven uw deelgenoten. 
10 En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegron-
dvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen; 
11 die zullen vergaan, maar Gij blijft; en zij zullen alle als 
een kleed verslijten, 
12 en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed 
zullen zij ook verwisseld worden; maar Gij zijt dezelfde en 
uw jaren zullen niet ophouden. 
13 En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan 
mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot 
een voetbank voor uw voeten?  

  
Dat zijn getuigenissen uit het Oude Testament, die Hem als God 
voorstellen en dat in tegenstelling tot de engelen. Hij kan en mag 
daarom niet een oerengel genoemd worden. 
 
Johannes schreef in zijn eerste brief over Jezus Christus:   
 Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven (5:20). 
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In het evangelie schreef Johannes 39  Hierom konden zij niet 
geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: 

40 Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij 
niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich 
bekeren, en Ik hen geneze. 
41 Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van 
Hem sprak. 

Waar doelde Johannes op? 
Op Jesaja 6: 

1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op 
een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de 
tempel. 
2 Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met 
twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn 
voeten en met twee vloog hij. 
3 En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de 
HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn 
heerlijkheid vol. 
4 En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het 
huis werd vervuld met rook. 
5 Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een 
man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, 
dat onrein van lippen is; en mijn ogen hebben de Koning, 
de HERE der heerscharen, gezien. 
6 Maar een der serafs vloog naar mij toe met een 
gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar 
genomen had; 
7 hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze 
heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid 
geweken en uw zonde verzoend. 
8 Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal 
Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben 
ik, zend mij. 
9 Toen zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort aldoor, maar 
verstaat niet, en ziet aldoor, maar merkt niet op. 
10 Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en 
doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie 
en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, 
zodat het zich niet bekere en genezen worde. (vers 1-10). 

Wiens heerlijkheid zag Jesaja? 
Van de Here op zijn troon, de Here der heerscharen. 
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Johannes zegt in zijn evangelie in hoofdstuk 12:41 dat het de 
heerlijkheid van Jezus Christus was. Jezus, de Mens, is  waarach-
tig God. Hij is de Here der heerscharen. 
 
Is dat niet voldoende? 
Laten we dan zien wat Jezus Christus van zichzelf getuigde. De 
Joden begrepen heel goed, dat Hij zichzelf als God voorstelde en  
wilden Hem daarom stenigen:  

31 De Joden droegen weder stenen aan om Hem te 
stenigen  
32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken 
doen zien vanwege mijn Vader; om welk van die werken 
wilt gij Mij stenigen? 
33 De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk 
willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, 
een mens, Uzelf God maakt. (Johannes 10:39) 

 
De Here heeft tegen de Joden gezegd: 

54 Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, betekent mijn eer 
niets; mijn Vader is het, die Mij eert, van wie gij zegt: Hij is 
onze God, 
55 en gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem. En indien Ik 
zeide: Ik ken Hem niet, dan zou Ik u gelijk zijn, een 
leugenaar; doch Ik ken Hem en zijn woord bewaar ik. 
56 Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag 
te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. 
57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig 
jaar en hebt Gij Abraham gezien? 
58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer 
Abraham was, BEN IK. (Johannes 8:54-58). 

 
Dat is in vers 58 een heel merkwaardige uitspraak. We zouden 
verwachten “was ik er al” of iets dergelijks. Maar de Here zei: IK 
Ben. Hij proclameerde zichzelf als de IK BEN, die met Mozes bij 
de braambos gesproken heeft en Israël uit Egypte heeft geleid. 
Omdat de Joden dat heel goed begrepen, namen zij opnieuw 
stenen op om hem te stenigen. (vers 59). 
 
Hoe groot is Hij, de almachtige, eeuwige God, Immanuël, God met 
ons, Mens geworden om onzentwil.  
Het is nodig, dat Dr. Troost de ernst van de volgende uitspraak 
van de Here Jezus overdenkt: 



 13

24 Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want 
indien gij niet gelooft, dat IK het BEN, zult gij in uw zonden 
sterven.  

Jezus, de Heiland en God in het vlees, 
die is gestorven, maar ook verrees. 
Eeuwige God, de IK BEN, groot in macht, 
die tot verlossing alles volbracht. 
Mens die zachtmoedig was, ned’ rig van hart, 
en aan het kruis hing als Man van smart. 
U die ons lief hebt gehad tot de dood, 
Jezus, Verlosser, wat bent U groot. 

       J.Ph.B. 
 

Exodus, De uittocht, verlossing 2 
 

1 Toen antwoordde Mozes: Maar als zij mij niet geloven en niet naar mij 
luisteren, doch zeggen: de HERE is u niet verschenen? 

In vers 18 van het vorige hoofdstuk had de Here tegen Mozes 
gezegd: “Zij zullen naar uw stem horen”. 
Hier zei Mozes ”maar als ze mij niet geloven en niet naar mij 
luisteren”. Dat was hetgeen Mozes vreesde, dat het volk zou 
doen: niet geloven. Hij geloofde immers zelf niet wat de Here 
gezegd had! 
Daarin is Mozes uiteraard geen beeld van Christus meer, die in 
alles geheel op God heeft vertrouwd. Christus was als Mens 
volkomen God, maar wilde leven zoals wij mensen, afhankelijk van 
God. Dat is een geheim, dat alleen de Vader begrijpt. 
 

2 En de HERE zeide tot hem: Wat hebt gij daar in uw hand? Hij 
antwoordde: Een staf. 
3 Daarop zeide Hij: Werp die op de grond. En toen hij die op de grond 
geworpen had, werd hij een slang, zodat Mozes ervoor wegvluchtte. 
4 Maar de HERE zeide tot Mozes: Strek uw hand uit en grijp ze bij de 
staart. Toen strekte hij zijn hand uit en greep haar vast en zij werd een 
staf in zijn hand. 
5 Opdat zij geloven, dat de HERE, de God hunner vaderen, de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, u verschenen is. 
6 Wederom zeide de HERE tot hem: Steek uw hand in uw boezem. En 
hij stak zijn hand in zijn boezem en toen hij ze eruit trok, zie, zijn hand 
was melaats, sneeuwwit. 
7 Daarop zeide Hij: Steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak 
zijn hand opnieuw in zijn boezem en toen hij ze eruit trok, zie, zij was 
weer geworden als zijn overige vlees. 
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8 Indien zij u niet geloven en geen acht geven op wat het eerste teken te 
zeggen heeft, dan zullen zij geloven wat het tweede teken te zeggen 
heeft. 
9 En indien zij ook deze beide tekenen niet geloven en naar u niet 
luisteren, dan zult gij Nijlwater nemen en uitgieten op het droge, en het 
water dat gij uit de Nijl neemt, zal bloed worden op het droge. 

God was geduldig en kwam Mozes tegemoet. Hij gaf hem drie 
tekenen om te doen. Die zouden het volk overtuigen van zijn 
zending. Maar de Here had reeds gezegd, wat het teken zou zijn, 
dat God hem gezonden had; dat was het feit, dat ze na hun 
bevrijding de Here op de Horeb zouden dienen. 
Daarom, de tekenen hadden in de eerste plaats Mozes iets te 
zeggen. 
1 De stok. Die is bedoeld om steun te geven. We hebben allerlei 
dingen waarop we leunen en waarvan we denken, dat ze ons tot 
een hulp zijn. 
Mozes moest zijn stok op de grond werpen en toen bleek hij een 
slang, eerder een gevaar dan een hulp, te zijn. Zo zijn allerlei 
dingen en mensen, die we naast God als onze hulp of kracht 
beschouwen, uiteindelijk slechts een gevaar voor ons. 
Als iemand zich op zijn natuurlijke bekwaamheden beroemt en 
daarop vertrouwt, zullen die bekwaamheden voor God geen vrucht 
opleveren. Als echter de Here opdracht geeft om een gave in zijn 
dienst te gebruiken, wordt die gave een zegen en kan de Here die 
gebruiken tot zijn doel. En Mozes had een opdracht gekregen! 
2 Hij moest zijn hand in de boezem steken. Wat bleek toen? Dat 
hij melaats was. Zo moeten we allen beseffen, dat we, hoe 
godvrezend ook, in onszelf melaats, dat is zondig waren. Hoe zou 
God ons in die toestand voor enig goed werk kunnen gebruiken?  
Maar als we door God gereinigd zijn, behoeven we ons niet meer 
als zondig te zien, want God ziet ons als gereinigd door het bloed 
van Christus. Geen melaatsheid meer. Ook het gevoel van niet 
zonder zonde te zijn, was voor Mozes geen reden om zich 
ongeschikt te achten.  
3 Nijlwater op de grond uitgieten? Ja, de Nijl was de bron van 
water in Egypte, een zegen en een bron van leven, die echter niet 
van boven kwam, zoals de regen. De Nijl werd dan ook als een 
God vereerd. Maar God liet door dit teken zien, dat vertrouwen op 
het aardse tot de dood leidt. Leve en zegen komen van God in de 
hemel, van wie de aarde en het aardse afhankelijk zijn.  
Wie was Mozes tegenover Farao? Een machteloze figuur. 
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Maar wie was Farao tegenover God? Een machteloos mens, een 
die zijn volk de dood tegemoet voerde, een ramp, zoals de door 
Egypte vereerde Nijl een ramp ten dode kon worden. 
 
Deze tekenen moesten voor de Israëlieten wel overtuigend zijn. Is 
echter het Woord des Heren niet van grotere betekenis dan 
tekenen? Zo behoort het althans voor ons te zijn. 
 
Waar Mozes faalde. 

10 Toen zeide Mozes tot de HERE: Och Here, ik ben geen man van het 
woord, noch sinds gisteren, noch sinds eergisteren, noch sinds Gij tot 
uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van 
tong. 
11 Maar de HERE zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven, 
wie maakt stom of doof ziende of blind; ben Ik het niet, de HERE? 
12 Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken 
moet. 

 
Opnieuw liet Mozes door zijn woorden begrijpen, dat hij de kracht 
en de trouw van de Zender niet genoeg achtte, en meende, dat de 
uitgekozen knecht in zichzelf bepaalde capaciteiten moest 
bezitten. 
Hoe geheel anders is de Here Jezus geweest, die in alles op de 
woorden van God heeft vertrouwd. 
Tenslotte bleek, dat Mozes, wat de Here ook aanvoerde, onwillig 
was. 

13 Maar hij zeide: Och Here, zend toch iemand anders. 
14 Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Mozes en Hij zeide: Is 
niet de Leviet Aaron uw broeder? Ik weet, dat hij goed spreekt; en zie, 
hij is op weg gegaan, u tegemoet, en als hij u ziet, zal hij zich van harte 
verheugen. 
15 Dan zult gij tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen, en 
Ik zal zijn met uw mond en zijn mond en Ik zal u leren, wat gij doen 
moet. 
16 Hij zal voor u tot het volk spreken en zo zal hij u tot een mond zijn en 
gij zult hem tot God zijn.  
17 En deze staf, waarmede gij de tekenen moet doen, moet gij in uw 
hand nemen. 

Vanwaar die onwilligheid? We zien immers later in Mozes een 
man van groot geloof. 
Is het niet doordat er in zijn leven iets recht gezet moest worden? 
Hij had immers zijn zonen niet besneden naar Gods gebod. (4:24 
en 25). Wie in het ene Gods Woord verwerpt, zal licht ook in het 
andere dat Woord niet aanvaarden. Er kan met Gods Woord niet 
gemarchandeerd worden.  
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Maar God laat zich niet door menselijke zwakheid van zijn weg 
afbrengen. De Here wilde Mozes gebruiken en ging hem 
gebruiken. 
Hij kwam echter Mozes tegemoet door hem Aaron toe te voegen. 
Aaron echter was ook een mens. Meer kracht zou Mozes daardoor 
niet verkrijgen. Die had hij ook niet nodig, want in God is kracht. 
En God maakte van het tweetal het door Hem bedoelde beeld van 
de Koning-Priester, die ondanks de verwerping door zijn volk, hun 
Verlosser zou zijn. 
 
De terugkeer naar Egypte.  

18 Toen keerde Mozes naar zijn schoonvader Jeter terug en zeide tot 
hem: Ik wilde wel terugkeren naar mijn broeders, die in Egypte zijn, en 
zien, of zij nog leven. En Jetro zeide tot Mozes: Ga in vrede. 
19 Want de HERE had tot Mozes in Midjan gezegd: Keer terug naar 
Egypte, want alle mannen, die u naar het leven stonden, zijn dood. 
20 Daarop nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, zette hen op een ezel 
en keerde naar het land Egypte terug; ook nam Mozes de staf Gods in 
zijn hand. 

De staf van Mozes werd de staf Gods genoemd. De staf wordt met 
gezag en positie in verband gebracht. Zie daarvoor de volgende 
Schriftplaatsen: 

Jer 48:17  Beklaagt het, allen die er rondom woont, en allen die zijn 
naam kent; zegt: Ach, hoe is de scepter der kracht, de staf der 
heerlijkheid, gebroken!  
Eze 19:14  Vuur ging er uit van zijn tak, dat twijg en vrucht verteerde. 
Geen sterke tak heeft hij meer over, geen staf tot heersen!  
Opb 2:27  en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk 
worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, 
Num. 21:18 de bron, die de vorsten groeven, die edelen des volks 
boorden met hun scepter, met hun staven.  

Die staf wijst er op, dat Mozes inderdaad als een koning voor 
Israël was. Dat wordt bevestigd in Deuteronomium 33:4 en 5: 

4 Mozes heeft ons de wet geboden, een bezit voor de gemeente van 
Jakob. 
5 Hij werd Koning in Jesurun, toen de hoofden van het volk 
bijeenkwamen, de stammen van Israël alle tezamen. 

Een koning is naar Gods gedachten de hoeder, de herder van zijn 
volk. Dat was Mozes inderdaad na de veertig jaren in Midian, 
zoals ook David later de herder is geweest, die koning werd. 
Maar hier hebben we in Mozes het beeld van de Herder Israël, 
zoals genoemd in Psalm 80: 

1 Voor de koorleider. Op de wijze van: De leliën. Een getuigenis van 
Asaf. Een psalm.  
2 Herder Israël, neem ter ore! Gij, die Jozef leidt als schapen, Gij, die op 
de cherubs troont, verschijn in lichtglans. 
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Maar Mozes ging niet alleen. De vrouw die hij in de tijd van zijn 
verwerping verworven had, en zijn zonen, vergezelden hem.  
Bij zijn geboorte in Bethlehem kwam Christus alleen bij zijn volk, 
en toen Hij verworpen werd, was Hij ook alleen. Maar als Hij in de 
toekomst opnieuw naar zijn aardse volk zal omzien, is Hij niet 
meer alleen. De gemeente zal met Hem zijn, zoals Jozef zijn 
bemoeiingen met zijn broeders zeker met Asnath heeft gedeeld. 
En als Hij in heerlijkheid bij hen zal terugkeren, zal de gemeente 
met Hem verschijnen:  

4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem       
verschijnen in heerlijkheid. (Kolossenzen 3:4) 

We kunnen daarom niet zeggen, dat alleen de komst van Christus 
om de gemeente tot zich te nemen, voor de christen van belang is; 
hoe zou het ons onverschillig kunnen laten, als onze geliefde Heer 
tenslotte verenigd gaat worden met het aardse volk, waaruit Hij als 
Mens geboren is? 

 
Israël is Gods eerstgeboren Zoon. 

21 En de HERE zeide tot Mozes: Nu gij gaat terugkeren naar Egypte, zie 
toe, dat gij voor het aangezicht van Farao al de wonderen doet, die Ik in 
uw macht gesteld heb. Maar Ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk 
niet zal laten gaan. 
22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Zo zegt de HERE: Israël is mijn 
eerstgeboren zoon; 
23 daarom zeg Ik u: laat mijn zoon gaan, opdat hij Mij diene; zoudt gij 
echter weigeren hem te laten gaan, dan zal Ik uw eerstgeboren zoon 
doden. 

We lezen later in Exodus 13:11-16, dat de eerstgeborenen het 
eigendom van de Here waren. Als eerstgeboren zoon is Israël dus  
eigendom van de Here. 
Dat heeft een verdere consequentie in verband met de te 
verwachten zegen. Het is bekend, dat de eerstgeborene bij een 
erfenis als eerste zijn deel –het grootste deel- ontving. Voordat hij 
zijn deel had ontvangen, ontving geen van de anderen een deel. 
De volken op aarde zullen op Gods tijd zeker gezegend worden. 
Als er een eerstgeborene is, zijn er ook meer zonen en zij zullen 
gezegend worden. Maar niet dan nadat eerst Israël de aan hen 
beloofde zegen heeft ontvangen.  
 
De verharding van Farao.  
Voor velen is dat onderwerp een oorzaak van een soort fatalisme. 
Zij weten erg goed, dat de Here het hart van Farao heeft verhard. 
Helaas weten zij minder goed, of helemaal niet, dat God het hart 
van Farao pas verhard heeft, nadat Hij zeven (7) maal de 
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gelegenheid heeft gehad om acht te slaan op de woorden van God 
en de tekenen die God daarna deed komen.  
Zeven maal NEEN  tegen God. En dat, terwijl hij heel goed wist, 
dat hij met God te doen had. De zeven maal zijn de volgende: 
1 Hoofdstuk  5. 
2      7:13 
3  7:22 
4  8:15 
5  8:19 
6  8:32 
7  9:7 
 
Pas daarna, in 9:12, lezen we dat de Here het hart van Farao 
verhardde. 
We moeten niet vergeten, dat Farao niet alleen zeven maal een 
bevel van de Here gehoord heeft, maar ook zeven maal zich 
verzette, zes maal een teken heeft gehad, vier maal de verhoring 
op zijn bede heeft beleefd, een maal van zijn eigen tovenaars 
hoorde “dit is Gods vinger”, en twee maal beleefd heeft, dat de 
Here Egypte wel sloeg, maar Israël spaarde, zoals Hij gezegd 
had. Het was voor hem dus helemaal geen vraag, of hij inderdaad 
met de Here te doen had. Hij wist dat heel goed, maar wenste zich 
desondanks te verzetten. 
Bij hem zien we, dat de herhaalde bewijzen van barmhartigheid 
van Gods kant bij iemand die zich wil verzetten alleen maar 
verharding bewerken; de boze gedachte is dan “Ik kan mij zonder 
bezwaar blijven verzetten, want als God slaat, hoef je maar te 
bidden en Hij bewijst weer genade”. Bij zo iemand  doet zich 
voor, wat Paulus in Romeinen 2:4 en 5 geschreven heeft: 

4 Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid 
en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u 
tot boetvaardigheid leidt? 
5 Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u 
toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het 
rechtvaardig oordeel Gods, 
6 die een ieder vergelden zal naar zijn werken: 

De barmhartigheid van God leidt dan slechts tot vermeerdering 
van de schuld, terwijl het doel daarvan verootmoediging en 
bekering was. 
Hoe het met u, lezer, gesteld is, weet ik niet. Weet wel, dat God 
nog steeds tot bekering roept en u de tijd daarvoor nog geeft zo 
lang u leeft. Dank zij het werk van Jezus Christus is er niet slechts 
tijdelijk genade bij God, maar is het nog steeds de dag van het 
heil, een dag die nu reeds bijna tweeduizend jaren duurt. Bekeer u 
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in deze dag nog, want we weten het einde daarvan niet. Dat kan 
morgen zijn. En verschuil u niet achter de gedachte, dat u zich 
niet kunt bekeren. Zo spreekt de Schrift beslist niet. Die legt de 
verantwoordelijkheid om u te bekeren geheel bij uzelf. Kies dus. 
Kiest u voor de ondergang, ga dan gewoon door zoals tot nog toe. 
Kiest u voor verlossing, buig u dan voor God neer, spreek het 
oprecht uit, dat u schuldig bent en roep om genade door Jezus, 
Gods Zoon. Dan schenkt God vergeving en nieuw leven. Dat is de 
belofte van God die niet liegen kan. 
 
 

Hoe wonderbaar, boven de hemel verheven,  
en liefelijk zijn de ontfermingen Gods, 
door Jezus, Gods Zoon, die Hijzelf heeft gegeven. 
als Toevlucht voor zondaars en eeuwige Rots, 
Wat zoekt God als Hij goedertierenheid toont? 
Dat men zich bekeert en boetvaardig betoont. 
 
Wij wendden ons af en wij wilden niet horen, 
maar uw goedertierenheid liet ons niet gaan. 
Door ’t zaad van uw Woord zijn wij wedergeboren, 
wij konden de kracht van dat Woord niet weerstaan. 
Bij ons onverschilligheid, liefde bij U; 
eerst waren wij zondaars, uw kinderen nu. 
 
Wij konden de maat onzer zonden niet meten, 
en achtten onszelf nog wel redelijk goed; 
maar U, Here Jezus, u hebt het geweten, 
en hebt voor die zonden in ‘t oordeel geboet. 
God heeft U verlaten, Heer Jezus, om mij, 
en ons blijft Hij in zijn genade nabij. 
 
Hoe zullen w’ U danken, hoe zullen w’ U prijzen? 
Daarvoor is ons woord en ons lied niet genoeg. 
Hoe kunnen we U onze liefde bewijzen, 
die immers te zwak is voor wat U verdroeg? 
Neem, Heer, dan ons leven, ons hart, onze wil, 
wij hebben U lief, ook al zwijgen we stil.  

 
Totale gehoorzaamheid. 

24 Onderweg nu, in een nachtverblijf, kwam de HERE hem tegen en 
zocht hem te doden. 
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25 Toen nam Sippora een stenen mes, besneed de voorhuid van haar 
zoon, raakte daarmee zijn voeten aan en zeide: Voorzeker, gij zijt mij 
een bloedbruidegom. 
26 En Hij liet hem met rust. Bloedbruidegom, zeide zij toen, met het oog 
op de besnijdenis. 

 
De besnijdenis is snijden in het vlees, een oordeel dus. Elke 
Israëliet moest door dat oordeel van besnijdenis bedenken, dat 
God over hem het oordeel moest voltrekken – zoals over ieder 
mens- en dat het nodig was dat de mens dat erkende en dus als 
een geoordeelde door het leven kon gaan. 
Paulus heeft geschreven,  

3 Want wij zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die 
in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. (Philippenzen 
3:3) 

Niet op het vlees vertrouwen, want hoe zou men vertrouwen op 
wat geoordeeld en dood is?  
Het gebod van de besnijdenis was aan Abraham en zijn 
nageslacht gegeven en gold dus onverkort voor Mozes en zijn 
zonen. Zippora had zich blijkbaar verzet tegen het besnijden van 
haar tweede zoon. 
De verantwoordelijkheid daarvoor echter rustte op Mozes. 
Aan de christenen is een dergelijk gebod niet gegeven en, zoals 
we in Philippenzen lazen, kennen wij de werkelijkheid waarvan de 
besnijdenis een beeld is. En het mag gevraagd worden welke 
betekenis het beeld nog heeft, als de werkelijkheid gekomen is, 
zoals de schets van een standbeeld kan weggelegd worden, als 
het beeld gereed gekomen is en op een plein te bewonderen is. 
God aanvaardde offeranden, die in geloof gebracht werden, maar 
de Israëliet moest door de besnijdenis beseffen, dat het offerdier 
in zijn plaats geoordeeld werd. Dat is de overeenkomst tussen 
doop en besnijdenis: de doop wijst de gelovige er op, dat 
weliswaar Christus voor hem gestorven is, maar dat God hem ziet 
als met Christus gestorven, waarom hij ook in de doop met hem 
begraven moet worden. Het verschil is, dat besnijdenis na 
geboorte moest plaats vinden en de doop na wedergeboorte moet 
plaats vinden. Dat geldt ook voor een Jood, hoewel hij een zoon 
van het verbond is en besneden is. Niet-Joden staan buiten het 
verbond met Abraham en zijn pas na wedergeboorte geestelijk 
nageslacht van  
Abraham: “Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van 
Abraham, en naar de belofte erfgenamen”. (Galaten 3:29). 
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Het verwijt van Zippora “gij zijt mij een bloedbruidegom”, wijst ons 
op Christus, die de Verlosser is en door wie wij verlost kunnen 
worden of verlost zijn, maar pas nadat wij ons bekeerd en ons 
schuldig erkend hebben. 
 
Door God gezonden uit het heiligdom. 

27 En de HERE zeide tot Aaron: Ga Mozes in de woestijn tegemoet. Hij 
ging en ontmoette hem bij de berg Gods en kuste hem. 
28 Mozes nu deelde Aaron al de woorden van de HERE mede, met 
welke Hij hem gezonden had, en al de tekenen, die Hij hem had 
opgedragen. 
29 En Mozes ging met Aaron op weg en zij verzamelden al de oudsten 
der Israelieten. 
30 Aaron sprak al de woorden, die de HERE tot Mozes gesproken had, 
en hij deed de tekenen voor de ogen van het volk. 
31 Het volk nu geloofde, en toen zij hoorden, dat de HERE op de 
Israelieten acht geslagen en hun ellende gezien had, knielden zij en 
bogen zich neder. 
 

Mozes ging wel uit Midian, maar de zending naar Israël als 
koning-priester was van de berg Gods, vanuit de 
tegenwoordigheid Gods dus. Zo zal Christus op Gods tijd vanuit 
het hemels heiligdom opnieuw naar zijn volk omzien, hun het 
Woord Gods weer doen horen, dat zij zo lang verwaarloosd 
hebben en hen er toe brengen om te geloven. Hun verlossing is 
dan nog niet bewerkt, maar zij zullen geloven, dat die aanstaande 
is en roepen tot God: Hoe lang nog, Here? (Zie de taal in zo veel 
psalmen). 
 
Hoofdstuk 5. 
De eerste sommatie aan Farao.  

1 Daarna kwamen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem: Zo zegt 
de HERE, de God van Israël: laat mijn volk gaan om te mijner ere in de 
woestijn een feest te vieren. 
2 Maar Farao zeide: Wie is de HERE, naar wie ik zou moeten luisteren 
om Israel te laten gaan? Ik ken de HERE niet, en ik zal Israel ook niet 
laten gaan. 
3 Toen zeiden zij: De God der Hebreeën heeft ons ontmoet; laat ons 
toch drie dagreizen ver de woestijn intrekken, om aan de HERE, onze 
God, te offeren, anders zou Hij ons treffen met de pest of met het 
zwaard. 

Het valt op, dat aan Farao gevraagd werd het volk te laten gaan 
om voor de Here, de God van Israël een feest te vieren. 
Dat is inderdaad het verschil: het dienen van de zonde, of feest 
vieren voor God, de Verlosser, als een verlost mens. Het is het 
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verschil tussen slavernij enerzijds en vreugde en dankbaarheid om 
bevrijding anderzijds. 
Maar Farao zei “Ik ken de Here niet”. 
Dat was blijkbaar maar ten dele waar. Er was in het oude Egypte 
het bewustzijn van de ene almachtige God, die echter beschouwd 
werd als te ver boven mensen verheven; men meende te kunnen 
volstaan met de goden die zichtbaar en tastbaar waren, waarvan 
zij er meer dan duizend hadden. 
 
Het is eveneens opmerkelijk, dat God wordt genoemd in drie 
karakters of namen: 
1 De Here, de God van Israël, 
2 De God der Hebreeën, 
3 De Here, onze God. 
 
1 De God van Israël is de God, die getrouw is aan zijn beloften en  
plannen. 
2 De God der Hebreeën is de God van de mensen van de 
overzijde, vreemdelingen dus. En vreemdelingen waren zij in 
Egypte, zoals de christenen vreemdelingen in de wereld zijn, ook 
behoren te zijn, aangezien de wereld Godvijandig is. 
3 De Here onze God betekent de erkenning van de keuze voor die 
God en het bewustzijn dat God ook voor ons gekozen heeft. 
Die overwegingen zullen bij het overblijfsel van Israël in de tijd van 
hun verdrukking zeker zo leven. Maar we mogen die aanduidingen 
ook op onszelf en op onze God toepassen ten opzichte van ons, 
christenen. God is ook tegenover ons getrouw, ook wij zijn 
vreemdelingen op aarde en ook wij, als het goed is, hebben voor 
die God en zijn dienst gekozen. 
De vraag of die Israëlieten allen bekeerd waren, moeten we hier 
niet stellen. Het ging om hun verlossing uit Egypte, die een beeld 
is van de toekomstige verlossing van het bekeerde overblijfsel van 
Israël, en een beeld is van onze verlossing uit de macht van de 
zonde. 
 
De reactie van Farao, de man die tegen God durfde strijden. 

4 Maar de koning van Egypte zeide tot hen: Waarom tracht gij, Mozes 
en Aaron, het volk van zijn werk af te houden! Vooruit, aan uw 
dwangarbeid! 
5 Ook zeide Farao: Zie, het volk des lands is reeds zo talrijk en gij wilt 
hen met hun dwangarbeid doen ophouden! 
6 Farao beval op die dag de drijvers en opzichters van het volk: 
7 Gij moogt het volk geen stro meer geven om tichelstenen te maken, 
zoals gisteren en eergisteren; zij moeten nu zelf stro gaan verzamelen, 
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8 maar toch zult gij hun de vastgestelde hoeveelheid tichelstenen, die zij 
gisteren en eergisteren moesten maken, opleggen zonder er iets van af 
te doen; want zij zijn lui, daarom roepen zij: laat ons aan onze God gaan 
offeren. 
9 Het werk dezer mannen moet worden verzwaard, zodat zij daarmee 
bezig zijn en geen aandacht schenken aan leugentaal. 
10 Toen gingen de drijvers en opzichters van het volk heen en zeiden tot 
het volk: Zo zegt Farao: ik geef u geen stro. 
11 Gaat er zelf op uit en haalt stro, waar gij het vindt, maar van uw taak 
gaat niets af. 
12 Toen verspreidde zich het volk over het gehele land Egypte om 
stoppels te verzamelen voor het stro. 
13 En de drijvers drongen aan met de woorden: Maakt uw werk af, de 
bepaalde dagtaak voor elke dag, evengoed als toen er stro was. 
14 En de Israelitische opzichters, aan wie de drijvers van Farao die taak 
hadden opgelegd, werden geslagen, terwijl hun werd toegevoegd: 
Waarom hebt gij het vastgestelde getal tichelstenen niet klaar, zoals 
gisteren en eergisteren, vandaag evengoed als gisteren? 

Oppermachtig, gerechtigd en in staat zijn eigen wil te doen, tegen 
mensen en God in, zo beschouwde deze hoogmoedige man 
zichzelf. Hij was daarmee een werktuig in de hand van satan, zijn 
meester, die er alles aan deed om Israël uit te roeien, opdat de 
plannen van God door het zaad van Abraham nooit vervuld 
zouden worden. Zoals de satan, volhardde ook deze man in zijn 
verzet tegen God, al was het hem duidelijk, dat hij met de 
werkelijk Almachtige te doen had. God betoonde Hem 
herhaaldelijk barmhartigheid, maar die bewerkte slechts, dat hij in 
verzet voortging en zich verhardde.  
Voor Israël leek het optreden van Mozes slechts schadelijk te zijn. 
Leek, want door de verzwaring van de druk bewerkte de Here, dat 
Israël het ware karakter van Egypte ging doorzien en zich in de 
geest losmaakte van hetgeen zij na zoveel eeuwen als normaal 
beschouwden. 
Is dat niet, wat God ook heden nog in het leven van velen wil 
bewerken? Is dat niet wat God op het oog heeft, als het leven op 
aarde voor velen een last is? De zorgen immers kunnen ons de 
ogen openen voor het betrekkelijke van aards geluk en het hart 
doen verlangen naar betere dingen dan het klatergoud dat  zo 
teleurstelt. 
 
De reactie van Israël en Mozes, klein in vertrouwen. 

15 Daarop kwamen de Israelitische opzichters tot Farao en riepen tot 
hem: Waarom doet gij zo met uw knechten? 
16 Stro wordt uw knechten niet meer gegeven en toch zegt men ons: 
maak tichelstenen. En zie, uw knechten worden geslagen. Maar de 
schuld ligt bij uw volk. 
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17 Hij echter zeide: Lui zijt gij, lui! Daarom zegt gij: Laat ons aan de 
HERE gaan offeren. 
18 Nu dan, vooruit, aan het werk! Stro wordt u niet gegeven, maar 
dezelfde hoeveelheid tichelstenen moet gij leveren. 
19 Toen begrepen de Israelitische opzichters, hoe erg het met hen 
gesteld was, daar men zeide: Gij moogt het aantal tichelstenen, uw 
vastgestelde taak voor elke dag, niet verminderen. 
20 Bij hun vertrek van Farao ontmoetten zij Mozes en Aaron, die op hen 
stonden te wachten, 
21 en zij zeiden tot hen: De HERE zie op u en oordele, omdat gij ons bij 
Farao en zijn knechten in een kwade reuk gebracht hebt, waarmee gij 
hun een zwaard in handen hebt gegeven, om ons te doden. 
22 Toen keerde Mozes terug tot de HERE en zeide: Here, waarom 
behandelt Gij dit volk zo hard? Waarom hebt Gij mij gezonden? 
23 Want van het ogenblik af, dat ik bij Farao gekomen ben, om in uw 
naam te spreken, heeft hij dit volk slecht behandeld, en Gij hebt uw volk 
geenszins gered. 

De Here had tegen Mozes gezegd, dat Farao het volk niet zou 
laten gaan, ook niet door een sterke hand, en dat Hij Egypte zou 
slaan met al zijn wondertekenen, waarna hij Israël zou laten gaan. 
(Exodus 3:19 en 20). Had Mozes dat niet tegen het volk gezegd? 
Had hij dat zelf ook vergeten? De weigering en de houding van 
Farao hadden voor hen geen verrassing behoeven te zijn en hun 
geloof had daardoor niet hoeven wankelen. 
Hoe vaak en hoe gauw vergeten we de woorden en beloften van 
God en hoe weinig klemmen we ons in geloof daaraan vast. Veel 
te weinig rekenen we in ons leven met de waarachtige 
toezeggingen van God. We mogen wel heel dankbaar zijn, dat de 
Here ondanks dat trouw blijft aan zijn woord en zoveel geduld met 
ons heeft.   
 

U ziet de moeite, het verdriet en telt de tranen, 
om al de doornen en de distels langs het pad, 
waardoor U in het treurend hart een weg wilt banen 
voor groter, hoger zegen dan waarom men bad.  
 
Want zoveel hoger dan de onze zijn uw wegen, 
Wij kiezen en wij overleggen naar men ziet; 
U bent almachtig en alwetend, en de zegen 
wordt door uw wegen ons bereid, door d’ onze niet. 
 
Leer ons vertrouwen op uw liefde en uw leiding, 
en houdt ons staande in het donker van het dal. 
U voert uit ’t donker in het licht van de bevrijding, 
die ons met dank erkennen doet “U wist het al!” 

       Wordt D.V. vervolgd. 
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