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Vrede in het Midden Oosten? 
 
Er wordt dikwijls gezegd, dat de kerk in het Westen door het ontstaan 
van de staat Israël steeds meer haar wortels is gaan ontdekken. Wie 
de uitdrukking “haar wortels ontdekken” in dit verband het eerste 
heeft gebruikt, weet ik niet, maar ik denk wel dat meerdere schrijvers 
die uitdrukking te gemakkelijk en ondoordacht overnemen. 
Er zijn twee vragen te stellen: 
1 Wat is de kerk? en 
2 Wat wordt bedoeld met “wortels ontdekken?”. 
 
Veelal wordt met “de kerk” een aantal van de meest bekende 
denominaties bedoeld. Voor meerderen van hun leden is mogelijk het 
ontstaan van de staat Israël het startsein is geweest om te gaan 
nadenken over de positie van de Joden in Gods plannen. 
Er zijn echter gelovigen geweest, die al eeuwen eerder, op grond van 
de Heilige Schrift alleen en niet op grond van politieke 
ontwikkelingen, inzicht verkregen in hetgeen de Schrift over Israël en 
de toekomstige dingen zegt. De basis voor hun visie was stukken 
degelijker, want meer op de Schrift gegrond, dan van hen die pas 
sinds 1948 hun “wortels gingen ontdekken”. 
 
Wat is “wortels ontdekken” in dit verband? Ontdekte men, dat 
Christus wat zijn mensheid betreft een Jood was? Ontdekte men, dat 
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we het Oude Testament aan Israëlitische profeten te danken 
hebben? Ontdekte men dat het heil uit de Joden is?  
Als dat de antwoorden zijn, pleit dat niet voor het inzicht en de 
Bijbelkennis van hen, die hun wortels zijn gaan ontdekken. Zij 
hadden dat reeds eerder behoren te weten. Of zouden zij zich meer 
met hun “kerkleer” dan met de Heilige Schrift bezig gehouden 
hebben? Waarschijnlijk is dat het geval geweest. 
 
Onder hen die “wortels zijn gaan ontdekken” lijkt nogal verschillend 
gedacht te worden over de te verwachten toekomst voor Israël, hun 
recht op Palestina, hun verhouding tot de christenen enzovoort. Dat 
bleek onder andere ook in het gesprek tussen Dr. Reitsma en Ds. 
Lammerts van Bueren, waarover in “Visie” nummer 21, 2006 door 
Gert Jan Schaap een stuk is gepubliceerd. 
 
Er worden in dat artikel een aantal stellingen besproken. Enig 
commentaar daarop zou een nuttige bijdrage kunnen zijn. 
 
Stelling 1: Israel is vandaag nog steeds het volk van God, punt uit. 
Ds. Lammerts van Bueren onderschrijft dat. 
Dr. Reitsma stemt toe dat Israël van God uit gezien inderdaad Gods 
volk is. Maar hij ontkent de visie van sommigen, die zeggen, dat alles 
dus oke is, omdat God voor Israël een eigen heilsweg heeft, buiten 
Christus om. 
Dr. Reitsma verwerpt terecht de gedachte, dat er voor Israël een 
heilsweg buiten Christus om is. Die visie is inderdaad volkomen 
onbijbels. Zij strijdt ook met hetgeen Petrus tegen de Joden in het 
Sanhedrin heeft gezegd: “De behoudenis is in geen andere (dan 
Jezus), want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder 
de mensen gegeven is, door welke wij moeten behouden worden”. 
(Handelingen 4:10-12). 
 
Het is jammer, dat bij deze stelling niet is verwezen naar de profetie 
van Hosea 
Daarin lezen we, dat de Here de profeet opdracht gaf een jongetje 
dat geboren werd “Lo Ammi” te noemen (dat is “niet mijn volk”). Het 
staat in Hosea 1:9. De Here noemt afkerig Israël dus “niet mijn volk”. 
Maar in Hosea 1:12 is iets anders te lezen: Zegt tot uw broeders 
“Ammi”, dat is “mijn volk”.  
Wat is de verklaring? 
Wel, als Israël zich bekeert (dat is niet hetzelfde als terugkeren naar 
het land), kan God het weer als “mijn volk” erkennen. Tot nog toe is 
dat niet het geval. Zij zullen tot inkeer komen in de toekomstige grote 
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verdrukking, zoals de broers van Jozef tot inkeer kwamen in de tijd 
van honger. 
 
Het is een andere zaak, dat de Here niet zal toelaten, dat zij worden 
uitgeroeid. Zij hebben wel hun Broeder Jezus Christus omgebracht, 
zoals Kain zijn broer Abel ombracht, maar worden desondanks door 
de Here bewaard, zoals ook Kain bewaard werd. Farao trachtte hen 
uit te roeien, maar God liet het niet toe. Haman trachtte hen om te 
brengen, maar God kwam door Mordechai tussenbeide, hoewel de 
Here in het boek Esther met geen enkele naam wordt genoemd.  
Zo kwam de Here ook in de afgelopen decennia telkens tussenbeide. 
Maar niet omdat Hij hen reeds “mijn volk” kan noemen. Wat in 1 
Thessalonika 2:16 staat, is nog steeds van kracht: De toorn is over 
hen gekomen tot het einde. 
 
Waarom laat de Here de (gedeeltelijke) terugkeer van de Joden dan 
toe en waarom beschermt Hij hen? 
God wil ongetwijfeld de situatie terugbrengen, zoals die was bij de 
verwerping van Jezus Christus. De verantwoordelijken voor die 
verwerping waren  
1 de Joden, en  
2 het Romeinse rijk. De Here leidt de dingen zo, dat die twee 
figuranten weer op het wereldtoneel zullen staan, want Hij heeft met 
die twee, voorzover zij onbekeerlijk blijven, een rekening te 
vereffenen,. Het verslag daarvan vinden we in de Openbaring. Maar 
zoals gezegd, zal een overblijfsel van Israël behouden worden door 
het lijden heen. 
 
Stelling 2 behoeft geen commentaar. Uiteraard zijn kinderen Gods 
over de hele wereld met elkaar verbonden, en hebben zij ook be-
langstelling, of horen zij ook belangstelling te hebben, voor het lot 
van de Joden, hoewel tot heden toe het merendeel van hen nog 
vijandig tegenover het evangelie staat.. 
 
Stelling 3. Palestijnse christenen en gelovigen uit de volken hebben 
sinds Christus’ komst op aarde net zo goed recht op het land Israël  
als de Joden, want zij delen in de aan Israël gegeven beloften. 
Terecht wordt gesteld, dat gelovigen door Christus kinderen van 
Abraham zijn. Maar dat zij daardoor recht hebben op het land Israël 
op dezelfde wijze als de Joden, is beslist onjuist.  
En waar komt de gedachte vandaan, dat christenen “sinds de komst 
van Christus op aarde” dat recht hebben? Hij is gekomen voor de 
verloren schapen van het huis Israël en niet voor de heidenen. En 
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zijn komst geeft niemand enig recht, ook Israël niet, laat staan de 
gelovigen uit de heidenen. Ook wordt niemand door zijn komst 
behouden. Daarvoor moest Hij eerst op Golgotha zichzelf tot een 
schuldoffer stellen. 
De Christenen (ik bedoel niet ongelovige zogenaamde  “christenen) 
zullen eenmaal met Christus weerkeren en zelfs met Hem regeren. 
Maar zij zullen niet in een bungalow wonen. Zij zullen immers met 
Christus geopenbaard worden “in heerlijkheid”, dat is met een 
verheerlijkt lichaam. (Kolosse 3:4, Filippi 3:21). Neen, het land is aan 
het lijfelijk nageslacht van Abraham toegezegd en zij zullen het 
ontvangen. 
Van een aparte heilsweg voor de Joden is geen sprake. Vergeving na 
bekering en geloof in Jezus Christus, is voor hen hetzelfde als voor 
niet Joden. Maar de weg die het volk tot herstel in het land en herstel 
van het koningschap moet gaan, is uniek. 
De geschiedenis van Jozef in Genesis is een sprekend beeld van  
de weg van Christus. Hij was als Gene voor het koningschap 
bestemd, de geliefde Zoon, die, als Christus, door zijn vader naar zijn 
dwalende broers werd gezonden. Hij werd door hen gehaat en 
verkocht en belandde in Egypte in de gevangenis, een beeld van 
Christus in het verzegeld graf. Farao verhief hem evenwel uit de 
kerker en maakte hem tot heerser, zoals ook Christus door God 
verhoogd is en straks heersen zal.  
Toen hij nog van zijn familie gescheiden was, huwde hij met Asnath, 
een beeld van de gemeente, die nu aan Christus is verbonden, terwijl 
Israël nog steeds niet met Hem verenigd is. 
God gebruikte de honger om de broers bij Jozef en tot inkeer te 
brengen, zoals Hij voor Israël daarvoor de grote verdrukking zal 
gebruiken 
In de tijd van de honger aten allen hetzelfde brood van Jozef: ! Zijn 
gezin, 2 zijn familie, 3 de Egyptenaars. 
Maar de weg waarlangs zij met Jozef verbonden werden, was niet 
gelijk. De Egyptenaars leerden hem kennen als hun onderkoning, 
Asnath huwde met hem als haar echtgenoot, maar de broers moesten 
door druk en moeite hun schuld erkennen. Verschillend inderdaad. 
Het heil, de vergeving der zonde is gelijk. Maar de positie van de 
gemeente is anders dan die van Israël en nog anders is straks de 
positie van de volken gedurende het vrederijk.  
 
Wie stelt, dat christenen evenveel recht op het land hebben als de 
Joden, ziet kennelijk geen verschil tussen de gemeente en Israël. 
Dat is bij velen het geval en verraadt gebrek aan inzicht in de Schrift 
en een klakkeloos overnemen van hetgeen zelfs Rome leert. 
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Intussen is de gemeente absoluut niet Israël en is ze evenmin bij 
Israël gevoegd. De gemeente kent geestelijke zegeningen in de 
hemelse gewesten en een hemels vaderland, in tegenstelling tot 
Israël. Zie Efeze 1.  
Men kan overigens beter niet van een recht op Palestina spreken. 
Het is Gods land en Hij geeft het aan wie Hij wil. Hij geeft het aan 
Israël, maar dat geeft hun geen grond om van recht spreken. Wie 
immers heeft recht op zegen van God? 
 
Er wordt ook gesteld: In Romeinen 3 zegt Paulus, dat de Joden veel 
voorrechten hebben. Hoe kan Paulus dat als Geestvervulde christen 
na Pasen en Pinksteren zeggen? Er is dus blijkbaar toch iets 
bijzonders in de tekenen van het verbond- waar ook het land bij 
hoort.  
Ik heb een andere vraag: Hoe kan een Geestvervulde christen zich 
over die uitspraak van Paulus verbazen? Een christen behoort toch te 
weten wat Paulus in Romeinen 9:4 schreef: van hen is het 
zoonschap, en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving, en 
de dienst en de beloften, van wie de vaderen zijn en uit wie, wat het 
vlees aangaat, de Christus is, die God is over alles, gezegend tot in 
eeuwigheid. En in hetzelfde Romeinen 3 noemde Paulus als eerste 
voorrecht, dat aan Israël de woorden Gods zijn toevertrouwd. Mij 
dunkt dat het voor een Geestvervulde christen vanzelfsprekend is om 
te zien dat Israël veel voorrechten had. Maar zijn dat tekenen van het 
verbond? En is het land een teken van het verbond? Van welk 
verbond trouwens, want er zijn er meerdere.  
Een teken van het verbond vinden we in Genesis 9:12 en 17:   
En God zeide: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij 
en u en alle levende wezens, die bij u zijn, voor alle volgende 
geslachten: 
Ge 9:17  En God zeide tot Noach: Dit is het teken van het verbond, 
dat Ik heb opgericht tussen Mij en al wat op de aarde leeft. 
 
Er zal echter bedoeld zijn het verbond met Abraham: 
Ge 17:11  gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat 
zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en u. 
Is het land een teken van het verbond? Dat heb ik nergens gelezen. 
 
Stelling 4. Het is bijbels gezien niet onmogelijk, dat het Joodse volk 
zijn land ooit opnieuw verliest.  
Het is niet onmogelijk, maar uiterst onwaarschijnlijk. Als het zou 
gebeuren, dan slechts tijdelijk, want de beloften aan Abraham 
moeten en zullen vervuld worden. Bovendien moeten de latere 
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profetieën eveneens vervuld worden, profetieën, die zeggen, dat de 
Here na bekering niet alleen de Joden, maar ook hun broeders uit de 
tien stammen zal terugbrengen in het land. Ezechiel 37 is duidelijk 
genoeg.  
Het is echter onwaarschijnlijk. Hoe zou God het ooit toegelaten 
hebben, dat er weer een Joodse staat is gekomen, als dat niet in zijn 
raad besloten lag? Zij hebben zich niet bekeerd en zijn toch 
teruggekeerd. Waarom zou God die ongehoorzaamheid, waarmee zij 
onder Gods vonnis vandaan gekomen zijn, aanvaarden? Ik meen dat 
het is, omdat er weer een ongehoorzaam Israël moet zijn, zoals het 
er was in de dagen van Christus, opdat hun zonde in zijn verwerping 
en kruisiging aan hen bezocht kan worden, evenals aan het herstelde 
Romeinse rijk. 
 
Stelling 5. De geboorte van de staat Israël in 1948 is een 
ondubbelzinnig teken van de eeuwige verbondstrouw van God aan 
zijn uitverkoren volk. 
Het is geen teken van Gods verbondstrouw aan zijn uitverkoren volk, 
maar eenzelfde soort aanwijzing, dat de Here zijn volk niet verstoten 
heeft als het feit, dat Hij niet heeft toegelaten, dat het werd uitgeroeid 
in de dagen van Esther. Bovendien is het een teken, dat de Here 
bezig is alles voor te bereiden voor de tijd waarin Hij weer naar zijn 
volk zal omzien, als de tijd van de gemeente op aarde voorbij is en 
Hij zijn oude volk weer zal gedenken, eerst in ernstige tuchtiging, om 
ze tenslotte de uitredding te doen beleven als Jezus op aarde 
terugkomt. 
 
Stelling 6. Paulus maakt in Romeinen 9-11 duidelijk, dat een 
massale bekering van de Joden zeker zal komen. 
Die komt zeker, maar dan de bekering van een overblijfsel of rest. 
Of je het woord massaal daarvoor kunt gebruiken?? 
Die rest zal evenwel de kern van het bekeerde en voor God 
aanvaardbare Israël zijn, zodat er gezegd kan worden dat geheel 
Israël zal zalig worden. Die de antichrist zullen volgen, worden in die 
uitspraak niet eens als Israël beschouwd. Zij zullen omkomen. 
De toekomst zal ongetwijfeld zijn, dat Christus met zijn bruid, de 
gemeente, heersen zal, zijn troon zal in Jeruzalem zijn en zijn volk 
zal Israël zijn. Maar zijn heerschappij zal de gehele schepping 
omvatten, dus ook alle volken, zoals Psalm 2 al gezegd heeft.  
 
Stelling 7. Het is een utopie om te denken dat er ooit een goede, 
eerlijke en veilige oplossing mogelijk is voor de situatie in Israël en 
de Palestijnse gebieden voordat Christus terugkomt. 
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Het grote wonder is voor mij, dat de laatste zin onder dit hoofdstuk 
van Ds. Lammerts van Bueren als volgt luidt: Het is geen hopeloze 
situatie in het Midden Oosten. Er zal vrede komen, en God zal het 
bewerken- voor of na de wederkomst. 
Hoogst merkwaardig is het, dat bij de Near East Ministry uit Jesaja 
19 blijkbaar bekend is, dat in de toekomst Egypte, Assyrië en Israël 
tezamen de Here zullen dienen, maar dat men zich niet realiseert, 
dat de gehele passage waarin die uitspraak het sluitstuk is, spreekt  
over de dagen na de wederkomst van Christus in macht een 
heerlijkheid.  
Heeft men dan in Jesaja 10 niet gelezen, dat Assyrië een vijand van 
Israël in het laatste der dagen zal zijn en dat die vijand verbroken zal 
worden “om wille van de Gezalfde”, dat is Christus? (vers 27) 
Maakt vers 12 van dat hoofdstuk niet duidelijk, dat eerst het oordeel 
over Assyrie komt, dat Christus voor dat land en dat volk een vuur zal 
zijn, dat hen verteert? (vers 17). Er sluit immers hoofdstuk 11 op aan, 
dat spreekt over de heerschappij van Christus in het vrederijk. 
Groot zal zijn heerschappij en de vrede zijn, volgens Jesaja 9:6. 
Maar voordat die Vredevorst zijn heerschappij heeft aanvaard, kan er 
geen vrede verwacht worden. 
Het lijkt verstandig eerst biddende het Woord Gods te onderzoeken, 
met name de profetische Schriften, opdat de Here inzicht geeft in 
hetgeen Hij doen zal, voordat men over de toekomstige dingen 
uitspraken gaat doen. En de politiek geeft geen inzicht. 

 
Heer Jezus, eens zal uw koninkrijk komen, 
als U de troon naar de raad Gods aanvaardt. 
Groter dan wij kunnen denken of dromen, 
is dan de vrede tot ’t einde der aard. 
U, de Verworpene, brengt dan het recht, 
zoals het reeds in Gods woord is voorzegd. 
 
Heer Jezus Christus, het leed zal verdwijnen, 
als de gerechtigheid heerst door uw kracht, 
’t licht van uw heerlijkheid alom zal schijnen,  
onrecht en leugen aan ’t licht zijn gebracht. 
Vrede op aarde, zo lang reeds beloofd, 
zal er dan zijn door de Christus, het Hoofd. 
 
Heer Jezus Christus, in Is’ rel geslagen, 
Herder en Heerser, die weet waar Hij weidt, 
die in uw armen de lam’ ren zult dragen 
en die de zogenden rustigjes leidt, 
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zonde, verwarring en strijd zijn er eerst, 
vrede en rust zal er zijn als U heerst. 

        J.Ph.B. 
 

Ik zal u rust geven. 
Rust, bij Jezus. 
Er is nogal wat onrust.  
Oorlogsdreiging, terreur, natuurgeweld, daardoor kan je zeker 
onrustig worden. Maar er is veel meer. Onbegrip, teleurstelling in 
vriendschap, bedrog, ziekte, mislukkingen, ontslag. Als je goed 
nadenkt kan de lijst heel lang worden. 
Maar er is nog meer: Onvermogen om te verdragen, liefdeloosheid, 
besef verkeerd te denken, besef verkeerd te handelen, wroeging, 
machteloosheid ten opzichte van eigen kwade neigingen. leugens, 
zonden, gemis aan toekomst, geen inzicht in het doel van het leven, 
wrok over wat je niet wilt zijn, maar wel bent. 
Je kunt doodmoe worden van pogingen om te veranderen wat niet te 
veranderen is, en het als een zware last voelen, dat je niet kunt 
wegdoen of ongedaan maken wat je verkeerd hebt gedaan en het 
onrecht dat je hebt begaan. 
Vermoeid en belast. 
De Here Jezus heeft gezegd:  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en 
belast zijt, en Ik zal u rust geven. (Mattheus 11:28). 
 
Ik heb al enige tijd staar in mijn ogen. Ik heb het voornemen daarvoor 
binnenkort naar een oogarts te gaan. Dat doe ik, omdat ik van vrij 
veel kennissen heb gehoord, dat ze zeer tevreden zijn over een 
behandeling van hun staar. Ze zien stukken beter.  
Ik ga naar een oogarts omdat 

a) ik weet dat ik staar heb, en 
b) ik weet dat het verholpen kan worden. 

 
Jezus roept hen die vermoeid en belast zijn. Je moet je wel vermoeid 
en belast gevoelen, wil je daar aandacht aan geven. 
Bovendien moet je overtuigd zijn, dat Jezus Christus helpen kan en 
inderdaad rust zal geven. 
Ik weet niet, waar u over tobt. Misschien tobt u helemaal niet. Maar 
een ding weet ik wel: U hebt geen schoon geweten. Dat is een last. 
Of u die ook voelt, is een andere vraag, maar er is schuld. 
In dat opzicht geldt de uitnodiging voor u en voor ieder die dit leest. 
 
Maar kunt u ook vertrouwen, dat Jezus Christus u rust kan geven? 
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Dan mag ik u er op wijzen, dat door reeds twintig eeuwen heen 
miljoenen mensen inderdaad bij Hem rust hebben gevonden. 
Daarvan getuigen ook de talloze liederen, die door velen van hen zijn 
gemaakt.  
 

Ik vond rust voor mijn hart en geweten, 
en de vrede kwam in mijn gemoed. 
Al mijn kwaad dat ik niet kon vergeten, 
maakte Jezus, de Heiland weer goed. 
Een rechtvaardige straf 
nam de schuld van mij af, 
want Die nooit enig kwaad had bedreven, 
heeft betaald in mijn plaats, met zijn leven. 

 
Mooie woorden, beloften, besluiten, 
niets verandert, het gaat zo het gaat. 
Wie het zelf doet, sluit Jezus er buiten 
en ervaart, dat hij machteloos staat. 
Door een oordeel alleen, 
gaat de zondelast heen. 
Jezus heeft, aan een kruishout gehangen, 
in Gods oordeel de slagen ontvangen. 

 
Waar het oordeel geweest is, is vrijheid, 
want dan is aan het recht Gods voldaan. 
Ga tot Jezus, dan geeft Hij u blijheid, 
want Hij roept u en neemt u dus aan. 
En wat was zijn motief? 
Wel, de Heer heeft U lief 
met een liefde, ver boven ons denken. 
U kunt al uw vertrouwen Hem schenken. 

 
Maar het is ook van belang te letten op het moment, waarop de Here 
Jezus heeft gezegd “Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en 
ik zal u rust geven”. Dat is geweest, nadat Johannes de doper, die in 
de gevangenis zat, door twee volgelingen had laten vragen “Zijt Gij 
het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten?”  
Johannes de doper! De profeet die zelf Hem had aangewezen als het 
Lam van God, en gezegd had “ik heb gezien en getuigd, dat deze de 
Zoon van God is”. (Johannes 1:34). Hoe was dat mogelijk? 
Wel, je moet maar eens onschuldig gevangen zitten, hopen en 
verwachten, dat de machtige Zoon van God je wel bevrijden zal, en 
ondervinden, dat je vergeefs hebt gehoopt! 
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Ja, ik weet niet wat u van de Verlosser verwacht. Er zijn er genoeg, 
die van Hem niet weten willen. Ze hebben Hem, naar zij menen, ook 
niet nodig. Als Hij zou kunnen doen, wat zij graag willen, ja dan was 
het wat anders. Maar het aantal mensen dat in Hem is teleurgesteld, 
is nogal groot en zodoende. Velen hebben gebeden om dit en om 
dat, maar het is nooit gekomen. En zo was het ook met Johannes. 
Jezus heeft geantwoord: “Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij 
hoort en ziet: 
5 blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden 
gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen 
ontvangen het evangelie. 
6 En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt”. 
 
Waarom zei Hij dat? Johannes kon immers denken: “Mooi, maar 
waarom kon er niet aan  toegevoegd worden dat Hij gevangenen 
bevrijdt? 
Wel, zijn wonderen en tekenen waren niet bedoeld om mensen een 
beter leven te geven, maar om aan te tonen, dat Hij van God 
gekomen was. Een aangenaam leven zonder moeiten en ziekte is in 
een rebellerende en godvijandige wereld onmogelijk en zou ook geen 
zegen zijn. Niemand zou dan nog naar God vragen en allen zouden 
tenslotte in het oordeel belanden.  
Dat was voor veel mensen, die alleen maar op eigen tijdelijk voordeel 
en genoegen uit waren, niet duidelijk. Ze dachten helemaal niet aan 
hun grootste nood, dat zij niet toevallig in een wereld vol ellende 
leefden, maar zondaars waren in een wereld, die naar het oordeel op 
weg is. Neen, dat was voor veel wijzen en verstandigen verborgen 
(Mattheus 11:25).  
Kinderen, dat wil zeggen, zij die niet meetelden, omdat zij dromers of 
piekeraars waren, bezorgd om hun verhouding tot God, mensen die 
hun kansen in dit leven onvoldoende aangrepen en wat er te 
genieten of te halen viel, dom genoeg lieten lopen, ja zij begrepen 
waar het om ging.  
Heeft geldelijk vermogen ooit het geweten kunnen stillen? Heeft eer 
en aanzien in de wereld iemand tot een beter mens gemaakt? Zijn de 
groten der aarde in de loop der eeuwen de betere soort, de edele 
mensen gebleken? Was dat zo met Nero, met Napoleon, met Hitler? 
Genieten vermogende mensen vrede? Komt er bij hen geen 
echtscheiding, bedrog en ontrouw voor?  
 
Jezus zei: “Kom tot mij en ik zal u rust geven”. 
Hoe kan Hij dat doen? 
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Doordat Hij de wonden in zijn handen en zijn zijde kan laten zien, het 
bewijs, dat Hij aan een kruis gehangen heeft en gestorven is voor de 
zonden van schuldige mensenkinderen. En, zoals het lied ook zei, 
waar het oordeel is geweest, is vrijheid; daar volgt geen tweede 
oordeel voor hetzelfde kwaad. Daar is vergeving, dat wordt het 
eeuwig leven verkregen. 
 

Het leven Gods, bij ’t kruis verkregen, 
het leven tot in eeuwigheid, 
geeft God door Jezus als een zegen, 
die Hij al stervend heeft bereid. 
Hij stierf mijn dood op Golgotha, 
ik leef met Hem, halleluja. 

 
Maar dan nog wat. 
Hij heeft ook gezegd: “neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik 
ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw 
zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht”. (Mattheus 11:29). 
Een mooi woord als je gewend bent om te zeggen “Ik doe wat ik wil 
en ik laat me door niemand iets zeggen”. Dat klinkt wel heel stoer, 
maar onze wil is niet zo best en brengt veel onheil teweeg. Door onze 
eigen wil, worden de zonden, waarvoor Jezus stierf, alleen maar 
meer. 
Neem mijn juk op u, zei de Heiland. 
Welk juk droeg Hij dan? Wie diende Hij? Wie een juk draagt, zoals 
twee ossen voor een ploeg, is bezig iemand te dienen. 
Hij diende God, zijn Vader. Hij heeft in Gethsemane gezegd: Niet 
mijn wil, maar uw wil geschiede. En dat bracht Hem naar het kruis 
en het oordeel.  
Maar dat niet alleen. Het bracht Hem ook de overwinning over de 
duivel, de opstanding uit de doden en de verlossing en de vrijheid 
voor miljoenen, die anders voor eeuwig verloren en ellendig wezen 
zouden onder het oordeel van God.  
Vond Hij dat de moeite waard? Ja, want Hij heeft ons lief en wil onze 
ondergang niet. En Hij heeft zijn Vader lief en wilde naar diens hart 
en wil zijn leven voor ons overgeven en tonen hoe vol liefde die 
Vader is.  
Zijn juk dragen, betekent voortaan met Hem en zijn hulp de Vader 
dienen. Dat is een lichter juk dan de zonde dienen en bezorgt u rust 
in uw ziel. 
En daarbij leren we van Hem zachtmoedig en nederig van hart te zijn. 
Je leert immers van iemand met wie je steeds op weg bent. 
Of bent u al zachtmoedig en nederig van hart? 
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Geweldig, als dat waar is. Maar kijk eens eerlijk in de spiegel! 
         J.Ph.B. 
 

Exodus, DE UITTOCHT, verlossing (3). 
  
Hoofdstuk 6. 
God had gesproken, God zou ook laten zien. 
Gods nadrukkelijke proclamatie als de “Ik ben die Ik ben”. 

5:24 Maar de HERE zeide tot Mozes: Nu zult gij zien, wat Ik aan Farao doen 
zal; want door een sterke hand zal hij hen laten gaan, ja door een sterke 
hand hen uit zijn land drijven.  
1 Voorts sprak God tot Mozes en zeide tot hem: Ik ben de HERE. 
2 Ik ben aan Abraham, Izaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, 
maar met mijn naam HERE ben Ik hun niet bekend geweest. 
3 Niet alleen heb Ik mijn verbond met hen opgericht om hun het land 
Kanaan te geven, het land hunner vreemdelingschap, waar zij als 
vreemdelingen vertoefd hebben; 
4 maar ook heb Ik de klacht der Israëlieten gehoord, die door de 
Egyptenaren tot slaven gemaakt zijn, en Ik heb gedacht aan mijn verbond. 
5 Zeg derhalve tot de Israëlieten: Ik ben de HERE, Ik zal u onder de 
dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u 
verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. 
6 Ik zal Mij u tot een volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn, opdat gij 
weet, dat Ik, de HERE, uw God, het ben, die u onder de dwangarbeid der 
Egyptenaren uitleid. 
7 En Ik zal u brengen naar het land, waarvan Ik gezworen heb het aan 
Abraham, Isaak en Jakob te zullen geven, en Ik zal het u geven tot een 
bezitting, Ik de HERE. 
8 Toen sprak Mozes aldus tot de Israëlieten, maar zij luisterden niet naar 
Mozes uit ongeduld en wegens de harde slavernij. 

 
De Here, groot in geduld en begrip, verzekerde Mozes er van, dat hij 
zou zien wat God aan Farao zou doen. Bovendien beklemtoonde Hij, 
dat Hij de onveranderlijke, eeuwige God is, Dezelfde die voorheen 
had gesproken en beloofd, en het nu zou volbrengen. Niets en 
niemand kan of zal veranderen dat God is wie Hij is, noch zijn 
plannen of werken verhinderen. Hij had de vaderen van Israël 
benaderd als de Almachtige, nu maakte Hij zich aan zijn volk bekend 
als de eeuwige “Ik Ben”, de Getrouwe, die doet wat Hij zegt. 
Zijn naam is niet HERE, wat sommigen denken. Die uitdrukking 
hebben de vertalers gekozen om de naam van God, die alleen uit de 
medeklinkers JHWH bestaat, weer te geven. We weten zelfs niet hoe 
de naam Gods moet worden uitgesproken, en daarom hebben 
sommigen tussen de boven gegeven medeklinkers de klinkers van 
Eloah, de E, de O en de A, geplaatst, waardoor men Jehovah krijgt. 
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Dat is dus de naam, gecombineerd met de klinkers van het 
Hebreeuws voor GOD. Dit mag genoeg zijn om te doen beseffen, dat 
Heere, of Here, of Heer niet de naam Gods zijn, maar slechts een 
aanduiding in onze taal van de Persoon die wordt bedoeld, die we 
overigens met groot ontzag behoren uit te spreken. 
(De naam “Ik Ben” vinden we meerdere malen terug in de woorden 
van de Here Jezus in het evangelie van Johannes, zoals “Ik Ben” de 
deur der schapen, “Ik Ben” de goede Herder, “Ik Ben” het licht der 
wereld. Jezus Christus is de “Ik Ben”, de eeuwige, waarachtige God. 
Trek daaruit echter niet de conclusie, dat er geen Vader, Zoon en 
Heilige Geest in de Godheid zijn. Aanvaard ook dat in geloof en 
onderwerping aan de Heilige Schrift.)  
 

9 Vervolgens zeide de HERE tot Mozes: 
10 Ga naar Farao, de koning van Egypte, en zeg, dat hij de Israëlieten uit 
zijn land moet laten gaan. 
11 Maar Mozes sprak voor het aangezicht des HEREN: De Israëlieten 
luisterden niet eens naar mij, hoe zou dan Farao naar mij luisteren, terwijl ik 
zo slecht ter tale ben? 
12 De HERE echter sprak tot Mozes en Aaron en vaardigde hen af naar de 
Israëlieten en naar Farao, de koning van Egypte, om de Israëlieten uit het 
land Egypte te leiden. 

Waarom luisterden de Israëlieten niet en waarom luisterde Farao 
niet? Was dat omdat Mozes geen vlot spreker was? Gebruikte de 
Here de verkeerde knecht? Dat is ondenkbaar. De Here vergist zich 
niet. Mensen vergissen zich, schieten in vertrouwen tekort, laten zich 
angst aanjagen. Maar als de Here roept en zendt, zoals bij Mozes, 
staat hij niet alleen en laat God hem niet vallen. 
 

Gaat dan heen tot alle volken, 
predikt overal met kracht, 
om Gods boodschap te vertolken,  
Jezus stierf, het is volbracht. 
 
Jezus Christus is gegeven 
alle macht; Hij heeft beloofd 
schuldvergeving, eeuwig leven 
ieder die in Hem gelooft. 
 
Onze Heer zal met ons wezen 
alle dagen, tot het eind; 
spreekt vrijmoedig, zonder vreze, 
wees een licht dat helder schijnt. 
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  Indrukwekkend, slecht ter tale? 
  Op onszelf zien maakt ons bang.   

Laat ons slechts van ’t kruis verhalen, 
  dan is “ik” van geen belang.  
 
Is de tijd niet kort? De Here komt spoedig. Laten we dan de dagen 
benutten, die de Here ons nog geeft en niet alle tijd en kracht aan 
vergankelijke dingen verbruiken. 
 
Wie God geroepen had. 

13 Dit zijn hun familiehoofden: De zonen van Ruben, de eerstgeborene van 
Israël: Chanok, Pallu, Chesron en Karmi; dit zijn de geslachten van Ruben. 
14 De zonen van Simeon: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar en Saul, de 
zoon ener Kanaanitische; dit zijn de geslachten van Simeon. 
15 En dit zijn de namen van de zonen van Levi naar de volgorde van hun 
geboorten: Gerson, Kehat en Merari. En de levensjaren van Levi waren 
honderd zevenendertig jaar. 
16 De zonen van Gerson: Libni en Simi, naar hun geslachten. 
17 De zonen van Kehat: Amram, Jishar, Chebron en Uzziel. En de 
levensjaren van Kehat waren honderd drieëndertig jaar. 
18 De zonen van Merari: Machli en Musi. Dit zijn de geslachten van Levi 
naar de volgorde van hun geboorten. 
19 En Amram nam zich Jokebed, zijn tante, tot vrouw, en zij baarde hem 
Aaron en Mozes. En de levensjaren van Amram waren honderd 
zevenendertig jaar. 
20 De zonen van Jishar: Korach, Nefeg en Zikri. 
21 De zonen van Uzziel: Misael, Elsafan en Sitri. 
22 En Aaron nam zich Eliseba, de dochter van Amminadab, de zuster van 
Nachson, tot vrouw, en zij baarde hem Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. 
23 De zonen van Korach: Assir, Elkana en Abiasaf; dit zijn de geslachten 
van de Korachieten. 
24 Eleazar, de zoon van Aaron, nam zich een der dochters van Putiel tot 
vrouw, en zij baarde hem Pinechas. Dit zijn de familiehoofden der Levieten 
naar hun geslachten. 
25 Dit zijn Aaron en Mozes, tot wie de HERE gezegd heeft: Leidt de 
Israëlieten uit het land Egypte volgens hun legerscharen. 
26 Zij zijn het, die tot Farao, de koning van Egypte, gesproken hebben, dat 
hij de Israëlieten uit Egypte zou laten gaan. Dit zijn Mozes en Aaron. 
27 Ten dage, dat de HERE sprak tot Mozes in het land Egypte, 
28 sprak de HERE tot Mozes aldus: Ik ben de HERE; zeg tot Farao, de 
koning van Egypte, alles wat Ik tot u zeg. 
29 Maar Mozes zeide voor het aangezicht des HEREN: Ik ben immers slecht 
ter tale; hoe zou Farao dan naar mij luisteren? 

 
Van de zonen van Jacob worden hier de drie genoemd, die Jakob in 
zijn zegen moest voorbijgaan om als voorvader van de koningsstam 
aan te wijzen. Die eer viel Juda ten deel. Ruben immers had 
gezondigd met de bijvrouw van zijn vader, terwijl Simeon en Levi de 
inwoners van Sichem hadden uitgemoord. Jakob had ze in zijn zegen 
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geen erfdeel onder hun broeders toebedeeld, maar hen verstrooid 
onder hun broeders. Ruben was nog de eerstgeborene, en van de 
twee volgende was Simeon nog de oudste; maar Levi, wat was Levi 
nog? Van het drietal was hij  duidelijk de minste. 
Maar juist de laatste van de drie, Levi, wordt hier uitvoerig met een 
geslachtsregister genoemd. Uit Levi zijn Mozes en Aaron geboren, de 
twee, die de Here heeft geroepen om in de bevrijding van Israël een 
beeld te zijn van de grote Bevrijder Jezus Christus, de Koning-
Priester. En die stam heeft de Here gekozen om aan het heiligdom 
verbonden te zijn, zodat het tenslotte de meest bevoorrechte stam 
werd.  
We zien hier het beginsel van God in werking, die kiest wat 
onaanzienlijk en niets is, opdat niemand zal roemen in zichzelf, en de 
roem alleen zal zijn in de genade van God. 
 
Hoofdstuk 7. 
De bevestiging van het gezag van Mozes en Aaron. 

1 De HERE echter zeide tot Mozes: Zie, Ik stel u als God voor Farao; en uw 
broeder Aaron zal uw profeet zijn. 
2 Gij zult alles zeggen wat Ik u gebied, en uw broeder Aaron zal bij Farao 
het woord voeren, opdat deze de Israëlieten uit zijn land laat gaan. 
3 Maar Ik zal het hart van Farao verstokken, en Ik zal mijn tekenen en 
wonderen talrijk maken in het land Egypte, 
4 doch Farao zal naar u niet luisteren. Daarom zal Ik mijn hand op Egypte 
leggen en mijn legerscharen, mijn volk, de Israëlieten, uit het land Egypte 
leiden onder zware gerichten. 
5 En de Egyptenaren zullen weten, dat Ik de HERE ben, wanneer Ik mijn 
hand tegen Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid. 
6 Aldus deden Mozes en Aaron; zoals de HERE hun geboden had, zo deden 
zij. 
7 Mozes nu was tachtig jaar oud en Aaron drieëntachtig jaar, toen zij tot 
Farao spraken. 

Er is later de opstand van Korach, Dathan en Abiram geweest. Zij 
betwistten inderdaad het gezag van Mozes en Aaron. Zij hadden 
evenwel niet zichzelf als leidslieden opgeworpen; God had hen 
geroepen. 
In de gemeente Gods is er ook maar Een die gezag heeft en volledig 
gezag. Christus is het Hoofd van zijn gemeente. Hij alleen kan en 
mag bepalen hoe het in de gemeente toegaat en moet toegaan. Er is 
helaas veel eigenmachtig handelen, strijdig met de Schrift en de 
voorschriften voor de gemeente. Dat de Here in zijn genade 
desondanks zegent, is een reden tot verwondering en dankbaarheid, 
maar rechtvaardigt geenszins de ongehoorzaamheid. 
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In vers 3 heeft de Here gezegd, dat Hij het hart van Farao zou 
verharden. We moeten evenwel niet denken, dat God vanaf het begin 
Farao verhard heeft. Zoals reeds gezegd, heeft God hem pas 
verhard, nadat hij zeven maal uit eigen beweging zich verzet had. 
Van een uitverkiezing tot verdoemenis is in de Schrift geen sprake. 
(De gangbare belijdenisgeschriften maken in dit opzicht een ernstige 
fout, vooral veroorzaakt door een verkeerde visie op Romeinen 9.) 
In vers 6 lezen niets meer van twijfel of tegenwerpingen door Mozes. 
Integendeel, Gods getuigenis is, dat zij deden wat de Here zei. 
Heeft de vermelding van de leeftijden van Mozes en Aaron ons nog 
iets te zeggen? Enerzijds moeten we er voor oppassen dat we niet 
gaan zoeken waar niets te zoeken valt. Anderzijds, wat is overbodig 
in de Schrift? In ieder geval is er het verschil van drie jaren tussen 
hem, die de profeet en hogepriester zou zijn en de ander, die de 
koningsfiguur was. Het is een feit, dat Christus drie jaar heeft 
rondgewandeld op aarde en daarna als de bedoelde Koning op een 
ezeltje Jeruzalem is binnengereden. Maar misschien is het beter dit 
verder te laten rusten.  
 
Hernieuwde opdracht aan Farao, het teken van de staf. 

8 En de HERE zeide tot Mozes en Aaron: 
9 Wanneer Farao tot u zegt: vertoon een wonderteken, dan zult gij tot Aaron 
zeggen: neem uw staf en werp die neer voor het aangezicht van Farao; dan 
zal hij een slang worden. 
10 Mozes en Aaron kwamen tot Farao en zij deden, zoals de HERE 
geboden had; Aaron wierp zijn staf neer voor het aangezicht van Farao en 
zijn dienaren, en hij werd een slang. 
11 Daarop riep Farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij, de 
Egyptische geleerden, deden door hun toverkunsten hetzelfde. 
12 Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot slangen; de staf van Aaron 
echter verslond hun staven. 
13 Maar het hart van Farao verhardde en hij luisterde niet naar hen, zoals 
de HERE gezegd had. 

 
De satan is machtiger dan wij beseffen. Hij gaf de tovenaars de 
mogelijkheid om het teken, dat de Here gaf, te evenaren. De staf  van 
Aaron deed hun teken echter teniet door hun staven te verslinden. 
Maar Farao verhardde zich, zoals de Here gezegd had. 
 
Onvermurwbaar. 

14 En de HERE zeide tot Mozes: Het hart van Farao is onvermurwbaar, hij 
weigert het volk te laten gaan. 
15 Ga in de morgen tot Farao; zie, hij is gewoon naar het water te gaan, gij 
zult hem opwachten aan de oever van de Nijl en de staf, die in een slang 
veranderd is geweest, in uw hand nemen. 
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16 En gij zult tot hem zeggen: de HERE, de God der Hebreeen, heeft mij tot 
u gezonden met de boodschap: laat mijn volk gaan, om Mij te dienen in de 
woestijn; maar zie, tot nu toe hebt gij niet willen horen. 
17 Zo zegt de HERE: hieraan zult gij weten, dat Ik de HERE ben: zie, ik zal 
met de staf die in mijn hand is, op het water in de Nijl slaan; het zal in bloed 
veranderd worden, 
18 en de vis in de Nijl zal sterven, zodat de Nijl zal stinken; dan zullen de 
Egyptenaren het water uit de Nijl niet kunnen drinken. 

 
De Here heeft niet gezegd dat het Hem gelukt was om Farao te 
verharden, neen, Farao liet zich niet vermurwen, zacht maken, zodat 
zijn harde hart zou buigen. Dat was niet Gods werk. Neen, zozeer liet 
Farao de zonde in zich regeren, mede door zijn hoogmoed, die een 
kenmerk van de duivel is, dat zelfs God met hem niets kon beginnen. 
Onverbeterlijk, onbekeerlijk, onwillig om te buigen, zelfs niet voor de 
overmacht Gods, onbereikbaar voor Gods barmhartigheid, die hem 
telkens werd betoond. 
God wist, dat hij zo was en zo zou handelen. Dat verklaart wat er in 
9:16 en Romeinen 9 staat. Maar daarover te zijner tijd. 
 
De eerste plaag, het Nijlwater wordt bloed 

19 Toen zeide de HERE tot Mozes: Zeg tot Aaron: neem uw staf en strek uw 
hand uit over de wateren der Egyptenaren, over hun stromen, hun kanalen, 
hun poelen en al hun verzamelplaatsen van water, opdat zij bloed worden, 
en er zal bloed zijn in het gehele land Egypte, zelfs in het houten en stenen 
vaatwerk. 
20 En Mozes en Aaron deden, zoals de HERE geboden had; hij hief de staf 
op en sloeg het water in de Nijl voor de ogen van Farao en zijn dienaren, en 
al het water in de Nijl werd in bloed veranderd; 
21 de vis in de Nijl stierf, zodat de Nijl stonk en de Egyptenaren het water 
uit de Nijl niet konden drinken; en er was bloed in het gehele land Egypte. 
22 Maar de Egyptische geleerden deden door hun toverkunsten hetzelfde, 
zodat het hart van Farao verhardde en hij naar hen niet luisterde, zoals de 
HERE gezegd had. 
23 Farao wendde zich af, ging naar huis en nam ook dit niet ter harte. 
24 Alle Egyptenaren echter groeven in de omgeving van de Nijl naar water 
om te drinken, want Nijlwater konden zij niet drinken. 
25 Zo verliepen zeven volle dagen, nadat de HERE de Nijl geslagen had. 

 
Zeven dagen lang was de afgod, de Nijl, een ramp in Egypte. De Nijl, 
die tot dan toe altijd de bron van zegen en leven was geweest, bleek 
zeven dagen lang onbruikbaar. Toen bleek, dat ook Egypte van Gods 
goedheid afhankelijk was en dat de Nijl niet zelf de zegen bracht, 
maar een zegen van Godswege was. Maar Farao verhardde zich en 
luisterde niet, hoewel het niet alleen een plaag, maar ook een 
aangekondigd wonder was, het bewijs, dat hij met God te doen had. 
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Dat de tovenaars dat ook presteerden, toont, dat satan niet gauw 
opgeeft, maar ook dat een teken alleen niet overtuigend of 
beslissend is. Het zegt pas iets, als het met vreze Gods en 
gehoorzaamheid aan Gods wil gepaard gaat, wat overigens ook 
geschreven staat in Deuteronomium 13:1-5. 
 
Hoofdstuk 8. 
De tweede plaag: kikvorsen. 

1 Daarna zeide de HERE tot Mozes: Ga tot Farao en zeg tot hem: zo zegt 
de HERE: laat mijn volk gaan, om Mij te dienen; 
2 indien gij weigert het te laten gaan, zal Ik uw gehele gebied met kikvorsen 
teisteren. 
3 De Nijl zal wemelen van kikvorsen, zij zullen komen opzetten en in uw 
huis en slaapkamer binnendringen, ja, op uw bed, en in de huizen van uw 
dienaren en onder uw volk, ja, in uw bakovens en baktroggen. 
4 Tegen u, uw volk en al uw dienaren zullen de kikvorsen opkomen. 
5 Voorts zeide de HERE tot Mozes: Zeg tot Aaron: strek uw hand met uw 
staf uit over de stromen, de kanalen en de poelen, en doe kikvorsen 
opkomen over het land Egypte. 
6 Toen strekte Aaron zijn hand uit over de wateren van Egypte, en de 
kikvorsen kwamen opzetten en bedekten het land Egypte. 
7 Maar de geleerden deden hetzelfde door hun toverkunsten, zodat zij 
kikvorsen over het land Egypte deden opkomen. 

 
Farao kreeg te horen, dat God kikvorsen zou laten komen, zoveel dat 
ze een ware ramp zouden betekenen. En ze kwamen, overal, ook 
binnenshuis, in de bedden, in het vaatwerk en in de ovens.  
De tovenaars deden ook kikvorsen komen, maar dat het voorzegd 
was, toonde wel aan, dat God ze zond. Kikvorsen golden in Egypte 
ook als een god. Maar die Egyptische god werd een plaag 
 

8 Toen riep Farao Mozes en Aaron en zeide: Bidt tot de HERE, dat Hij de 
kikvorsen van mij en mijn volk wegdoe; dan zal ik het volk laten gaan, om 
de HERE offers te brengen. 
9 En Mozes zeide tot Farao: Verwaardig u mij te zeggen, tegen wanneer ik 
voor u, uw dienaren en uw volk zal bidden om uitroeiing der kikvorsen bij u 
en uit uw huizen; alleen in de Nijl zullen zij overblijven. 
10 En hij zeide: Tegen morgen. Toen zeide hij: Zoals gij beveelt, opdat gij 
weet, dat er niemand is gelijk de HERE, onze God: 
11 de kikvorsen zullen u, uw huizen, uw dienaren en uw volk verlaten; 
alleen in de Nijl zullen zij overblijven. 
12 Toen gingen Mozes en Aaron van Farao heen, en Mozes riep tot de 
HERE vanwege de kikvorsen, waarmee Hij Farao bezocht had. 
13 En de HERE deed naar het woord van Mozes, zodat de kikvorsen uit de 
huizen, uit de hoven en van de velden wegstierven. 
14 Men verzamelde ze bij hopen, zodat het land ervan stonk. 
15 Maar toen Farao zag, dat er verlichting was ingetreden, liet hij zijn hart 
niet vermurwen en luisterde niet naar hen, zoals de HERE gezegd had. 
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Hier kwam iets nieuws. Farao vroeg aan Mozes en Aaron om tot de 
Here te bidden om van die beesten verlost te worden. En Mozes 
vroeg hem, wanneer hij zou moeten bidden. Morgen, zei Farao. 
Mozes deed dat en het werd verhoord. Dat was een extra bewijs, dat 
God die plaag had doen komen. Maar Farao verhardde zich en 
gehoorzaamde niet. 
 
Stof werd luizen, en de tovenaars erkenden Gods hand. 

16 En de HERE zeide tot Mozes: Zeg tot Aaron: strek uw staf uit en sla het 
stof der aarde; het zal tot muggen worden in het gehele land Egypte. 
17 Toen deden zij aldus; Aaron strekte zijn hand uit met zijn staf en sloeg 
het stof der aarde, en de muggen kwamen op mens en dier. Alle stof der 
aarde werd muggen in het gehele land Egypte. 
18 Ook de geleerden deden hetzelfde om door hun toverkunsten de muggen 
te voorschijn te brengen; maar zij konden het niet. En de muggen kwamen 
op mens en dier. 
19 Toen zeiden de geleerden tot Farao: Dit is Gods vinger. Maar het hart 
van Farao verhardde, en hij luisterde niet naar hen, zoals de HERE gezegd 
had. 

 
Hier stond satan machteloos, en de tovenaars in Egypte erkenden, 
dat deze plaag het werk van Gods hand was. Dat was nieuw en had 
een waarschuwing voor Farao moeten zijn, maar hij verhardde zich 
opnieuw tegen God. 
 
Steekvliegen in Egypte, maar niet bij Israël.  

20 En de HERE zeide tot Mozes: Sta vroeg in de morgen op en stel u voor 
Farao; zie, hij is gewoon naar het water te gaan, en gij zult tot hem zeggen: 
zo zegt de HERE: laat mijn volk gaan, om Mij te dienen; 
21 want indien gij mijn volk niet laat gaan, dan zal Ik tegen u, uw dienaren, 
uw volk en uw huizen steekvliegen loslaten, zodat de huizen der 
Egyptenaren, ja zelfs de bodem, waarop zij zich bevinden, vol steekvliegen 
zijn. 
22 Maar op die dag zal Ik het land Gosen, waar mijn volk verblijf houdt, 
uitzonderen, dat daar geen steekvliegen voorkomen; opdat gij weet, dat Ik, 
de HERE, in het land ben. 
23 Want Ik zal mijn volk van uw volk bevrijden. Morgen zal dit teken 
geschieden. 
24 De HERE deed alzo; en er kwamen steekvliegen in zwermen in het huis 
van Farao en van zijn dienaren en in het gehele land Egypte; het land werd 
geteisterd door de steekvliegen. 

Het moest Farao er wel van overtuigen, dat hij met God twistte, toen 
hem gezegd werd, dat er de volgende dag steekvliegen zouden 
komen, behalve in Gosen. Die uitzondering van Israel was er tot dan 
toe niet geweest. Wie zou dat kunnen voorzeggen en er voor zorgen 
dat Israël voor die plaag bewaard bleef? Dat kon alleen God zijn. De 
reactie van Farao toonde aan, dat hij het besefte. 
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25 Toen ontbood Farao Mozes en Aaron en zeide: Gaat, offert aan uw God 
in dit land. 
26 Maar Mozes zeide: Het is onmogelijk zo te doen, wij zouden aan de 
HERE, onze God, offeren, wat de gruwel der Egyptenaren is. Wanneer wij 
datgene, wat de gruwel der Egyptenaren is, voor hun ogen zouden offeren, 
zouden zij ons dan niet stenigen? 
27 Wij willen drie dagreizen ver de woestijn intrekken en de HERE, onze 
God, offers brengen, zoals Hij ons gezegd heeft. 
28 Toen zeide Farao: Ik zal u laten gaan om aan de HERE, uw God, in de 
woestijn te offeren; slechts moogt gij niet al te ver weggaan. Bidt voor mij. 
29 Toen zeide Mozes: Zie, ik ga van u heen en zal tot de HERE bidden, en 
de steekvliegen zullen Farao, zijn dienaren en zijn volk, morgen verlaten; 
alleen, dat Farao niet langer bedrieglijk handele, door het volk niet te laten 
gaan om de HERE een offer te brengen. 
30 Daarop ging Mozes van Farao heen en bad de HERE. 
31 En de HERE deed naar het woord van Mozes: de steekvliegen verlieten 
Farao, zijn dienaren en zijn volk; niet een bleef er over. 
32 Toch liet Farao zijn hart ook ditmaal niet vermurwen; hij liet het volk niet 
gaan. 

 
Offert God in dit land, zei Farao. Maar een stier offeren zou 
betekenen het offeren van een afgod van de Egyptenaars. God had 
trouwens gezegd “laat mijn volk trekken” en niet “geef hun 
toestemming om te offeren”. 
Satan wil ook ons er toe brengen om enerzijds God te offeren, maar 
wel in de wereld te blijven. De Here Jezus wil ons echter uit de 
wereld verlossen. Wij behoren als verlosten niet bij de godvijandige 
wereld. Gelovigen zijn mensen van de derde dag, dat is mensen van 
de opstanding, van nieuw leven. Bijgevolg is het vorige, dat bij de 
wereld behoorde, verleden tijd. Slaven van de zonde blijven en God 
dienen? Dat is onmogelijk. We moeten bewust breken met het oude 
en dat veroordelen in ons hart. 
Farao gaf daarop toestemming om de woestijn in te trekken en hij 
vroeg om voor hem te bidden. Dat heeft Mozes gedaan en de Here 
heeft de steekvliegen doen verdwijnen. Maar het gevolg was, dat 
Farao spijt kreeg van zijn toestemming en het volk niet liet gaan. De 
goedertierenheid en lankmoedigheid van God bewerkte geen 
bekering, maar hoogmoedige vermetelheid, zodat hij zich verhardde, 
hoewel het steeds duidelijker werd, dat hij God daarmee tartte.  
Nog steeds verhardde de Here hem niet. 
      Wordt D.V. vervolgd. 
 

Het Koninkrijk. 
Uw koninkrijk kome.  
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Hoewel velen er van overtuigd zijn, dat Christus nu regeert, bidt men 
anderzijds telkens weer “Uw koninkrijk kome”.  
Het gebed is juist, want het koninkrijk is niet nu en Christus regeert 
nu nog niet. In Hebreeën 10 staat:  

12 deze echter is, na een offer voor de zonden te hebben 
gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, 
13 voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden 
tot een voetbank voor zijn voeten. 

 
Het is duidelijk, dat er met betrekking tot het koninkrijk verwarring is. 
We willen zien, wat de Heilige Schrift daarover zegt. 
 
Vanaf het begin heenwijzingen naar Gods plan. 
We weten, dat de Heere alle dingen geschapen heeft. De bekroning 
van zijn scheppingswerk is volgens Genesis 1 geweest, dat God de 
mens als man en vrouw geschapen heeft en als heerser over de 
aardse schepping gesteld heeft. Koningschap dus. 
Het boek Genesis eindigt met de geschiedenis van de geliefde zoon 
Jozef, die tot het koningschap was bestemd, maar door zijn broeders 
werd verworpen. Hoewel hij in Egypte onschuldig in de gevangenis 
kwam, is hij door Farao verhoogd tot koning over Egypte, waarna hij 
de redder van de toenmalige wereld werd. 
 
Zowel het einde van Gods scheppend handelen als het einde van het 
boek Genesis stellen ons een heerser voor: Adam en Jozef. Beide 
zijn een heenwijzing naar Gods bedoeling voor het einde der tijden, 
om namelijk een Heerser als Hoofd boven alles en allen te stellen, 
een Heerser, die wel verworpen werd, maar door God verhoogd is en 
de Redder is geworden: Jezus Christus.  
 
Gods plan in de brief aan Efeze genoemd. 
Dat is in de brief aan de Efeziers ook opgetekend: 

9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn 
wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in 
Zichzelven. 
10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom 
alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel 
is, en dat op de aarde is; (Efeze 1:9, 10). 

 
De NBG vertaling geeft in plaats van “tot een te vergaderen” de 
volgende vertaling van vers 10: 
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10 om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in 
de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is 
Christus, samen te vatten. 

Hoewel de woorden “ter voorbereiding van” er niet in thuis horen, is 
de weergave “onder een Hoofd, dat is Christus”, zeer correct. Dat 
wordt door de verzen 22 en 23 bevestigd: 

22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als 
hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 
23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen 
volmaakt. 

 
Verwijzingen in de geschiedenis van de aartsvaders. 
De Heere heeft aan Abraham beloften met betrekking tot zijn 
nageslacht gegeven: 

omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet 
onthouden hebt, 
17 zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk 
maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de 
oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden 
in bezit nemen. 
18 En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde 
gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. 
(Genesis 22:16-18). 

 
In die woorden is echter nauwelijks een verwijzing naar het 
koningschap te vinden. 
Anders is het in de zegen, die Jakob over zijn zoon Juda heeft 
uitgesproken: 

8 Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal 
zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders 
zonen nederbuigen. 
9 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof 
opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder 
als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen 
opstaan? 
10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever 
van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de 
volken gehoorzaam zijn. (Genesis 49:8-10). 

 
In het tiende vers vinden we een duidelijke verwijzing naar het 
koningschap. En blijkbaar hebben zij, die God vreesden, reeds in die 
dagen de woorden van God bewaard en geloofd, hoewel de boeken 
van Mozes nog niet geschreven waren. Er is daardoor al vroeg een 
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verwachten van een komende, door God beloofde Koning geweest, 
waarvan meerdere bijbelpassages getuigen. 
 
Aanwijzingen in de boeken van Mozes. 
In Deuteronomium 33: 4 is van Mozes geschreven: 

4 Mozes heeft ons de wet geboden, een erfenis van Jakobs 
gemeente; 
5 En Hij was koning in Jeschurun, als de hoofden des volks 
zich vergaderden, samen met de stammen Israëls. 

 
Er wordt echter in Deuteronomium 18:15 en 18 ook gesproken over 
“een profeet als Mozes”. De profeet als Mozes, dat is een verlosser, 
is Christus geweest.  

15 Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, 
zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij 
luisteren. 
18 een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun 
broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond 
leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. 
19 De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn 
naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen. 

 
De tijdgenoten van de Heere hebben dan ook gezegd: 

Toen dan de mensen zagen, welk teken Hij verricht had, 
zeiden zij: Deze is waarlijk de profeet, die in de wereld komen 
zou. (Joh. 6:14). 
en 
Sommigen dan uit de schare, die naar deze woorden 
geluisterd hadden, spraken: Deze is waarlijk de profeet. 
(Johannes 7:40).  

De beloofde profeet echter zou zijn “als Mozes”. En als hij als Mozes 
zou zijn, zou hij dus ook, evenals Mozes, Koning zijn. Zo ligt er in de 
woorden van Mozes een aanwijzing, dat er een Koning in Israël 
komen zou; niet zo maar een, maar een die als Mozes woorden van 
God zou spreken en aan wie allen zouden moeten gehoorzamen.   
 
Profetische woorden van Hanna. 
In haar lofzang heeft Hanna, de moeder van Samuel, de volgende 
merkwaardige woorden gesproken: 

De HERE richt de einden der aarde; Hij geeft sterkte aan zijn 
koning en verhoogt de hoorn van zijn gezalfde.  
(1 Samuel 2:10). 
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Het is een van de weinige aanwijzingen, dat er gelovige Israëlieten in 
die dagen waren, die de komst van een gezalfde Koning verwachtten. 
 
De belofte aan David gedaan. 
In 2 Samuel 7 vinden we in de boodschap die de profeet Nathan aan 
David moest brengen, de volgen woorden: 

Ik zal uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden, en 
Ik zal zijn koningschap bevestigen. 
13 Die zal mijn naam een huis bouwen, en Ik zal zijn 
koninklijke troon voor immer bevestigen. 
14 Ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon 
zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal Ik hem 
tuchtigen met een roede der mensen en met slagen der 
mensenkinderen. 
15 Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals 
Ik haar heb doen wijken van Saul, die Ik voor uw aangezicht 
heb weggedaan. 
16 Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig 
zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd. (2 
Samuel 7:12-16). 

 
Die woorden hadden zeker betrekking op Salomo, maar vers 16 
maakt duidelijk, dat de reikwijdte groter is en slaat op een toen nog 
toekomstige Koning, groter dan Salomo. 
 
In 1 Kronieken 17:14 is de woordkeus iets verschillend: 

14 Maar Ik zal hem in Mijn huis bestendig maken, en in Mijn 
Koninkrijk tot  in eeuwigheid; en zijn stoel zal vast zijn tot 
in eeuwigheid. 

Men verwachtte op grond van die beloften van God terecht een groot 
Koning uit Davids geslacht, die niet tijdelijk, maar blijvend zou 
regeren. 
 
In de laatste woorden van David. 

3 De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen Israëls heeft tot 
mij gesproken:  Er zal zijn een Heerser over de mensen, een 
Rechtvaardige, een  Heerser in de vreze Gods. 
4 En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon 
opgaat,  des morgens zonder wolken, wanneer van den glans 
na den regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. 
5 Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij 
een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en 
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bewaard is; voorzeker  is daarin al mijn heil, en alle lust, 
hoewel Hij het nog niet doet  uitspruiten.  
(2 Samuel 23:3-5). 

 
Die profetische woorden van David wijzen onmiskenbaar op een 
Koning van een hogere orde dan Salomo of enige andere slechts 
menselijke koning uit Davids geslacht. 
       Wordt D.V.vervolgd. 
 
 


