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Ook 2007 wordt ons nog gegeven. 
 

De jaren komen en ze gaan 
zo lang God het laat duren. 
De tijd brengt geen van ons tot staan, 
geen jaren, dagen, uren. 
 
De tijd gaat door, ons leven niet. 
Eens zal het einde komen. 
De generatie die u ziet 
is spoedig weggenomen. 
 
Die voor ons stierf en ‘t graf inging, 
zit in de hemel boven. 
’t Is Jezus, die aan ’t kruishout hing  
voor allen die geloven. 
 
Klem in geloof u aan Hem vast. 
Aan ’t einde van uw dagen 
zal Hij u als een kostb’ re last  
de hemel binnen dragen. 

 
De Here geve u en ons zijn zegen en doe ons op Hem vertrouwen. 
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Exodus, de UITTOCHT, verlossing (7) 

 
Hoofdstuk 13 
 
Verlosten zijn Gods eigendom. 

1 De HERE sprak tot Mozes: 
2 Heilig Mij alle eerstgeborenen, die onder de Israelieten het eerst uit een 
moederschoot voortkomen, zowel van mens als van dier; zij zijn mijn 
eigendom. 
3 Toen zeide Mozes tot het volk: Gedenkt deze dag, waarop gij uit Egypte, 
uit het diensthuis, gegaan zijt; want met een sterke hand heeft de HERE u 
daaruit geleid. Daarom mag niets gezuurds gegeten worden. 
4 Heden trekt gij uit, in de maand Abib. 
5 Wanneer de HERE u gebracht heeft naar het land der Kanaanieten, 
Hethieten, Amorieten, Chiwwieten en Jebusieten, waarvan Hij uw vaderen 
gezworen heeft, dat Hij het u zal geven, een land, vloeiende van melk en 
honig, dan zult gij deze dienst in deze maand onderhouden. 
6 Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten en op de zevende dag zal er 
een feest voor de HERE zijn. 
7 Ongezuurde broden zullen gedurende de zeven dagen gegeten worden; er 
mag zelfs niets gezuurds bij u gezien worden, ja, in uw gehele gebied mag 
er geen zuurdeeg worden gezien. 
8 En op die dag zult gij uw zoon uitleggen: Dit is ter wille van wat de HERE 
mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte. 
9 Het zal u zijn als een teken op uw hand en als een herinnering tussen uw 
ogen, opdat de wet des HEREN in uw mond zij; want met een sterke hand 
heeft de HERE u uit Egypte geleid. 
10 Gij zult deze inzetting onderhouden op haar vaste tijd, van jaar tot jaar. 

 
Deze verzen zijn een herhaling van het gebod om vanaf de uittocht 
uit Egypte en in later tijd vanaf het begin van het paasfeest zeven 
dagen lang geen gezuurd voedsel te eten. Er mocht in het hele 
gebied van Israël zelfs geen zuurdeeg gezien worden.  
Maar het is opvallend, dat de Here dat verbond aan het beginsel, dat 
in vers 2 wordt genoemd: Israël was een verlost volk; mens en dier 
werd door de Here uit Egypte uitgeleid, verlost uit de slavernij, 
waardoor mens en dier het eigendom werd van de Verlosser, de 
Here. En zoals de Here in de eerstgeborenen van Egypte dat volk 
had geoordeeld, eiste Hij in de eerstgeborenen van Israël dat volk als 
zijn eigendom op.  
Daaraan werd de herhaling van het voorschrift om geen zuurdeeg te 
gebruiken verbonden. Egypte werd door bederf gekenmerkt, maar die 
het eigendom van de heilige enige God zijn geworden, moeten zich 
niet meer voeden met wat door bederf wordt gekenmerkt. Het wijst op 
hetgeen wij reeds overdacht hebben, dat het zuurdeeg van 
ongerechtigheid niet past bij mensen die door de Here uit de macht 
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van de zonde zijn verlost. Hier echter wordt dat vooral verbonden aan 
het eigendomsrecht van God op ieder die Hij verlost heeft. 
Vers 9 noemt de hand en het voorhoofd, beeld van hetgeen wij doen 
en bedenken, en vervolgens de mond, die naar buiten brengt wat in 
ons is, als de terreinen waar de afwezigheid van zuurdeeg aan de 
dag behoort te treden. Het is opvallend dat er onder de spreuken in 
het boek van dezelfde naam, zo vele zijn, die tegen het kwaad dat we 
met de mond kunnen aanrichten, waarschuwen. 
Vers 10 is een herhaling van het gebod om in het jaarlijks 
onderhouden van dit voorschrift niet nalatig te zijn. 
 
De uitwerking van het gebod in vers 2: 

11 Wanneer dan de HERE u gebracht heeft naar het land der Kanaanieten, 
zoals Hij u en uw vaderen gezworen heeft, en het u gegeven heeft, 
12 dan zult gij al wat het eerst uit de moederschoot voortkomt, de HERE 
wijden; ook van elke eerste worp van het vee dat gij hebt, zullen de 
mannelijke dieren voor de HERE zijn. 
13 Maar elk eerste ezelsveulen zult gij lossen met een stuk kleinvee; of, 
indien gij het niet lost, zult gij het de nek breken. Iedere menselijke 
eerstgeborene onder uw zonen echter zult gij lossen. 
14 En wanneer uw zoon u later zal vragen: Wat betekent dat? dan zult gij 
tot hem zeggen: Met een sterke hand heeft de HERE ons uit Egypte, uit het 
diensthuis, geleid. 
15 Want toen Farao bezwaar maakte ons te laten gaan, doodde de HERE 
alle eerstgeborenen in het land Egypte, zowel de eerstgeborenen der 
mensen als die van het vee. Daarom ben ik gewoon alle mannelijke dieren, 
die het eerst uit de moederschoot voortkomen, de HERE te offeren, terwijl ik 
alle eerstgeborenen mijner zonen los. 
16 Het zal tot een teken op uw hand en tot een kenteken tussen uw ogen 
zijn, want met een sterke hand heeft de HERE ons uit Egypte geleid. 

 
Hier moeten we letten op vers 13. Alle manlijke eerstgeboren dieren 
moesten aan de Here geofferd worden. Maar de ezel was de 
uitzondering. Die moest gelost worden met een stuk kleinvee of 
gedood worden. Het merkwaardige is, dat de eerstgeborene onder de 
mensen direct daarna genoemd wordt en dat ook die gelost moest 
worden. Het lijkt er op, dat de Here ermee wil zeggen, dat de mens 
de dood heeft verdiend, aangezien hij even ongezeglijk en onrein is 
als de ezel, maar aan de dood van het lam zijn leven heeft te danken.  
Wat van dit voorschrift de achtergrond was, moest aan het volgende 
geslacht duidelijk gemaakt worden, opdat de verlossing nooit 
vergeten zou worden. Wat is het nodig, dat ook wij onze kinderen en 
de jeugd in het algemeen in dat opzicht onderrichten. 
En opnieuw worden in vers 16 hand en voorhoofd (tussen de ogen) 
genoemd, want hetgeen we doen en bedenken, moet vooral beslist 
worden door het besef: Ik ben niet van mijzelf, maar van de Here. 
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Beveil igd en bevri jd 
en door God uitgeleid, 
geen slaaf meer van de zonde. 
Wij zi j  nu van de Heer, 
laat zuurdeeg dan niet meer  
bi j  ons worden gevonden. 
 
En laat de hand, het hoofd 
van ieder die gelooft,  
Gods recht op ons vertonen. 
Die ons verwierf 
doordat Hij st ierf,  
doet ons straks bi j  zich wonen. 

 
Gods weg, een weg van wijsheid en liefde. 

17 Toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar 
het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste was; want God zeide: Het 
volk mocht eens berouw krijgen, wanneer zij in strijd gewikkeld werden, en 
naar Egypte terugkeren. 
18 Daarom liet God het volk zwenken, de woestijnweg op naar de 
Schelfzee. Ten strijde toegerust trokken de Israelieten op uit het land 
Egypte. 
19 En Mozes nam het gebeente van Jozef mee, omdat deze de zonen van 
Israel plechtig had doen zweren: God zal zeker naar u omzien, dan zult gij 
mijn gebeente vanhier met u meevoeren. 
20 Zo braken zij van Sukkot op en legerden zich in Etam, aan de rand der 
woestijn. 
21 De HERE ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te 
leiden op de weg, en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten, 
zodat zij dag en nacht konden voortgaan. 
22 Zonder ophouden bleef de wolkkolom des daags en de vuurkolom des 
nachts aan de spits van het volk. (13:17-22). 

 
God leidde hen en Hij leidde hen zo, dat zij niet onmiddellijk in 
problemen zouden komen.  
Zouden de Israëlieten er aan gedacht hebben, dat zij een bepaalde 
weg moesten afleggen om in het beloofde land te komen? Ze hebben 
waarschijnlijk alleen gedacht aan bevrijding uit de slavernij met de 
doodsdreiging. Maar de Here wist wat hun weg moest zijn en leidde 
hen naar de Schelfzee. 
 
Jawel, de Here kent de goede weg voor ons. Laat Hem dus besturen, 
waken, want ’t is wijsheid wat Hij doet. Dat betekent, dat we op zijn 
woord moeten acht geven en naar dat woord moeten handelen. Wie 



 5
de Bijbel dicht laat en beslissingen neemt, die niet overeenkomstig 
Gods Woord zijn, kan moeilijk beweren, dat hij de Here de leiding 
heeft gegeven. Hij gaat eigen wegen en zal dat ondervinden. 
Gelukkig is de Here genadig en barmhartig en wil Hij dat ook op die 
niet door Hem gekozen wegen betonen. 
 
De vertrekkende Israëlieten waren ten strijde toegerust, maar voordat 
zij een wapen tegen een vijand zouden gebruiken, liet de Here hen 
ondervinden, dat Hij voor hen zou strijden. 
 
Het gebeente van Jozef. 
Jozef had voor zijn sterven het bevel gegeven, dat Israël te zijner tijd, 
als de Here hen uit Egypte naar het beloofde land zou leiden, zijn 
gebeente moest meenemen en in dat land moest begraven. Dat was 
een bewijs van zijn rotsvast geloof in hetgeen God tegen Abraham 
had gezegd, maar ook een ondersteuning voor het geloof van de 
Israëlieten na zijn dood. 
Daar trokken zij dan heen, met het gebeente van Jozef in hun 
midden. Het was een herinnering aan de dood van de verlosser van 
eertijds. Had hij hen niet van de hongerdood gered, hoewel zij hem 
aanvankelijk gehaat en verkocht hadden? 
 
Zo trekken ook wij, christenen, door de wereld, op weg naar onze 
hemelse bestemming, waarbij we de herinnering aan de dood van de 
Verlosser meedragen, opdat we nooit vergeten, dat we (geestelijk) 
leven dank zij zijn dood. 
Het herinnert ons aan de worden van Paulus in 2 Korinthe 4:10:  

10 te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat 
ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. 

Immers, in de dood van Christus zijn wij, dat is onze oude “ik”, mede 
gestorven, zodat het is “ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij.” 
 
Maar Christus is niet alleen in ons, Hij is ook met ons. Als het donker 
is om ons heen, is Hij ons licht en wijst Hij de weg. En als het licht is, 
gaat Hij ons eveneens voor, want juist dan zien we om ons heen 
meerdere wegen en zijn we geneigd zelf te kiezen en te vergeten, dat 
Hij de Gids is, die de weg weet. 
 

Jezus gaat ook in duist’ re nacht  
bij ons aan de spits als trouwe wacht. 
Zien wij geen weg, Hij is ons licht; 
ga waar Hij gaat, want Hij geeft ons zicht.  
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Maar is het zonnig om ons heen, 
dan denken wij: ik red het alleen. 
Volg evenwel de wolkkolom, 
ga waar Hij gaat en zie niet rondom. 
 
Wij zien slechts wat voor ogen is, 
maar meestal is wat wij denken, mis. 
De Heer kent ons en elk gevaar. 
Ga waar Hij gaat en vertrouw Hem maar. 

 
Daarvan spreekt ons de wolkkolom, die niet van het volk heenging, 
maar zelfs des nachts als een vuurkolom de weg bepaalde. 
Vers 20 zei ons, dat ze van Sukkoth opbraken en zich in Etham 
legerden, dat is in een vesting, Wel, dat is waar de gelovige in 
Christus geborgen is, onder Gods hoede en leiding, even veilig als in 
een vesting, met de zekerheid goed aan te komen. 
 
Hoofdstuk 14 
Door de dood heen bevrijd. 

1 De HERE sprak tot Mozes: 
2 Zeg tot de Israëlieten, dat zij teruggaan en zich legeren voor Pi–hachirot, 
tussen Migdol en de zee; recht tegenover Baal–sefon zult gij u legeren, aan 
de zee. 
3 Dan zal Farao van de Israëlieten denken: zij zijn in het land verdwaald, de 
woestijn heeft hun de weg versperd. 
4 En Ik zal het hart van Farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal 
Ik Mij aan Farao en aan zijn gehele legermacht verheerlijken, en de 
Egyptenaren zullen weten, dat Ik de HERE ben. En zij deden alzo. 

 
Voor Pi hachirot, dat is voor “de overtocht van de vrijheid”, tussen 
Migdol, de uitkijktoren, en de zee. Want zij zouden overtrekken, waar 
ogenschijnlijk geen overtocht mogelijk was, en zo in de vrijheid 
komen. En dat zou plaats vinden tegenover Baal Zefon, dat is de 
“Heer van het noorden”, die wel zou tandenknarsen, maar tegenover 
de Here machteloos is.  
De Here wist wat Hij doen zou, Hij wist ook wat Farao zou denken en 
doen, de man die meende tegen God te kunnen strijden. 
Oude geschiedenis? 
Jawel. Maar er zijn er heden nog veel, die menen tegen God te 
kunnen ingaan, hetzij in ongeloof, hetzij uit bewuste vijandschap.  
Als u bij hen behoort, laat u dan waarschuwen. Tegenover de God 
van de hemel kan niemand standhouden. Hij is de Almachtige. Hem 
gehoorzamen regen, wind en hagel, Hij zorgt voor het vee op duizend 
bergen, en wat zich in de diepte van de zeeën roert, zal aan zijn 
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bevel gehoorzamen. Naar zijn wil brachten de raven aan Elia brood 
en vlees en op zijn bevel gaf de grote vis Jona weer op het land.  

 
Laat Hem besturen waken, 
‘t is wijsheid wat Hij doet 
zijn trouw zal niet verzaken, 
dus volg Hem op de voet. 
Want die Hij ging bevrijden, 
zijn kostbaar in zijn oog; 
die zal Hij veilig leiden 
naar ’t Vaderhuis omhoog. 
 
Wil satan achtervolgen, 
met list of woedend, wild, 
verbeten en verbolgen, 
de Here is hun schild. 
Als God hen wil beschermen, 
tast hen geen vijand aan. 
O, goddelijk ontfermen, 
Zij komen veilig aan. 

 
5 Toen aan de koning van Egypte bericht werd, dat het volk gevlucht was, 
veranderde de gezindheid van Farao en van zijn dienaren ten aanzien van 
het volk, en zij zeiden: Wat hebben wij gedaan, dat wij Israël uit onze dienst 
hebben ontslagen? 
6 Daarop spande hij zijn wagen aan en nam zijn volk met zich. 
7 Hij nam zeshonderd uitgelezen wagens, ja, al de wagens van Egypte, alle 
volledig bemand. 
8 Zo verhardde de HERE het hart van Farao, de koning van Egypte, zodat 
hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten zetten hun uittocht 
voort, door een verheven hand geleid. 
9 De Egyptenaren nu, al de paarden en wagens van Farao, zijn ruiters en 
zijn legermacht, achtervolgden hen en haalden hen in, terwijl zij gelegerd 
waren aan de zee, bij Pi–hachirot, tegenover Baal–sefon. 

 
Wat was er gebeurd? Sterfte, in ieder gezin een dode.  
Maar och, zulke dingen komen voor. Niet alles is verklaarbaar. 
Vreemde ziekten kunnen plotseling toeslaan. Egyptenaars, niet bij de 
pakken neerzitten, we overleven die slag wel. Maar Israël moeten we 
terughalen. Wie is zo dwaas om al zijn slaven op een en dezelfde 
dag vrij te laten gaan? 
Dus nam Farao alle wagens die hij had, volledig bemand en hij trok 
op om Israël weer in de slavernij te doen terugkeren. Farao had de 
termijn die God hem gesteld had om zich te bekeren, al ver 
overschreden. Er was voor hem geen weg terug meer. Zijn verdelging 
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was vast besloten. God gunde hem slechts deze laatste gang om de 
verlossing van Israël uit zijn macht tot een groot wonder te maken, 
waarover de volken nog jaren later spreken zouden. Zo zou de Here 
zijn naam verheerlijken.  
Maar tegelijk gaf Hij Israël in zijn wijsheid een weergaloze les, die 
voor ons niet minder een les is, de les van bevrijding van de macht 
der zonde door de dood. 
 

10 Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, 
en zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. Toen werden de Israëlieten 
zeer bevreesd en schreeuwden tot de HERE, 
11 en zij zeiden tot Mozes: Waren er soms geen graven in Egypte, dat gij 
ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat hebt gij ons 
aangedaan door ons uit Egypte te leiden? 
12 Hebben wij u dit al niet gezegd in Egypte: laat ons met rust, en laten wij 
de Egyptenaren dienen. Want wij kunnen beter de Egyptenaren dienen dan 
in de woestijn sterven. 
13 Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de 
verlossing des HEREN zien, die Hij u heden bereiden zal; want de 
Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien. 
14 De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.  

 
Hadden de Israëlieten reden om te vrezen? Als zij omzagen wel. Als 
zij naar hun spits hadden gezien, hadden zij bedacht dat de Here hen 
voortleidde.  
Zie niet om, anders trekken we geen rechte voren.  
Mozes gaf het goede antwoord. Vrees niet. De Here verlost, Hij zal 
strijden. Israël hoefde slechts te volgen en te zien wat de Here tot 
stand bracht. 

15 Toen zeide de HERE tot Mozes: Wat roept gij zo luid tot Mij? Zeg tot de 
Israëlieten, dat zij opbreken. 
16 En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en splijt haar; dan 
zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan op het droge. 
17 Maar zie, Ik zal het hart der Egyptenaren verharden, zodat zij hen 
achterna zullen trekken, en Ik zal Mij verheerlijken aan Farao en aan zijn 
gehele legermacht, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. 
18 En de Egyptenaren zullen weten, dat Ik de HERE ben, doordat Ik Mij 
verheerlijken zal aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters.  

 
Voor hen de dood en achter hen Farao met zijn legermacht.  
Wie hoefden niet voor Farao te vrezen? 
Die reeds in de dood gegaan waren. 
Dus zei de Here “zeg tegen de Israëlieten dat zij opbreken”. 
Opbreken? In de zee gaan? Dat betekende immers de dood! 
Inderdaad. Maar de Here maakte het ingaan in de dood voor Israël 
tot een doorgaan, maar voor Farao tot een ondergaan. 
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Daar ‘s een weg door de dood in het leven, 
er ‘s een weg tot bevrijding door de dood. 
Want Gods Zoon heeft zijn leven gegeven, 
wie Hem volgen, bevrijdt Hij uit de nood. 
Maar de zondaar die leeft, 
heeft gelijk dat hij beeft. 
Echter die met Gods Zoon is gestorven, 
heeft door Jezus de vrijheid verworven.  
 
Jezus’ dood heeft de vijand verslagen, 
maar beveiligt, die op de Heer vertrouwt.   
Door het graf en de dood heen gedragen, 
is de doortocht tot hun eeuwig behoud. 
Voor de zonde nu dood, 
van haar schande ontbloot, 
mag ik voor de Verlosser nu leven, 
die zich voor mij heeft overgegeven.  

 
19 Toen verliet de Engel Gods, die voor het leger van Israel uitging, zijn 
plaats en ging achter hen aan; ook verliet de wolkkolom haar plaats aan hun 
spits en ging achter hen staan. 
20 Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de 
Israëlieten in; en de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte zij de 
nacht; zodat de een de ander niet kon naderen, de gehele nacht. 
21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de HERE deed de zee 
de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar 
droog, en de wateren werden gespleten. 
22 Zo gingen de Israelieten in het midden der zee op het droge; terwijl 
rechts en links de wateren voor hen waren als een muur. 

 
De Here was licht voor Israël, maar de Egyptenaren verkeerden in 
duisternis.  
Dat is een waarheid voor alle gelovigen. De Here is hun licht, terwijl 
de wereld, die God haat, in de duisternis ligt. 
En toen deed de Here de wateren uiteengaan. Er kwam een pad door 
de zee, dat is een weg door de dood, een weg die tot de bevrijding 
leidde.  
Wonderbaar werkt God, zijn wijsheid is ondoorgrondelijk. Hij maakte 
dat, wat het meest te vrezen was, de dood in de zee, tot een 
bescherming en een bevrijding.  
Zo is het ook voor de Christen. De dood is het loon op de zonde, 
door ieder mens te vrezen. Maar Christus is in onze dood gegaan, 
dat wil zeggen, heeft hangend aan een kruis het oordeel en de dood 
vanwege onze zonden ondergaan, waardoor de dood voor iemand 
die gelooft, geen oordeel of gevangenis meer is, maar de weg in de 
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vrijheid. Christus stierf voor Paulus, en zo is dan Paulus met Hem 
gestorven, waardoor hij kon schrijven: “Ik leef niet meer, maar 
Christus leeft in mij”. Dat kan iedere gelovige hem nazeggen. En als 
hij sterft, heeft zijn dood haar bedreigend oordeelskarakter verloren, 
aangezien zijn oordeel op Golgotha reeds is geweest. 
Dat betekent echter wel, dat degene die zo bevrijd is, zichzelf, dat wil 
zeggen zijn eigen “ik” met zijn verkeerde neigingen en zijn eigen-
zinnige wil, als dood moet beschouwen en voortaan heeft te rekenen 
met de wil van Hem, die hem door de dood bevrijdde, dat is Christus. 
 

23 En de Egyptenaren vervolgden hen en kwamen achter hen aan, alle 
paarden van Farao, zijn wagens en zijn ruiters, midden in de zee. 
24 Toen dan, in de morgenwake, schouwde de HERE in vuurkolom en wolk 
naar het leger der Egyptenaren en bracht het leger der Egyptenaren in 
verwarring. 
25 Hij deed de wielen van hun wagens wegglijden en met moeite 
voortrijden, zodat de Egyptenaren zeiden: Laten wij vluchten voor de 
Israëlieten, want de HERE strijdt voor hen tegen Egypte. 
26 Toen zeide de HERE tot Mozes: Strek uw hand uit over de zee, opdat de 
wateren terugvloeien over de Egyptenaren, over hun wagens en ruiters. 
27 En Mozes strekte zijn hand uit over de zee en tegen het aanbreken van 
de morgen vloeide de zee terug in haar bedding, terwijl de Egyptenaren 
haar tegemoet vluchtten; zo dreef de HERE de Egyptenaren midden in de 
zee. 
28 De wateren vloeiden terug en bedekten de wagens en de ruiters van de 
gehele legermacht van Farao, die hen in de zee achterna getrokken waren; 
er bleef van hen niet een over. 

 
De dood van Christus is voor hen die geloven het pad ten leven, 
maar is voor de wereld en voor de overste van de wereld, de duivel, 
de ondergang. Christus heeft de wereld overwonnen en de duivel 
verslagen.  
Zo was de weg in het leven voor Israël, de weg ten dode voor de 
Egyptenaren. De brief aan de Hebreeën zegt daarvan in 11:29: 

Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over droog land, terwijl 
de Egyptenaars, toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden.  

 
Prachtig, de Here verloste hen, maar zij moesten gelovig doen wat 
God gezegd had.  
Zo was het ook geweest in de nacht, toen God in Egypte de 
eerstgeborenen sloeg. Zij moesten toen gelovig het bloed van het 
Lam op hun deur aanbrengen en hadden dat gedaan. Daardoor was 
het oordeel aan hen voorbijgegaan. 
Hier lazen we: Zeg tot de Israëlieten dat zij opbreken. En zij braken 
op. En in vers 22 lazen we: Zo gingen de Israëlieten in het midden 
der zee op het droge. 
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Zij deden naar het Woord van de Here. Dat werd hun behoud. 
 
Hebt U al gedaan wat Gods Woord u zegt, of wacht u op wat de Here 
moet doen? Bedenk dan dat de doodsengel voorbij ging NADAT de 
Israëliet het bloed op de deurpost had aangebracht en dat zij pas van 
verlossing konden zingen NADAT zij op Gods bevel hun voeten in 
beweging hadden gezet en over de bodem van de zee naar de 
andere zijde waren gelopen. Dat was een zaak van gehoorzaamheid 
des geloofs.       
       Wordt D.V. vervolgd. 
 

Een deur geopend voor verkeerde suggesties. 
 
In een artikel van de Kerkredactie in het Ref. Dagblad. werd bericht, 
dat Drs. M.J. de Jong promoveert aan de universiteit Leiden met het 
proefschrift “Isaiah among the ancient Near Eastern prophets”.  
Ik las daarin “Hij (De Jong) vergelijkt daarin de oudste gedeelten van 
het boek Jesaja met teksten van Assyrische profeten. Veel 
oudtestamentici gaan ervan uit, dat het boek Jesaja in zijn huidige 
vorm bestaat uit teksten uit verschillende perioden, van de achtste 
eeuw tot ongeveer de vierde eeuw voor Christus.” Einde citaat. 
 
Wat verder las ik “Zowel in Juda als in Assyrië werden profetische 
uitspraken op schrift gesteld, in collecties bewaard en onder toezicht 
van het hof bewerkt. Daarbij zou de toenmalige konings-ideologie 
een belangrijke rol hebben gespeeld: de teksten moesten de glorie 
van de vorst benadrukken en de nauwe verbondenheid tussen de 
koning en God of de goden. De zevende-eeuwse Jesajabewerking is 
daarvan een voorbeeld, vindt De Jong. Volgens deze bewerking 
kwam er dankzij Jahwehs ingrijpen een einde aan de Assyrische 
overheersing en brak een nieuwe, glorieuze tijd aan onder de ideale 
koning Josia. 
Gebeurtenissen uit de zesde eeuw voor Christus daarentegen zoals 
de verwoesting van Jeruzalem en de ontmanteling van de staat Juda, 
hebben volgens hem (De Jong) geleid tot het latere beeld van Jesaja 
als onheilsprofeet. Op grond van die nieuwe visie werd de 
Jesajatraditie grondig bewerkt. Het nieuwe beeld kwam er op neer, 
dat de vernietiging van Juda en Jeruzalem de straf van Jahweh was, 
vanwege de ongehoorzaamheid en slechtheid van het volk”. Einde 
citaat. 
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Ik ben met dat artikel bijzonder ongelukkig. Met een dergelijke 
publicatie worden de lezers van het Ref. Dagblad beslist niet 
bevestigd in het geloof in de waarachtigheid en onfeilbaarheid van de 
Heilige Schrift, wat, dunkt mij, in strijd zal zijn met hetgeen de 
bedoeling is geweest toen men dit Dagblad besloot te gaan uitgeven. 
Het is mogelijk te verdedigen dat een dagblad als het RD nieuws als 
in het gewraakte artikel wordt gebracht, aan de lezers niet mag 
onthouden. Maar het was mogelijk geweest er commentaar aan toe te 
voegen, waarin tegen de met Gods Woord strijdige passages stelling 
werd genomen, waardoor het artikel zijn verkeerde suggestieve 
invloed zou verloren hebben. 
 
Het is niet onmogelijk om het boek Jesaja door te bladeren en de 
vele getuigenissen van de betrouwbaarheid van het boek, die 
aangehaald kunnen worden, voor zichzelf te laten spreken. Dat zou 
zeker de moeite waard zijn, maar is een omvangrijk werk, veel te veel 
voor een kort artikel als dit in het “Broodje”.  
Er is echter een getuigenis met meer, met afdoend gezag. Het is het 
getuigenis van de Zoon van God over het Oude Testament in de 
Heilige Schrift. Hij heeft in Johannes 10 vers 35 gezegd “de Schrift 
kan niet gebroken worden”. Voor een gelovige is dat geheel 
voldoende.  
Er zijn in het Nieuwe Testament meerdere passages, die op de 
betrouwbaarheid van het Oude Testament wijzen, zoals de woorden 
in Johannes 5:39 “Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin 
eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen”. 
Maar vooral het feit, dat juist in het boek Jesaja zoveel profetieën 
gevonden worden, die in het leven en het werk van Christus zijn 
vervuld, toont aan, dat voor dat boek geldt wat Petrus geschreven 
heeft: “want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, 
maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van 
Godswege gesproken”. (2 Petrus 1:21).  
Oudtestamentici willen ons doen geloven, dat God het heeft 
toegelaten, dat mensen in de loop van eeuwen aan de Schrift hebben 
geknutseld, naar dat het door de omstandigheden wenselijk geacht 
werd, uit eigen belang of het belang van de heersende vorst, zonder 
opdracht en leiding van Gods Geest. Zulke oudtestamentici zijn wel 
zeer gelovig, dat wil zeggen, zij geloven zeer in hun bekwaamheid en 
in de uitkomst van hun onderzoekingen.  
Een kind van God kent een betere grond voor geloof: Het betrouw-
bare Woord van God, dat alle aanneming waard is (1 Timotheüs 
1:15). Elke poging om de overtuiging van de betrouwbaarheid van dat 
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Woord aan te tasten, behoort als afkomstig van de satan met 
beslistheid verworpen te worden.  
 
Wat oudtestamentici met hun historisch-kritische methode allemaal  
menen te kunnen veronderstellen, hoeft een gelovige niet aan het 
wankelen te brengen. Hun conclusies hebben doorgaans het gezag, 
waarop ook de evolutietheorie steunt: “Wij menen”, of “wij 
veronderstellen”, of “het zou kunnen zijn dat…”  Laten we beseffen, 
dat het heilige Woord van God zich te enen male niet leent voor een 
kritische bewerking met behulp van uitsluitend het menselijk 
verstand.  
Een gelovige behoort zich niet aan kritiek op Gods Woord te wagen. 
En door een niet wedergeboren mensenkind wordt het Woord van 
God niet verstaan, noch aanvaard, want alleen de Geest van God 
kan het verklaren. (1 Corinthe 2:14). Wie niet gelooft en dus niet is 
wedergeboren, heeft de Geest van God niet ontvangen en kan met 
alle, mogelijk grote, kennis en wijsheid die hem kenmerkt, dat Woord 
van God niet verstaan, laat staan beoordelen. Het omgekeerde is het 
geval: dat Woord zal hem oordelen. 
 
Het is niet het eerste artikel in het RD, waarop kritiek gerecht-
vaardigd is. Laat de redactie haar verantwoordelijkheid wat meer 
gaan beseffen en zelf op dergelijk nieuws haar kritisch commentaar 
geven.        

J.Ph.Buddingh. 
 

Een beker koud water. 
 

Met die uitdrukking bedoelt men gewoonlijk de plicht om ook voor 
armen en minder bedeelden te zorgen. Dat is inderdaad een opdracht 
die we niet mogen vergeten. Paulus schreef daarover in Galaten 2:10 
dat Jakobus en Petrus hem en Barnabas gezegd hadden, dat zij aan 
de armen moesten gedenken, “wat ik mij ook beijverd heb te doen”. 
Een goede zaak, waard om na te volgen. 
 
De uitdrukking “een beker koud water” is ontleend aan de passage in 
Mattheüs 10:42. Het zijn de laatste woorden die de Here tegen zijn 
discipelen gezegd heeft, toen Hij ze uitzond. Maar die woorden 
hebben beslist geen betrekking op de zorg voor armen of minder 
bedeelden. Zij slaan op de tijd van het einde, zoals blijkt uit 10:22 en 
23, waar we lezen:  

En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt 
tot het einde, die zal behouden worden. 
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Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want 
voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, 
voordat de Zoon des mensen komt. 

 
Volharden tot het einde is volharden tot Jezus komt. 
Volharden tot het einde en voortgaan tot de komst van de Zoon des 
mensen wijzen op het feit, dat de Here in zijn woorden tot de 
discipelen bij hun uitzending zich niet beperkte tot de tijd waarin Hij 
hen toen uitzond, maar zonder onderbreking overging tot hetgeen op 
de tijd van het einde slaat. 
Dat lijkt enigszins vreemd, maar enig nadenken kan ons doen 
beseffen, dat de boodschap die de discipelen moesten verbreiden, 
tegen de tijd van het einde opnieuw gebracht zal worden. Zij moesten 
prediken “Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is dichtbij 
gekomen”. Door de onbekeerlijkheid van het volk en door de 
verwerping van Christus is dat koninkrijk toen niet gekomen. Toen 
niet, maar het komt wel, zij het eeuwen later, na de bekering van 
Israël. En enige jaren voordien zal opnieuw “het evangelie van het 
koninkrijk” gepredikt worden, omdat dan opnieuw het koninkrijk Gods 
nabij gekomen is. 
 
De gemeente is een nieuw werk van God. 
Na de verwerping van Christus en zijn Hemelvaart is een geheel 
andere tijd en situatie gekomen. Het koninkrijk kon niet worden 
opgericht. De Here ging daarom zijn gemeente uit Joden en heidenen 
bouwen, een geheel nieuwe zaak. Daartoe zond Hij de Heilige Geest 
naar de aarde, die hier de gemeente voor de geofferde Zoon 
vergadert, zoals de knecht van Abraham een bruid voor de geofferde 
zoon Izaak heeft meegenomen.  
De gemeente is niet Israël. Israël is immers tijdelijk terzijde gesteld. 
Als de gemeente bij Israël gevoegd zou zijn, zou zij bij een 
verworpen geslacht gevoegd zijn. Neen, de gemeente is niet Israël 
en wordt dat ook niet. De gemeente is niet het volk van de Koning, 
maar de bruid van de Bruidegom. Daarom kan de Schrift over de 
gemeente spreken als het lichaam van Christus, wat over Israël nooit 
gezegd is of gezegd wordt. (Zie Efeze 5, waar de gemeente als de 
vrouw van Christus wordt voorgesteld, maar tegelijk wordt gezegd, 
dat die vrouw zijn lichaam is.) 
Over die andere tijd, waarin de gemeente gebouwd zou worden, heeft 
de Here in Mattheüs 10 niets gezegd. Het was toen nog niet 
gebleken, dat Israël Hem verwierp, zodat het koninkrijk nog aan het 
volk kon worden voorgesteld. De Here heeft in die tijd niet gesproken 
over wat zou komen na zijn verwerping.  
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Neen, Hij verbond de tijd waarin Hij de discipelen uitzond, zonder 
onderbreking aan de tijd die zal komen, nadat de gemeente haar taak 
heeft vervuld en de Here zich weer tot Israël zal keren. En dat 
betekent, dat Hij ongeveer vanaf vers 16 in Mattheüs 10 over 
dezelfde tijd sprak, als Hij in Mattheüs 25 vanaf vers 31 bedoelde. 
 
Het einde, dat is als Christus is wedergekomen. 
In Mattheüs 25:31-40 lezen we wat zal plaats vinden, als Christus 
zijn koninkrijk heeft opgericht: 

Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de 
engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. 
32 En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van 
elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 
33 en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn 
linkerhand. 
34 Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, 
gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de 
grondlegging der wereld af. 
35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst 
geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest 
en gij hebt Mij gehuisvest, 
36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de 
gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. 
37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, 
wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig 
en hebben wij U te drinken gegeven? 
38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, 
of naakt, en hebben U gekleed? 
39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U 
gekomen? 
40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in 
zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij 
het Mij gedaan. 

 
De troon die hier wordt bedoeld, is niet de grote witte troon, waarvoor 
de gestorven ongelovigen moeten verschijnen. Dit is zijn troon op 
aarde, als Hij is teruggekomen (zie vers 31). Voor die troon komen 
geen doden, maar levende mensen uit alle volken. Schapen zijn dan 
zij, die de broeders gehuisvest, gekleed of gelaafd hebben, en 
bokken zullen zij zijn, die de broeders links hebben laten liggen. 
 
In Mattheüs 25:35 stond: Ik was dorstig en gij hebt mij te drinken 
gegeven. Dat is ongeveer wat ook in Mattheüs 10:41 en 42 staat:  

41  Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet 
ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon 
van een rechtvaardige ontvangen. 
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42  En wie een van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een 
beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem 
geenszins ontgaan. 

 
Mattheüs 10 vanaf vers 16 en Mattheüs 25 vanaf vers 31 
handelen over dezelfde tijd en omstandigheden. 
Beide passages hebben op het einde der tijden betrekking. In 
Mattheüs 10 sprak de Here vooruitblikkend over de dagen vlak voor 
zijn wederkomst, terwijl Hij in Mattheüs 25 terugziende sprak over 
dezelfde dagen. De “profeten” en de “kleinen” in Mattheüs 10:41 en 
42 zijn dezelfde personen als de “broeders” in Mattheüs 25:40. In 
beide passages maakt de Here duidelijk, dat zij, die zijn boodschap-
pers, de verkondigers van het evangelie van het koninkrijk, hebben 
welgedaan, hoewel dat heel riskant voor hen was, zeker beloond 
zullen worden. 
De profeten en de kleinen uit Mattheüs 10 en de broeders uit 
Mattheüs 25 zijn geen arme mensen of kleine kinderen, maar de 
getrouwe discipelen, die ondanks het optreden van de antichrist, met 
volharding hun prediking volbrengen.  
 
Christus noemde niemand zijn broeder omdat hij arm was. 
In Mattheüs 12:50 heeft Christus gezegd:  

Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder 
en zuster en moeder.  

En in Markus 3:35 lezen we hetzel fde: 
Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder. 

Er zijn armen, die de wil van God doen en er zijn rijken die de wil van 
God doen. Hen noemt de Here zijn broeders. 
Als een vereniging tot de beoefening van liefdadigheid kiest voor de 
naam “een beker koud water”, zal dat goed bedoeld zijn, maar als 
men die naam aan Mattheüs 10 of Mattheüs 25 meende te kunnen 
ontlenen, heeft men zich deerlijk vergist. Beide passages in de 
Heilige Schrift hebben niets te doen met de doelstelling van een 
dergelijke vereniging. Zij slaan op de vraag hoe men in de laatste 
dagen voor de wederkomst van Christus de predikers van het 
evangelie van het koninkrijk heeft ontvangen en behandeld. Zij 
hebben niet betrekking op de vraag, of wij aan de armen gedacht 
hebben. 
 
Indien het anders was, zou blijken dat men de zaligheid toch kan 
verwerven door goede werken. Dat is beslist in strijd met de leer van 
Gods Woord. 
 
Wat is de oorzaak van dit misverstand? 
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Onwetendheid door te weinig aandacht voor en onderzoek van de 
Heilige Schrift. 

------- 
 

Wat God Jesaja deed zien en horen. 
 

Zijn boodschap begint met de volgende woorden: 
Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de HERE spreekt: Ik heb kinderen 
grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden. (1:2). 

 
Afvallig geworden, afvallig van de Here, de God die hun vaderen uit 
Egypte had verlost en die hun het land Kanaan gegeven had en hen 
had overladen met zegeningen. 
Dat zou je niet verwachten, als je er op let, wanneer Jesaja als 
profeet In Juda optrad. Dat was in de dagen van Uzzia, Jotham, 
Achaz en Hiskia. In 2 Kronieken is over die koningen geschreven, 
hoofdstukken 26, 27, 28 en 29. Achaz wordt genoemd als een 
goddeloze koning, maar de eerste twee, Uzzia en Jotham, waren 
godvrezende mannen. De laatste van de vier, Hiskia, was beslist ook 
een godvrezende man.  
Als de dienst van Jesaja was begonnen onder de goddoloze Achaz, 
hoefden we ons niet over de verwijtende woorden in vers 2 te 
verbazen. Maar het begin van zijn boek zegt, dat God reeds tot Hem 
sprak in de dagen van de eerste, de godvrezende Uzzia. 
 
Er is echter een voorgeschiedenis geweest. We willen niet te ver 
teruggaan, maar wel wijzen op Amazia, de vader van Uzzia, die 
weliswaar deed wat recht was in de ogen van de Here, maar niet met 
een volkomen hart. Van hem staat geschreven:  

14 Nadat Amasja van het verslaan der Edomieten teruggekeerd was, stelde hij de 
goden der Seirieten, die hij meegebracht had, voor zich als goden op, boog zich 
voor hen neer en ontstak voor hen offers. 
15 Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Amasja en Hij zond een profeet tot 
hem, die tot hem zeide: Waarom hebt gij van dat volk de goden gezocht, die immers 
hun eigen volk niet uit uw macht gered hebben? 
16 Maar terwijl deze tot hem sprak, zeide hij tot hem: Heeft men u tot raadsman van 
de koning aangesteld? Houd op, waarom zou men u doden? Toen hield de profeet 
op en zeide: Ik bemerk, dat God besloten heeft u in het verderf te storten; omdat gij 
dit doet en niet naar mijn raad luistert. 

 
Amasia handelde zoals zijn vader had gehandeld. Ook die was met 
God begonnen, maar diende vervolgens de afgoden. En zoals zijn 
zoon daardoor kennelijk is beïnvloed, was ook het volk in een 
verkeerde richting meegegaan. Zo zeer, dat God, hoewel Uzzia 
godvrezend begon, door Jesaja het volgende liet zeggen: 
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2 Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de HERE spreekt: Ik heb kinderen 
grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden. 
3 Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israel heeft 
geen begrip, mijn volk geen inzicht. 
4 Wee het zondige volk, de natie, beladen met ongerechtigheid, het gebroed van 
boosdoeners, de verdorven kinderen. Zij hebben de HERE verlaten, de Heilige 
Israels versmaad, zich achterwaarts gewend. 
5 Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? Het 
gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid; 
6 van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf; wonden, striemen en verse 
kwetsuren, die niet uitgedrukt zijn noch verbonden noch met olie verzacht. (1:2-
6). 

 
Dat waren geen zachtzinnige woorden, maar ernstige en zware 
beschuldigingen. Als het gehele hoofd ziek is en er van de voetzool 
tot de schedel niets gaaf is, is er voor een patiënt nauwelijks nog 
hoop. 
De woorden van de profeet moeten wel slaan op een volk, dat 
volkomen was afgeweken van de dienst aan de God van Israël.  
Dat is echter een vergissing. De Judeeers waren wel van God 
afgevallen, maar niet van de dienst in de tempel, zodat het uiterlijk 
leek, dat het volk de Here aanhing. Er staat immers in de verzen 10-
15:  

10 Hoort het woord des HEREN, bestuurders van Sodom; neigt uw oor tot de 
onderwijzing van onze God, volk van Gomorra. 
11 Waartoe dient Mij de menigte uwer slachtoffers? zegt de HERE; oververzadigd 
ben Ik van de brandoffers van rammen en het vet van mestkalveren, en aan het 
bloed van stieren, schapen en bokken heb Ik geen welgevallen. 
12 Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen; wie heeft dit van u 
verlangd mijn voorhoven plat te treden? 
13 Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen; gruwelijk reukwerk is het 
Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten. Ik verdraag het 
niet: onrecht met feestelijke vergadering. 
14 Uw nieuwemaansdagen en uw feesten haat Ik met heel mijn ziel, zij zijn Mij een 
last. Ik ben moede ze te dragen. 
15 Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij 
het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed.  

 
Bestuurders van Sodom en volk van Gomorra. Zo spreekt God hen 
aan, die offers brachten, de tempel binnengingen, de feestdagen 
hielden, en veelvuldig baden. 
Wat mankeerde er nog aan? 
Hun offers waren huichelachtig, hun reukwerk gruwelijk in plaats van 
een welriekende reuk, hun feesten onverdraaglijk, een last voor de 
Here. En hun handen waren vol bloed. 
 
Wat moest er dan gebeuren? 
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Bekering van hun boze wegen: 

16  Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te 
doen; 
17 leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht 
aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe. 

 
De Here heeft Jesaja hier niet laten zeggen: “Doe de afgoden weg en 
dien mij alleen”. Waarschijnlijk dienden zij onder Uzzia geen afgoden. 
Nee nee, ze waren rechtzinnig en volgden de rechte leer, dat wil 
zeggen, ze poogden te voldoen aan de godsdienstige geboden van 
tempelgang, offerdienst en feesten.   
Maar daarmee hadden ze, naar hun gevoelen, God het zijne gegeven 
en dat moest dan wel genoeg zijn. 
 
Dat leek veel op de situatie in de dagen van de Here Jezus op aarde. 
Een gebod hier, een gebod daar, uiterlijk vroom, maar met het hart 
ver van God. 
Kennis, o ja, net als de schriftgeleerden, die tegen Herodes zonder 
aarzelen konden zeggen, dat de Christus in Bethlehem geboren zou 
worden. Maar hun belangstelling was minder dan die van Herodes, 
die de Schrift serieus nam en soldaten naar Bethlehem stuurde om 
voor alle zekerheid de kleine kinderen daar maar om te brengen.  
De Schriftgeleerden echter keerden terug naar hun gewone bezig-
heden. Naar Bethlehem, zoals de wijzen uit het oosten, trokken zij 
niet. 
 
Daarom, ondanks tempelgang en offerdienst moesten zij zich nog 
bekeren. Bekeren van het ene tot het andere. Bekeren van zonden, 
onreinheden en onrecht, tot God, niet met uiterlijke dingen, maar met 
het hart. 
 
Hebt u zich al bekeerd? Of wacht u tot God dat doet? Dat zou een 
grote fout zijn. God vraagt u niet om te wachten, maar om u nu te 
bekeren, dat is u af te wenden van de zonden en het onrecht; die 
dingen in uw hart te veroordelen, en u te wenden tot God. Immers, 
van het een tot het ander, van de zonden tot God.  
 
En dan? Is dan alles zo maar in orde, de zonden vergeten, het 
verleden is toch voorbij en gedane zaken moet je niet ophalen?  
Jesaja moest iets anders opschrijven:  

18 Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE;   
 
Zand er over? 

 20 
Daar is geen sprake van! 
Laat ons tezamen richten, zei de Here. Dat is heel wat anders. 
Geen zand er over. Er moet recht gedaan worden. 
Kom dus, kom naar het rechtsgeding.  
 
Eerst belijden, dan genade. 
Dat was reeds het geval bij de eerste zonde, die van Adam en Eva.  
Waar zijt ge? riep God. 
En toen moesten ze komen. En ze werden ondervraagd. 
Met moeite kwam de erkenning van het kwaad er uit. “Ik heb 
gegeten”. Maar eerst zei Adam “De vrouw die U mij gegeven hebt, 
die heeft….” Dat was een weinig spontane belijdenis. 
Eva deed het niet veel beter. Zij zei “De slang heeft mij bedrogen en 
ik heb gegeten”. Belijdenis met excuus, ook al minder fraai. 
Maar wat was de uitkomst van de rechtzitting? 
Ze waren als naakte mensen gekomen, met hier en daar wat slordig 
aangehechte vijgenbladeren, een mislukte poging om hun schande te 
bedekken. Ze gingen echter van God heen, goed bedekt met 
dierenhuiden. Men zag hun schande niet meer. 
Het oordeel had wel plaats gevonden, maar het vonnis was aan 
onschuldige dieren voltrokken. Met de huid van die onschuldige 
dieren werden de zondaars bedekt. 
 
Genade op grond van recht. 
Er moet recht gedaan worden. Voor een aardse rechter zouden de 
schuldigen gevonnist zijn. Maar God, de hemelse rechter, voltrok het 
vonnis aan een ander, een onschuldige, opdat de schuldige gespaard 
kon blijven. 
Het was de eerste rechtzitting. Maar met die rechtzitting heeft God 
aangegeven, hoe Hij zondaars zou kunnen en willen sparen.  
De onschuldige was Gods eigen Zoon, Jezus Christus. Hij is het Lam 
dat voor zondaars geslacht is. Geloof in Hem redt van het oordeel.  
 
Kom dan en laat ons samen richten, zei God bij monde van Jesaja. 
En dan? 
Dat lezen we in de verzen 18 en 19: 

al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij 
rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. 
19 Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten; 

 
Je zou zeggen: Komen? Natuurlijk niet. Want dan volgt het oordeel. 
Maar bij God is het anders. 
Kom, want bij Hem is vergeving en ontferming.  
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De grondslag daarvoor is volledige voldoening en het feit, dat het 
gerechtvaardigde vonnis is voltrokken. Dat heeft op Golgotha plaats 
gevonden. Daarom is God niet alleen genadig als Hij de zonden 
vergeeft, maar ook rechtvaardig. 

 
Voor wie gelooft is er voldaan,  
het vonnis is geweest.  
Want Jezus is aan ’t kruis gegaan 
in ’t oordeel dat u vreest. 
 
De Zoon van God droeg onze schuld, 
leed onder onze straf. 
Hij heeft de wil van God vervuld, 
die ons genade gaf. 
 
Het is ook Gods gerechtigheid, 
indien Hij ons vergeeft, 

  daar Jezus in barmhartigheid 
  daarvoor geleden heeft. 
 
Een ander “kom”. 
Er is nog een ander “kom” dan dat in Jesaja 1. Dat staat in Psalm 40: 

6 In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen, (Gij hebt mij geopende oren 
gegeven), brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd. 
7 Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; 
8 ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste. 

 
Dat is geen uitnodiging of een bevel om te komen, maar de 
toezegging of aankondiging, dat Hij komen zou, die Gods wil zou 
doen. Dat is Jezus Christus, die in de psalm profetisch zijn komst 
aankondigde.  
In Jesaja was het een “Kom om samen te richten”.  
Hier, in Psalm 40 is het eveneens een komen in het gericht. 
In Jesaja werd de oproep vergezeld van de belofte tot reiniging van 
zonden. In Psalm 40 was de toezegging van de komst een 
toezegging om in het gericht het oordeel te ondergaan.  
Wat een verschil. De schuldigen werden uitgenodigd om te komen en 
bramhartigheid en vergeving te verkrijgen; de Onschuldige meldde 
zich aan om zich in een onbarmhartig oordeel over onze zonden te 
geven in onze plaats. 
De schuldigen hadden Gods wil niet gedaan, integendeel. 
De Onschuldige kwam om in vrijwillige overgave Gods wil te doen, 
want: 
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17 Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. 
18 Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te 
leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader 
ontvangen. (Johannes 10:17 en 18). 

en 
40 Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in 
Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. 

 
Jezus Christus kwam, opdat die wil van God zou worden vervuld. 
Maar daartoe moest Hij in onze plaats in Gods gericht komen. Want 
er kon geen eeuwig leven voor zondaars zijn, zo lang over hun 
zonden het oordeel niet voltrokken was. Maar Christus heeft onze 
zonden voor zijn rekening genomen en daarvoor de straf ondergaan. 
En hoe heeft Hij daardoor geleden! 
In de psalmen lezen we wat er in Hem is omgegaan: 

Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o 
God. 
2 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en 
voor Gods aangezicht verschijnen? 
3 Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij 
zegt: Waar is uw God? 
4 Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten: hoe ik optrok in de dichte 
drom, voor hen uit schreed naar Gods huis, bij jubelklank en lofgezang; een 
feestvierende menigte. 
5 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, 
want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God! 
6 Mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik Uwer uit het land van de 
Jordaan en de Hermonbergen, uit het klein gebergte. 
7 Watervloed roept tot watervloed bij het gebruis uwer stromen; al uw baren 
en golven slaan over mij heen. 
8 Des daags zal de HERE zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal 
zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens. 
9 Ik wil tot God, mijn rots, zeggen: Waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in 
het zwart vanwege des vijands onderdrukking? 
10 Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders, 
doordat zij de ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God? 
11 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op 
God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!  
(Psalm 42) 

 
Niet wij hebben meegemaakt waar deze psalm van spreekt. Hier 
spreekt Christus, profetisch, in zijn lijden voor ons. 
 

om Uwentwil draag ik smaad, bedekt schaamte mijn gelaat. 
8 Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de 
zonen van mijn moeder; 
9 want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd, en de smaadwoorden van wie 
U smaden, kwamen op mij neder. 



 23
10 Ik weende onder het vasten van mijn ziel, maar het werd mij tot diepe 
smaad; 
11 ik maakte een rouwgewaad tot mijn kleed, maar ik werd hun tot een 
spreekwoord. 
12 Wie in de poort zitten, praten over mij, en een spotlied van drinkers. 
13 Maar mijn gebed is tot U, HERE, ten tijde des welbehagens; o God, 
antwoord mij naar uw grote goedertierenheid met uw trouwe hulp. 
14 Red mij uit het slijk, opdat ik niet verzinke, laat mij gered worden van mijn 
haters, en uit de diepe wateren. 
15 Laat de watervloed mij niet overstromen, noch de diepte mij verslinden, 
noch de put zijn mond boven mij toesluiten. 
16 Antwoord mij, o HERE, want rijk is uw goedertierenheid, wend U tot mij 
naar uw grote barmhartigheid, 
17 verberg uw aangezicht niet voor uw knecht, want het is mij bang te moede; 
antwoord mij haastelijk. 
18 Nader tot mijn ziel, bevrijd haar, verlos mij om mijner vijanden wil. 
19 Gij, Gij kent mijn smaad, mijn schaamte en mijn schande; allen die mij 
benauwen, staan voor U. 
20 De smaad heeft mij het hart gebroken, en ik ben verzwakt. Ik wachtte op 
een teken van medelijden, maar tevergeefs, op troosters, maar ik vond hen 
niet. 
21 Ja, zij gaven mij gif tot spijze, en lieten mij in mijn dorst azijn drinken. 
(Psalm 69). 

 
Deze Psalm is niet minder duidelijk de uitdrukking van wat in de 
Heiland is omgegaan, toen Hij om onzentwil aan het kruis hing, dan 
de vorige.  
Er zijn er meer, maar deze zijn voldoende om ons te laten zien, dat 
de Heilige Schrift ons meer zegt over het lijden van Christus dan de 
zeven kruiswoorden die we uit de evangeliën kennen. En wat we zo 
in de psalmen vinden, kan ons iets doen voelen van de verschrik-
kingen die de Heiland heeft ondervonden.  
 
Dat “Ik kom” in Psalm 40 heeft Jezus Christus waar gemaakt. Hij 
heeft ook de wil van God gedaan.  
Maar is er ook aan de uitnodiging “kom, laat ons tezamen richten” in 
Jesaja 1 voldaan? Er zijn er geweest, die gekomen zijn. Zij zijn zich 
er van bewust geweest, dat de beschrijving in Jesaja 3:1-6 ook hun 
toestand weergaf: vervreemd en afgevallen van God en door 
ongerechtigheid totaal bedorven. En die gekomen zijn, hebben 
ondervonden, dat hun zonden weggewassen zijn en dat God hen als 
witte wol heeft gemaakt. Zij zijn gewassen door het bloed van het 
Lam van God, want dat bloed is gestort als vergelding voor hun 
zonden. 
Er zijn er geweest, ja. Velen. 
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Maar nu gaat het om u, lezer. Bent u ook gekomen? God nodigt door 
Jesaja 1 ook u uit om te komen en te belijden. Dan wil Hij uw zonden 
wegdoen om Jezus’ wil. Om dat te kunnen doen, heeft Hij immers zijn 
Zoon geboren doen worden in Bethlehem, waaraan we enige dagen 
terug op 25 en 26 December hebben gedacht, en overgegeven op 
Golgotha. 
 

De verborgen dingen zijn voor God, 
maar de geopenbaarde voor ons. 

 
Dat wordt meer dan eens gezegd in een gesprek over geestelijke 
dingen en soms terecht. Maar meestal beseft men niet waar die 
woorden staan en waarop ze in die passage betrekking hebben. 
Ze staan aan het einde van Deuteronomium 29. 
In dat hoofdstuk heeft Mozes gesproken over de toorn die de Here 
over Israël zou brengen, indien zij ongehoorzaam zouden worden. 
Dan zou de Here hen verstrooien over de landen:  

24 dan zullen alle volken zeggen: Waarom heeft de HERE zo met dit land 
gedaan? Wat betekent deze geweldig brandende toorn? 
25 En men zal antwoorden: Omdat zij verlaten hebben het verbond van de 
HERE, de God hunner vaderen, het verbond dat Hij met hen gesloten had 
toen Hij hen uit het land Egypte leidde, 
26 en omdat zij andere goden zijn gaan dienen en zich daarvoor hebben 
neergebogen, goden, die zij niet gekend hebben en die Hij hun niet 
toebedeeld had, 
27 daarom is de toorn des HEREN tegen dit land ontbrand om daarover heel 
de vervloeking te brengen, die in dit boek opgetekend staat: 
28 de HERE heeft hen in toorn en grimmigheid en grote verbolgenheid uit hun 
land gerukt en hen weggeslingerd naar een ander land, zoals dit thans het 
geval is. (Deut. 29:24-28). 

 
In het volgende hoofdstuk heeft Mozes over bekering van Israël en 
herstel gesproken: 

1 Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, die ik u 
voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt te midden van al de volken, naar 
wier gebied de HERE, uw God, u verdreven heeft, 
2 en wanneer gij u dan tot de HERE, uw God, bekeert en naar zijn stem 
luistert overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met 
geheel uw hart en met geheel uw ziel, 
3 dan zal de HERE, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u 
erbarmen; Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied de 
HERE, uw God, u verstrooid heeft. 
4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, de HERE, uw God, zal 
u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen; 
5 de HERE, uw God, zal u brengen naar het land, dat uw vaderen bezeten 
hebben, gij zult het bezitten en Hij zal u weldoen en u talrijker maken dan uw 
vaderen. (30:1-5). 
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Het oordeel van de verstrooiing over de landen heeft eeuwen terug 
plaats gevonden. Hoofdstuk 29 is lang geleden vervuld. 
De bekering en het herstel in hun land, als de Here het volk 
terugbrengt is nog steeds toekomst. Hoofdstuk 30 is dus toekomst. 
 
Het merkwaardige is nu, dat tussen het hoofdstuk, dat over hun 
verstrooiing in het verleden spreekt (29) en het hoofdstuk dat over 
hun toekomstig herstel spreekt (30) de bedoelde woorden 
voorkomen: 

De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde 
zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, (29:29). 

 
Wat ligt er tussen de verstrooiing van Israël en hun toekomstig 
herstel? Tussen die beide ligt de periode, waarin de Here niet met 
Israël bezig is, maar zijn gemeente uit Joden en heidenen bouwt. 
En de gemeente is inderdaad een verborgenheid gebleven totdat de 
Here dat geheim aan Paulus heeft geopenbaard: 

2  Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het 
oog op u gegeven: 
3  dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven 
in het kort daarvan schreef. 
4  Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het 
geheimenis van Christus, 
5  dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de 
kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de 
heiligen, zijn apostelen en profeten: 
6  dit geheimenis, dat de heidenen mede–erfgenamen zijn, medeleden en 
medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, 
7  waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave Gods, die mij 
geschonken is naar de werking zijner kracht. 
8  Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt 
gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te 
verkondigen, 
9  en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat 
van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen, 
Efeze 3:2-9). 

Toen Mozes zijn profetie uitsprak, kon een Israëliet vragen, wat er 
zou zijn of gebeuren nadat Israël verstrooid werd en voordat er 
herstel zou komen. Daarop zou geen antwoord komen, omdat dat 
geheim voorlopig in God verborgen bleef: De verborgen dingen 
waren voor God. 
Als we begrijpen, wat de Here met die woorden bedoelde, kan het 
ons er voor bewaren om ze lukraak en verkeerd te gebruiken, want 
dat gebeurt af en toe.  
 


