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Exodus, de UITTOCHT, verlossing (15) 

  

Hoofdstuk 29, vervolg. 

  

De kleding van de priesters. 

  

5 Dan zult gij de klederen nemen en Aaron bekleden met het onderkleed, het opperkleed van de efod, de 
efod en het borstschild; gij zult hem de gordel van de efod ombinden, 

6 gij zult de tulband op zijn hoofd zetten en de heilige diadeem aan de tulband vastmaken. 

7 Dan zult gij de zalfolie nemen en over zijn hoofd uitgieten, en hem zalven. 

 We moeten hier aandacht geven aan de verschillen in de heiliging van Aäron en die van zijn 
zonen. Er is verschil in de kleding, zoals reeds is besproken. Maar dat Aäron werd gezalfd, 
overvloedig, voordat werd geofferd, betekent, dat Hij gezalfde hogepriester was voordat een 
offer werd gebracht. Het wijst op Christus, die na de doop door Johannes in de gedaante van 
een duif met de Heilige Geest werd gezalfd en dus als gezalfde Priester Gods het offer (van 
zichzelf) kon brengen. Johannes heeft over Hem gezegd “God geeft de Geest niet met mate” 
(Johannes 3:34). 

Er wordt wel gedacht, dat Christus pas na zijn werk op Golgotha als Hogepriester begroet kon 
worden. Dat is evenwel een vergissing. Christus was zowel de Priester, als het offer en zelfs 
het heiligdom.  

In Hem woont immers de ganse volheid der godheid lichamelijk, zodat Hij ook kon zeggen 
“Breek deze tempel af en na drie dagen zal ik hem weer oprichten”, doelend op zijn lichaam. 

  

8 Gij zult zijn zonen doen naderen en hen met onderklederen bekleden. 

9 Gij zult hen omgorden met een gordel, Aäron en zijn zonen, en hun de hoofddoeken ombinden, en zij 
zullen het priesterambt hebben tot een altoosdurende inzetting; zo zult gij Aäron en zijn zonen wijden.   



  

Over zalving van de priesters lezen we hier nog niets. Was dat wel het geval geweest, dan 
had het beeld niet correct geweest. De gelovigen in deze tijd zijn immers wel priesters voor 
God, maar de Geest waarmee wij gezalfd zijn, is pas uitgestort nadat de Here als Lam van 
God geofferd was en was opgevaren naar de hemel.  

De zalving van de priesters was eenmalig en niemand kon de priesterdienst verrichten, tenzij 
hij uit het geslacht van Aaron was en gezalfd was. Priesters die niet gezalfd waren, bestonden 
niet. 

Zo zijn er in onze tijd ook geen gelovigen – ze zijn allen priesters-, die de Heilige Geest niet 
ontvangen hebben. En even ongerijmd als het zou zijn, wanneer een priester een hernieuwde 
zalving zou begeren, is het wanneer een gelovige bidt om de Heilige Geest te mogen 
ontvangen. God heeft hem zijn Geest gegeven, tenzij die persoon zich nooit bekeerd en nooit 
geloofd heeft. 

  

Het zondoffer. 

  

10 Voorts zult gij de stier doen naderen voor de tent der samenkomst, en Aäron en zijn zonen zullen hun 
handen op de kop van de stier leggen. 

11 Gij zult de stier slachten voor het aangezicht des HEREN bij de ingang van de tent der samenkomst. 

12 Gij zult van het bloed van de stier nemen en dat met uw vinger aan de hoornen van het altaar strijken, 
en al het bloed zult gij aan de voet van het altaar uitgieten. 

13 Dan zult gij nemen al het vet dat de ingewanden bedekt, het aanhangsel aan de lever, de beide nieren 
en het vet dat daaraan zit, en gij zult het op het altaar in rook doen opgaan. 

14 Maar het vlees van de stier, zijn huid en zijn mest zult gij met vuur buiten de legerplaats verbranden; 
het is een zondoffer. 

  

Vers 14 zegt ons, wat hier aan de orde is: Er moest een zondoffer gebracht worden en de 
priesters moesten zich door handoplegging met dat offer een maken. Zonder dat konden zij 
beslist geen priesters zijn. 

Christus is het zondoffer geworden, dat de zonden gedragen en geboet heeft voor allen die in 
alle tijden op God vertrouwd en in zijn woord geloofd hebben en in hun plaats tot zonde is 
gemaakt. De stier stierf als het ware namens de priesters. Zo stierf Jezus Christus namens 
ons, zodat wij met Hem gestorven zijn.  

De stier werd in de voorhof bij de ingang geslacht, want Christus is aan een kruis van de 
aarde verhoogd. Het bloed werd aan de hoornen van het altaar gestreken en verder aan de 
voet van dat altaar uitgegoten. De hoornen spreken van kracht en de kracht van het evangelie 
tot behoud ligt in de bloedstorting van Christus. 

  

Het voortreffelijke in Christus’ offer. 

  



De waarde van zijn offer is verbonden aan de voortreffelijkheid van zijn persoon. Die wordt 
afgebeeld door het vet, dat op een goed en gezond dier wijst. Het vet is bovendien het enige, 
dat spontaan verbranden zal. Dat herinnert ons aan de bereidheid van Christus om volkomen 
gehoorzaam de weg naar het kruis te gaan; het is niet de slimheid van Judas, de overmacht 
van de bende in Gethsema, noch de macht van de Joodse raad geweest, waardoor Hij 
uitging, dragende zijn kruis. Neen, het was zijn volkomen onderwerping aan de wil van zijn 
Vader, die Hem leidde. 

De nieren spreken in Bijbeltaal van de onderwijzing en raad die God geeft, waarnaar wij 
dikwijls niet luisteren, maar Christus geheel. 

  

Toch buiten de legerplaats.  

  

Hoewel de grote waarde van Christus en zijn werk ook in het zondoffer accent moest krijgen, 
moest anderzijds benadrukt worden, dat God zich van Hem moest afwenden in de drie 
duistere uren, toen Hij het oordeel onderging. Hij heeft daar gehangen door God verlaten en 
door de mensen verworpen: buiten het heiligdom, maar ook buiten de legerplaats van de 
mensen. 

Op die plaats moest het vlees, de huid en de mest, de gehele stier verbrand worden. 

  

Wat de mensen betreft is Christus ook nu nog een Verworpene en onze identificatie met Hem 
betekent, dat ook wij voor de wereld verworpen zijn, als we ons niet voor Hem schamen. 

  

Een brandoffer. 

  

15 Dan zult gij de ene ram nemen en Aäron en zijn zonen zullen hun handen op de kop van de ram 
leggen. 

16 Gij zult de ram slachten en zijn bloed nemen en sprengen rondom op het altaar. 

17 De ram zult gij in zijn delen verdelen, zijn ingewanden en onderschenkels wassen en op zijn delen en 
zijn kop leggen. 

18 Dan zult gij de gehele ram op het altaar in rook doen opgaan; het is een brandoffer voor de HERE, met 
een liefelijke reuk; het is een vuuroffer voor de HERE. 

  

Deze ram werd als een brandoffer geheel aan de Here geofferd. Dat offer beeldt dus niet uit 
wat mensen denken of waarderen van Christus en zijn werk, maar spreekt van de waardering 
van God. Dat offer wijst met alle offeranden op het ene werk van Christus op Golgotha. We 
moeten ook niet denken, dat een deel van Christus’ lijden voor onze zonden was en een 
ander deel ter verheerlijking van God. Neen, het ene ondeelbare offer van Christus was tot 
verzoening en tot delging van onze schuld, maar was van Gods zijde gezien tegelijk 
onovertreffelijk groot en lieflijk. De volle waardering voor dat werk en voor Zijn Persoon is 
alleen door God mogelijk. Daarom werd het brandoffer geheel in het vuur aan God geofferd. 
Dat in tegenstelling tot het offer van de andere ram.  



  

Het is de moeite waard om op te merken, dat de priesters hun handen ook op de kop van 
deze ram moesten leggen, zodat ook hier sprake is van zich een maken met het offer. Hier is 
het de identificatie met “Christus en zijn offer zoals de heilige  
God het ziet en waardeert”, waardoor wij voor God aangenaam zijn in Christus, dat is zoals 
Hij aangenaam voor God is. In dat karakter mogen wij als priesters tot God naderen. Wat een 
gedachte!  

  

De ram ter inwijding. 

  

19 Dan zult gij de andere ram nemen, en Aäron en zijn zonen zullen hun handen op de kop van de ram 
leggen. 

20 Gij zult de ram slachten, van zijn bloed nemen en het strijken aan de rechter oorlel van Aäron en aan 
die van zijn zonen, aan hun rechterduim en aan hun rechter grote teen, en gij zult de rest van het bloed 
rondom op het altaar sprengen. 

21 Gij zult van het bloed, dat op het altaar is, en van de zalfolie nemen en sprenkelen op Aäron en op zijn 
klederen, en ook op zijn zonen en op de klederen van zijn zonen; en hij zal heilig zijn, hij en zijn klederen, 
en ook zijn zonen en de klederen van zijn zonen. 

  

Er is hier weer sprake van identificatie met het offer. Hier wordt het offer echter gezien van 
een andere zijde. Hier wordt het gezien als hetgeen betrekking heeft op ons praktische leven 
op aarde en zelfs ons geestelijk voedsel is, zoals de Here Jezus gezegd heeft in Johannes 
6:53-57: 

  

53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen 
eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. 

54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. 

55 Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. 

56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 

57 Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven 
door Mij. 

  

Dat hier aan ons leven op aarde gedacht moet worden, wordt onderstreept door het feit, dat 
het bloed aan het oor, de rechterduim en de rechter grote teen gestreken moest worden. Het 
eerste slaat op hetgeen we met oren en ogen waarnemen, het andere op wat wij noemen 
handel en wandel. Dat Christus gestorven is voor en door hetgeen wij van nature doen, de 
werken van het vlees, moet ons waakzaam maken ten opzichte van ons doen en laten, maar 
ook met betrekking tot hetgeen via onze zintuigen in ons wordt opgenomen.  

Vervolgens werd van het bloed samen met de zalfolie op zowel de priesters als hun klederen 
gesprenkeld, waardoor zij in persoon en uiterlijk (de klederen) heilig zouden zijn. Zo moeten 
ook wij, christenen, in ons wezen en in onze openbaring naar buiten gekenmerkt en gestuurd 



worden door het bloed van Christus, dat ons geheiligd heeft en de Geest die in ons woont en 
ons leidt. 

  

22 Gij zult van de ram nemen het vet, de vetstaart, het vet dat de ingewanden bedekt, het aanhangsel aan 
de lever, de beide nieren, het vet dat daaraan zit, de rechterschenkel; het is een ram ter inwijding. 

23 Een brood, een geoliede broodkoek en een dunne koek uit de korf met ongezuurde broden, die voor 
het aangezicht des HEREN is. 

24 Gij zult alles op de handen van Aäron en op die van zijn zonen leggen en gij zult dat bewegen als een 
beweegoffer voor het aangezicht des HEREN. 

25 Daarna zult gij het van hen aannemen en op het altaar op het brandoffer in rook doen opgaan tot een 
liefelijke reuk voor het aangezicht des HEREN; het is een vuuroffer voor de HERE. 

  

Het vet wijst ook hier op de voortreffelijkheid van het offer en daardoor op de volmaaktheid 
van Christus, de nieren op zijn bereidheid te gehoorzamen en de rechterschenkel op de weg 
die Hij daardoor gegaan is. 

Daarbij kwam het brood, dat wel door het vuur gebakken is, maar niet geslacht kan worden. 
Het spreekt van de reine en volmaakte mensheid van Christus die in zijn leven onder de hitte 
van zoveel beproevingen gebleken is. Dat tezamen werd door de priesters aan God getoond 
en vervolgens op het brandofferaltaar verbrand. De priesters toonden als het ware aan God 
de kostbaarheid van het offer. En dan was het voor God een lieflijke reuk. 

  

26 Vervolgens zult gij de borst van de ram ter inwijding voor Aäron nemen en die bewegen als een 
beweegoffer voor het aangezicht des HEREN, en zij zal u ten deel vallen. 

27 Zo zult gij de beweegborst heiligen en de hefschenkel, die bewogen en geheven zijn van de ram der 
inwijding, die zowel voor Aäron als voor zijn zonen is. 

28 Het zal ten behoeve van Aäron en ten behoeve van zijn zonen tot een altoosdurende verplichting zijn 
voor de Israëlieten, want dat is een heffing, en als zodanig zal zij geheven worden van de Israëlieten, van 
hun vredeoffers, hun heffing voor de HERE. 

  

De borst van de ram en de rechterschenkel werden bewogen voor de Here; de 
rechterschenkel was voor de Here, zoals we in vers 22 tot 25 lazen, de borst was voor Mozes. 
Hij immers, de leidsman, type van Christus, zou hij geen deel aan het offer hebben, dat deel 
dat de plaats van het hart is?  

Van de dank- of vredeoffers die de Israëlieten zouden brengen, zouden voortaan de 
beweegborst en de rechterschouder voor Aäron en zijn zonen zijn. Het offer was voor de 
Here, maar hier zien we, dat de priesters in zekere zin gemeenschap met de Here hadden, 
daar zij een deel van het offer voor de Here ontvingen. 

Is dat niet, wat wij aan het avondmaal terugvinden? Het offer van Christus is aan God 
gebracht, maar in brood en wijn worden wij uitgenodigd tot de gemeenschap aan het lichaam 
en bloed van de Here Jezus, het Lam van God. 

  



29 De heilige klederen nu van Aäron zullen voor zijn zonen na hem zijn, om hen daarin te zalven en te 
wijden. 

30 Zeven dagen zal de priester, die uit zijn zonen in zijn plaats komen zal naar de tent der samenkomst, 
om in het heiligdom dienst te doen, ze aantrekken.   

  

Er moest voorzien worden in de opvolging van Aäron, die immers een sterfelijk mens was. Wij 
hebben een Hogepriester die voor altijd blijft. Dat werd daarin uitgebeeld, dat telkens na het 
sterven van een hogepriester een van de zonen gezalfd en gewijd werd om zijn plaats in te 
nemen. De zeven dagen werden genoemd om het blijvend karakter van het hogepriesterschap 
te benadrukken. Zeven duidt immers op een volheid van tijd. 

  

31 De ram der inwijding zult gij nemen en zijn vlees koken op een heilige plaats. 

32 Aäron en zijn zonen zullen het vlees van de ram en het brood dat in de korf is, eten bij de ingang van 
de tent der samenkomst. 

33 Zij zullen dan eten die dingen, waarmede verzoening gedaan werd, om hen te wijden en te heiligen, 
maar een onbevoegde zal er niet van eten, want het is iets heiligs. 

34 Indien er van het vlees der inwijding en van het brood overblijft tot de morgen, zult gij het 
overgeblevene met vuur verbranden, het zal niet gegeten worden, want het is iets heiligs. 

35  Gij zult voor Aäron en zijn zonen zo doen, naar alles wat Ik u geboden heb; gedurende zeven dagen 
zult gij hen wijden. 

 is bij de Here maar een gemeente, zoals er maar een tabernakel was.wijde plaats kunnen vieren; het 
behoort naar Gods wil plaat  

  

De priesters moesten het vlees van de ram en het brood eten bij de ingang van de tent der 
samenkomst, dat is niet in het heiligdom, maar op de plaats waar het brandofferaltaar stond. 
Het spreekt van de gemeenschap met de Here aan het offer tijdens ons leven op aarde, maar 
wel op de heilige plaats en niet op een willekeurige plaats. Het was niet een door mensen 
geheiligde of gewijde plaats, maar de enige door God aangewezen plaats, waar alles van het 
offer getuigde. 

We behoren als christenen daaruit de les te trekken, dat wij het avondmaal, dat voor ons de 
gemeenschap aan Christus en zijn werk op Golgotha weergeeft, niet op een door ons 
gekozen of gewijde plaats kunnen vieren; het behoort naar Gods wil plaats te vinden binnen 
de gemeente, waar Hij in het midden wonen wil.  

Vaak spreekt men van “onze gemeente” of van “de gemeente X”, waarvan gelovigen al of niet 
lid kunnen zijn. Met de gemeente bedoelen we hier het samengaan in Jezus’ naam van 
gelovigen als gelovigen, zonder enige toevoeging. Er is bij de Here maar een gemeente, 
zoals er maar een tabernakel was.  

  

In Leviticus 8 lezen we, dat gehandeld werd, zoals in dit hoofdstuk was geboden. In Leviticus 
9 wordt dan over de achtste dag na de zeven dagen van de wijding der priesters geschreven. 
In vers 6 van dat hoofdstuk heeft Mozes gezegd “de heerlijkheid des Heren zal u verschijnen”, 
en in de verzen 23 en 24 lezen we dat inderdaad de heerlijkheid des Heren aan het hele volk 
verscheen.  



Daaruit volgt de conclusie, dat de zeven dagen van de wijding der priesters een diepere zin 
hebben. Zij beelden de volle tijd uit, waarin de gelovigen van onze dagen, de priesters, die 
geheiligd zijn door het bloed van Christus, in de gemeenschap met de Here en zijn heiligdom, 
behoren te volharden. Als de zeven dagen van ons priesterschap op aarde met de opname 
van de gemeente eindigen, komt er ook een achtste dag van de verschijning van Christus in 
heerlijkheid voor het gehele volk Israël. Dat Mozes en Aäron volgens vers 23 uit het heiligdom 
naar buiten kwamen, wijst ons op de verschijning van de Koning/Priester uit het hemelse 
heiligdom. 

  

De wijding van het altaar en het dagelijkse offer. 

  

36 Dagelijks zult gij een stier als zondoffer ter verzoening bereiden en het altaar ontzondigen, doordat gij 
er verzoening over doet; gij zult het zalven om het te heiligen. 

37 Zeven dagen zult gij over het altaar verzoening doen; gij zult het heiligen en het altaar zal allerheiligst 
zijn; ieder die het altaar aanraakt, zal heilig zijn. 

  

Priester, offer en altaar zijn nauw met elkaar verbonden. Zij spreken elk van Christus. Dat lijkt 
het minste begrijpelijk voor het altaar. Maar als we bedenken, dat het van hout was gemaakt 
en overtrokken was met roodkoper, ontdekken we de overeenstemming met de ark en de 
tafel, die van hout gemaakt waren en overtrokken waren met goud. Het verschil is dus de 
bedekking met koper, dat we terugvinden in de voeten van de pilaren, die niet in de woning 
zelf stonden. Dat koper weerstond zelfs het dag en nacht brandende vuur en spreekt van de 
praktische gerechtigheid van Christus die in zijn leven en sterven gezien is.  

Christus is het Lam van God en Hij is eenmaal geofferd. Maar Gods oordeel ging niet alleen 
over Hem heen, het brandde als een vuur in Hem en vond in Hem niets.  

In dit geval gaat het om het maaksel van mensenhanden, dat een afbeelding moest zijn van 
de Hoogheilige in zijn praktische gerechtigheid. Daarin mocht niets te vinden zijn van de 
onreinheid van mensenhanden. Het moest daarom ontzondigd worden. Hij immers kon in 
Psalm 17:3 zeggen “Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt 
niets; wat ik ook bedenk, mijn mond overtreedt niet”.  

Ook moest het gezalfd worden, omdat Christus zich door de eeuwige Geest, van wie de 
zalving een beeld is, onberispelijk aan God geofferd heeft.  

                                                        Wordt D.V. vervolgd. 

  

  

  

Grote verwachtingen (4) – Het boek Handelingen der Apostelen. 

Hoofdstuk 2 



De uitstorting van de Heilige Geest. Grondlegging van de gemeente, een waarschuwing 
aan Israël. 

  

1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 

2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele 
huis, waar zij gezeten waren; 

3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van 
hen; 

4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de 
Geest het hun gaf uit te spreken. 

  

De Here vervulde zijn belofte, dat de Heilige Geest zou komen, die bij hen blijven zou en aan 
de gelovigen kracht zou geven. Tegelijk vervulde Hij de profetie in Jesaja 28:11 en 12:  

  

11 Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit 
volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: 

12 Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing. Maar zij wilden niet horen. 

  

De bovenstaande teksten uit Jesaja worden in 1 Korinthe 14 door Paulus als volgt 
aangehaald:  

  

21 In de wet staat geschreven: Door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal Ik tot dit volk 
spreken, en toch zullen zij naar Mij niet luisteren, zegt de Here. 

22 Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen; de profetie 
echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen, die geloven. 

  

Het is daardoor duidelijk, dat de Here door deze bijzondere gave om in vreemde talen de 
grote werken Gods te verkondigen aan Israël een teken gaf, dat hen had moeten doen vragen 
Waarom laat de Here plotseling niet meer in onze taal, maar in talen van de heidenen zijn 
grote werken verkondigen? Wil de Here onze taal niet meer gebruiken, is Hij vertoornd op 
ons? Dat moest hen doen nadenken over de dingen die kort geleden gebeurd waren, de 
verwerping van de Koning der Joden. 

(Helaas verstaan ook veel hedendaagse christenen niet waartoe het spreken in talen dient, 
terwijl toch 1 Korinthe 14 duidelijk genoeg daarover spreekt: een teken voor ongelovigen, met 
name ongelovig Israël.) 

  

Tweeërlei reacties. 

  



5 Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; 

6 en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen 
in zijn eigen taal spreken. 

7 En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeers? 

8 En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 

9 Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamie, Judea en Kapadocie, Pontus en Asia, 

10 Frygie en Pamfylie, Egypte en de streken van Libie bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel 
Joden als Jodengenoten, 

11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. 

12 En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: 
Wat wil dit toch zeggen? 

13 Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad! 

  

Het was het Pinksterfeest, waarop volgens Deuteronomium 16:16 alle manspersonen 
moesten komen naar de plaats die de Here verkozen had, dat is naar het heiligdom. Daardoor 
waren er, zoals vers 5 zegt, Joden uit alle windstreken en allerlei volken naar Jeruzalem 
gekomen, een heel grote menigte. En zij, die de verschillende vreemde talen hoorden en 
herkenden, verwonderden zich bijzonder. De Joden echter, die slechts het aramees spraken, 
de landstaal in Palestina, herkenden de vreemde talen niet, waardoor het voor hen 
onverstaanbaar gebrabbel was. Zij spotten daarom, zoals we in vers 13 lezen. 

Er werd in die talen niet tot God gesproken, er werd niet tot opbouw van de sprekers zelf 
gesproken en er werden geen verborgenheden gesproken. Neen, er werd voor mensen 
verstaanbaar over de grote werken Gods gesproken. Dat was een teken voor de ongelovige 
hoorders, dat hun iets te zeggen had. Maar wat?  

Het antwoord gaf Petrus. 

  

Wat Joel geprofeteerd had. 

  

14 Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: Gij Joden en allen, die te 
Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter ore. 

15 Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag; 

16 maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joel: 

17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw 
zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen 
dromen dromen: 

18 ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en 
zij zullen profeteren. 

19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en 
rookwalm. 



20 De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des 
Heren komt. 

21  En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.    

  

Door Joel aan te halen wees Petrus er op, dat de laatste dagen gekomen waren. Dat was in  
overeenstemming met de prediking van Johannes de Doper en van de Here Jezus in het 
begin van zijn optreden. Hun boodschap was: Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 
Het paste ook geheel bij de verwachting van de discipelen na de opstanding van de Here. Zij 
vroegen immers “Heer, zult U in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer oprichten?” 
(Hand.1:6).  

Zij verbonden de laatste dagen dus met het herstel van Israël als hoofd der volken, de tijd van 
de Messias, zoals blijkt uit Jesaja 2:  

  

2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als 
de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts 
heenstromen 

3 en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het 
huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. 
Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. 

4 En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natien. Dan zullen zij hun 
zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander 
volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. 

  

Het getuigenis aangaande de opstanding van Christus. 

  

Door deze prediking van Petrus werd aan Israël opnieuw voorgesteld, dat de laatste dagen 
gekomen waren, deze keer niet met de boodschap dat de lang verwachte, de Christus Gods, 
reeds gekomen was, maar met de verkondiging van de opstanding en verheerlijking van 
Christus:  

  

22 Mannen van Israel, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeer, een man u van Godswege aangewezen 
door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, 

23 deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van 
wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. 

24 God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeen van de dood, naardien het niet mogelijk 
was, dat Hij door hem werd vastgehouden. 

25 Want David zegt van Hem: Ik zag de Here te allen tijde voor mij; want Hij is aan mijn rechterhand, 
opdat ik niet wankelen zou. 

26 Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd, ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden 
in hope, 

27 omdat Gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien. 



28  Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen; Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. 

  

Petrus begon zijn boodschap met de naam van Jezus, de Nazoreeer. 

“Gij zult van mij getuigen” had de Here gezegd (Johannes 15:27). Dat deed Petrus hier. Hij 
stelde het ook niet uit om de naam van Jezus te noemen, neen, die naam was het eerste dat 
hij zei.  

Dat is leerzaam. De eerste prediking die heeft plaats gevonden nadat de Heilige Geest was 
uitgestort, ongetwijfeld dus geleid door die Geest, begon met de naam van Jezus. Hoe vaak 
doen wij dat ook?  

De woorden van David, die Petrus aanhaalde, vinden we in Psalm 15:8-11. Voor wie dat nog 
niet beseft, blijkt hier hoezeer de Psalmen, hoewel zij liederen zijn, een profetisch karakter 
hebben. 

  

De raad en voorkennis Gods.  

  

\In vers 23 wordt gezegd, dat Christus “naar de bepaalde raad en voorkennis van God” is 
uitgeleverd.  

Er is een raad Gods en die zal bestaan. Wat op Golgotha gebeurd is, is zeker naar de raad 
Gods geschied. Maar aan die raad Gods was voorkennis verbonden. God wist wie zijn Zoon 
zou verraden, Hij wist, dat het Sanhedrin Hem zou overleveren aan Pilatus en Hij wist, dat 
Pilatus Hem onschuldig zou verklaren, maar toch zou laten kruisigen. 

Judas was niet onschuldig omdat zijn handelen naar Gods raad was, en Pilatus was niet te 
verontschuldigen aangezien hij naar Gods raad handelde. Neen, zij waren voor hun eigen 
zondig handelen verantwoordelijk en werden niet door de Here gedwongen om zo en niet 
anders te handelen. God wist wat zij doen zouden, van eeuwigheid, en heeft in zijn raad 
opgenomen en verwerkt wat mensen zouden doen. De Here wordt nooit verrast door het 
handelen van mensen, omdat van eeuwigheid af Hem alle dingen bekend zijn:  

  

en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie 
wij rekenschap hebben af te leggen.  (Hebreeën 4:13).  

  

en eveneens 

  

dat, indien ons hart ons veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. (1 Johannes 
3:20) 

  

Hij is Here en Christus, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. 



  

29 Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en 
begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. 

30 Daar hij nu een profeet was en wist, dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner 
lendenen op zijn troon te doen zitten, 

31 heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat Hij niet aan het 
dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. 

32 Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. 

33 Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heiligen Geestes van de Vader 
ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort. 

34 Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: De Here heeft gezegd tot mijn Here: 
Zet U aan mijn rechterhand, 

35 totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. 

36 Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt 
heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. 

  

De Schriften getuigden van een Koning uit Davids geslacht, hebben ook zijn opstanding 
voorzegd, hebben ook van zijn verheerlijking aan Gods rechterhand gesproken, vanwaar Hij 
de Heilige Geest heeft uitgestort, zoals Hij had beloofd.  

Deze Jezus, de Christus Gods, hadden zij gekruisigd en Petrus zegt het hun onomwonden. 
Het volgende vers, vers 37, zegt ons, dat zijn woorden doel getroffen hebben. Hun geweten 
werd geraakt. 

(Er zijn Christenen, die ontkennen, dat de Joden Christus gekruisigd hebben. Het is van 
weinig betekenis welke redeneringen zij aanvoeren. De Schrift spreekt anders dan zij. 
Daarmee wil ik niet zeggen, dat wij niet schuldig staan aan zijn dood.) 

  

Wat de hoorders moesten doen en wat zij zouden ontvangen. 

  

37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere 
apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 

38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus 
Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 

39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze 
God, ertoe roepen zal. 

40 En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit 
dit verkeerde geslacht. 

41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend 
zielen toegevoegd. 

  



Een wetgeleerde had gevraagd wat hij moest doen om het eeuwige leven te beërven. Zijn 
vraag deugde niet. Een mens kan niet door iets doen het leven beërven. Het heil, de 
vergeving der zonden, het eeuwige leven, het is alles een gave van God aan hen die geloven. 

Maar er is een ding dat een mens wel moet doen: zich bekeren.  

Het is alle aandacht waard, dat de Joden op hun vraag “Wat moeten wij doen, mannen 
broeders?” het antwoord kregen: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam 
van Jezus Christus”. 

Het eerste antwoord dat na de uitstorting van de Heilige Geest werd gegeven aan mensen 
met een verontrust geweten, die vroegen wat zij moesten doen, was: Bekeert u en laat u 
dopen. 

De eersten, die zich op de Pinksterdag na de uitstorting van de Heilige Geest hebben laten 
dopen in de naam van Jezus Christus, hadden gehoor gegeven aan die opdracht zich te 
bekeren. Wat dunkt u, lezer, zou dat ook vandaag niet de opdracht zijn die we namens de 
Geest Gods aan de mensen moeten doorgeven: Bekeert u en laat u dopen in de naam van 
Jezus Christus? Ik ben er zeker van. 

“Tot vergeving van zonden” voegde Petrus er aan toe. 

Hoe zouden die mensen ooit geweten hebben, dat hun zonden vergeven waren? Door de 
woorden van Gods dienstknecht te geloven. 

Petrus beloofde hun daarbij dat ook zij de gave van de Heilige Geest zouden ontvangen, en 
ook dat hebben die mensen zonder twijfel geloofd. Petrus verzekerde hun ervan, dat die 
belofte (van de Heilige Geest) voor hen was en voor allen, die de Here er toe roepen zou. 

  

Voor u is de belofte en voor uw kinderen. 

  

De woorden “voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als 
de Here, onze God, ertoe roepen zal” worden veelal betrokken op Gods belofte aan Abraham, 
waarbij men overweegt: ’t verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.  

De woorden van Petrus hebben daarop echter geen betrekking. Hij heeft ze gezegd na de 
verzekering, dat zij de gave van de Heilige Geest zouden ontvangen.  

De belofte in Joel 2:28-29 dat de Geest zou uitgegoten worden, betrof in het bijzonder Israël. 
Dat is volkomen duidelijk als we Joel 2:18 tot einde en Joel 3 lezen. Welnu, zij die naar 
Petrus rede luisterden, waren Joden. Hun gold dus vooral de belofte dat de Geest zou 
uitgegoten worden, en dat verzekerde Petrus hun in vers 39. Die belofte was door de Here in 
Lukas 24:49 genoemd, werd in Handelingen 1:4 herhaald en door Petrus in zijn rede in 
Handelingen 2:33 weer genoemd. Vers 39  “U komt de belofte toe en uw kinderen, en allen 
die verre zijn, zovelen de Here onze God er toe roepen zal” slaat op dezelfde belofte, dat zij 
die zich zouden bekeren, de Heilige Geest zouden ontvangen.  

  

De Here had dat in Johannes 7:37-39 reeds aangekondigd: 

  



37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst 
heeft, hij kome tot Mij en drinke! 

38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 

39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest 
was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. 

  

Hoe zij behouden werden, en de gemeente in het prille begin. 

  

40 En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit 
dit verkeerde geslacht. 

41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend 
zielen toegevoegd. 

42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood 
en de gebeden. 

  

De woorden in vers 40 betekenen, dat de Joden die zich bekeerden en zich lieten dopen, 
daarmee niet alleen betuigden dat zij voor Christus kozen, maar tegelijk afstand van het 
schuldige volk namen en niet meer als tot hen behorend werden gezien. 

Vers 41 bepaalt ons er bij, dat bekering en gelovig worden, plaats vindt door het woord (van 
God) aan te nemen. Maar wat zou “het woord aannemen” ook anders zijn dan het geloven? 

Dat aannemen is hetgeen een mens, een tot dan toe ongelovig mens, 

moet doen. Er zijn er, die zeggen, dat een mens niets kan aannemen, daar hij dood in zonden en 
misdaden is. Die redenering deugt echter niet.  

De Here heeft gezegd “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar 
de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven” (Johannes 5:25). 
De Here bedoelde niet de opstanding der doden, maar het horen van geestelijk doden, 
waardoor zij het nieuwe leven ontvangen. Dat blijkt uit de toevoeging: de ure komt en is nu. 

Geestelijk doden kunnen dus wel horen in de zin van gehoor geven. 

Ook Johannes 1:11-13 zegt dat mensen, ongelovige mensen, Christus kunnen aannemen:  

  

11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 

12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, 
hun, die in zijn naam geloven; 

13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. 

  

Zij nemen Hem niet aan doordat zij uit God geboren zijn, neen, zij worden kinderen Gods door 
hem aan te nemen (vers12). 



Het is een meesterzet van de duivel om zijn aanpak in de hof van Eden nu om te draaien. 
Tegen Eva zei hij, dat zij zonder bezwaar de vrucht van de boom kon nemen. Nu zegt hij, dat 
een mens niet kan nemen, waardoor hij velen van de verlossing afhoudt. Luister niet naar zijn 
influisteringen, al komen zij mogelijk van ogenschijnlijk vrome of ingeleide mensen, maar 
luister naar de roep: Bekeert u en gelooft het evangelie. 

  

Drieduizend Joden hebben op die dag het woord aangenomen en werden toegevoegd. 

Waaraan werden zij toegevoegd? Aan de gemeente, die bestaat uit hen, die door de Geest 
zijn samengevoegd met de verheerlijkte Here in de hemel en die tezamen de ene gemeente 
vormen, het lichaam van Christus. Dat is echter onderwijs, dat de Here ons in de brieven 
ervan Paulus heeft gegeven en niet in het boek dat we nu behandelen. 

  

Zij volhardden in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood en 
de gebeden.  

  

1 De leer van de apostelen omvat hetgeen we als Christenen geloven en wat de apostelen als 
gezondenen van Christus ons geleerd hebben. Wat ons betreft, wij vinden dat in hun 
geschriften. Zij aanvaardden ook het gehele Oude Testament als Gods Woord, wat wij in 
navolging van hen dus ook behoren te doen. Het is fataal voor het christelijk getuigenis, dat 
het gezag van Gods Woord tegenwoordig steeds minder wordt erkend. Herstel of een 
opwekking zal slechts tot stand komen, als men terugkeert naar Gods Woord. 

  

2 De gemeenschap. Het was de gemeenschap van hen die het geloof in Jezus Christus, de 
Zoon van God en de gehoorzaamheid aan Gods Woord gemeen hadden. Het is de 
gemeenschap, van hen die als de leden van een lichaam hetzelfde Hoofd hebben en 
handelen zoals het Hoofd wil, waarbij het ene lid nooit de werking van een ander lid zal 
hinderen, maar integendeel zal ondersteunen.  

  

3 De breking van het brood is wat de Here de zijnen heeft nagelaten, met de doop de enige 
stoffelijke zaak die de Here geboden heeft. 

Zoals het pascha in Israël een weerkerende herinnering was aan de lichamelijke verlossing 
van Israël uit Egypte en de beveiliging achter het bloed van het lam, is de broodbreking ter 
gedachtenis aan het Lam Christus en de verlossing door zijn bloed.   

                                                                       Wordt D.V. vervolgd. 

  

Geen  plaats voor berouw. 

  

16  Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn 
eerstgeboorterecht verkocht. 



17  Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij 
geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. (Hebr. 12:16 en 17). 

  

In vers 16 geven de Staten Vert. en de Leidse Vertaling “een onheilige” als Ezau, terwijl de 
Lutherse en de Voorhoeve vertaling het weergeven met “een “goddeloze” en een 
“ongoddelijke” als Ezau. De Latijnse Vulgaat geeft “profanus ut Ezau”. 

Het is dunkt mij duidelijk, dat “onverschillig” in vers 16 de tekst niet geheel recht doet. 
“Onverschillig ten opzichte van God en de dingen Gods” zou kunnen, maar is een te lange 
omschrijving. 

  

Vers 17 is nog minder correct. De geciteerde NBG vertaling zegt, dat Ezau onder tranen 
berouw zocht.  

Dat is beslist verkeerd. De Leidse Vertaling zegt terecht, dat Ezau de zegen met tranen zocht. 
Dat hij onder tranen berouw zocht, is op zichzelf al een vreemde uitspraak. Is het mogelijk, 
dat iemand geen berouw heeft, maar het berouw met tranen zoekt? Met tranen geeft aan, dat 
iemand berouw heeft. Wie geen berouw heeft over zijn onheilige onverschilligheid, zal zeker 
niet huilen, omdat hij geen berouw heeft. Als dat wel het geval is, is hij niet meer onverschillig 
en heeft hij kennelijk wel berouw. 

  

De geschiedenis in Genesis spreekt heel anders:  

  

36 En Esau zei: Noemt men hem niet terecht Jakob, omdat hij mij nu al tweemaal bedrogen heeft? Mijn 
eerstgeboorterecht heeft hij weggenomen, en zie, nu heeft hij mijn zegen weggenomen. En hij zei: Hebt 
gij voor mij geen zegen overgehouden? 

37 Toen antwoordde Isaak en zei tot Esau: Zie, ik heb hem tot een heerser over u gesteld, en al zijn 
broederen heb ik hem tot knechten gegeven, en van koren en most heb ik hem voorzien; wat kan ik dan 
voor u doen, mijn zoon? 

38 Daarop zei Esau tot zijn vader: Hebt gij slechts deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn 
vader! En Esau verhief zijn stem en weende. (Genesis 27:36-38). 

  

Esau noemde Jakob een bedrieger. Hij was echter zelf eveneens een bedrieger. Hij had zijn 
eerstgeboorterecht –waarvan de zegen een deel was- onder ede aan Jakob verkocht. Desondanks zweeg 
hij, toen zijn vader Hem zei, dat hij hem wilde zegenen. Hij had moeten zeggen, dat hij op die zegen 
geen recht meer had en bedroog dus zowel zijn vader als zijn broer. Bovendien beweerde hij, dat Jakob 
hem tweemaal bedrogen had. Dat was een leugen. Hijzelf wilde Jakob bedriegen, ondanks zijn eed.  

Esau zocht geen berouw. Hij zocht alsnog de zegen van zijn vader. 

  

Zo zijn er ook nu nog velen die de zegen wel willen. Zij verwijten de Here desnoods, dat Hij 
hun en anderen niet zegent – naar zij menen- en van de wereld geen paradijs maakt. Berouw 
naar God, berouw om hun zonden en hun vermetele taal tegen de Here kennen zij niet. Zij 



menen recht te hebben op zegen en ze vergeten of ontkennen, dat God recht heeft op hun 
eerbied en hun schuldbewustzijn.  

  

Maar er zijn anderen, die God vrezen, maar overtuigd zijn, dat zij onvoldoende berouw over 
hun zonde kennen. Zij vrezen, dat ze op Esau gelijken, die ook berouw zocht, maar het niet 
vond. Geen wonder trouwens, denken zij, want God haatte hem. Doordenkend, doemt het 
spookbeeld op, dat God ook hen haat en dat zij zijn uitverkoren tot verdoemenis. 

Die hele gedachtekluwen is een verschrikkelijk waandenkbeeld.  

God heeft de zondaar lief.  

  

Ja ja, berouw moet er zijn.  

  

3 Toen kreeg Judas, die Hem verraden had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was, en hij bracht 
de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug, 

4 en hij sprak: Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dit aan? Gij 
moet zelf maar zien wat ervan komt! 

5 En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich 
(Mattheus 27: 3-5). 

  

Kijk, Judas kreeg berouw, zoveel berouw, dat hij zichzelf ophing. 

Berouw kreeg ook een van de misdadigers die met de Here gekruisigd werden: 

   

39 Een der gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons! 

40 Maar de andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde 
vonnis ontvangen hebt? 

41 En wij terecht, want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets 
onbehoorlijks gedaan. 

42 En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. 

43 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. 

  

Judas kreeg berouw, erkende zijn schuld en de onschuld van de Here. 

De gekruisigde kreeg berouw, erkende zijn schuld en de onschuld van de Here. 

Wat is het verschil, dat de een naar het paradijs ging en de ander zich heeft opgehangen? 
Neen. 



De gekruisigde smeekte gelovig om genade, maar Judas niet. 

  

Ik denk nu aan de man in de tempel, die van schaamte niet omhoog durfde kijken. Hij riep “O 
God, wees mij, de zondaar, genadig” (Lukas 18:13) Hij ging gerechtvaardigd naar zijn huis.  

Hoezo? 

Hij erkende schuldig te zijn, had berouw, maar niemand kan zeggen hoeveel. Maar al had hij 
zoveel berouw gehad als Judas, zodat hij zichzelf ging ophangen, dan was hij daardoor niet 
gerechtvaardigd. 

Neen, de berijmde psalm zegt: Wie Hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. 

Dat aanroepen was het logisch gevolg van zijn geloof. Want hoe zal iemand God of Christus 
aanroepen, als hij niet gelooft? 

  

Hoe is het geweest met de eerste zondaar, met Adam? 

God riep hem.  

En Adam antwoordde:  

  

10 En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg 
ik mij. 

11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, 
waarvan Ik u verboden had te eten? 

12 Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven 
en toen heb ik gegeten. (Genesis 3:10-12). 

  

Het is duidelijk, dat bij Adam de angst overheerste nadat hij had gezondigd.  

Berouw? Waaruit blijkt zijn berouw? De Here moest hem vragen of hij zijn verbod had 
overtreden en in zijn antwoord schoof hij de schuld ten dele op zijn vrouw, terwijl hij zelfs 
benadrukte, dat God hem die vrouw gegeven had.  

Maar was er van hem een ruiterlijke erkenning te verwachten? Was zijn aard niet door de 
zondige daad bedorven? En kunnen we ooit verwachten, dat wij, eveneens zondige mensen, 
onszelf kunnen opkrikken tot een edeler soort, zodat we ons te eniger tijd aan de Here 
kunnen voorstellen als de betere soort zondaar, de soort die meer dan gemiddeld berouw 
heeft en daarom wel voor genade in aanmerking komt? 

Bij Adam was slechts het laatste deel van zijn antwoord ter zake: Ik heb gegeten. Dat was 
belijdenis.  

  



Hoe was het met David gegaan? Hij had de vrouw van Uria genomen en Uria door de 
Ammonieten laten ombrengen. Toen Nathan tegen hem zei: gij zijt die man, ging David door 
de knieën en erkende hij: “Ik heb gezondigd tegen de Here”.  

  

Zou het een Israëliet in de woestijn gebaat hebben, als hij na een slangenbeet zijn tent 
gesloten had en zijn zonden overdacht had, tot zij een verschrikking voor hem werden, een 
walging voor zijn ziel, maar niet naar de slang op het hout gekeken had. Hij zou na enige 
minuten zeker gestorven zijn. 

De Here had gezegd, dat wie naar die slang keek, genezen zou. 

Zo moeten wij opzien naar Christus, de Gekruisigde en Hem aanroepen om genade. Wachten 
is reuze gevaarlijk. Vandaag kan de laatste dag zijn, die God u nog geeft. 

  

Beweer ik, dat berouw geen betekenis heeft? Zeker niet. Maar niet ons berouw behoudt ons. 
Het geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is, betekent onze redding. Daarna zullen we 
veel duidelijker dan voordien gaan zien hoe afschuwelijk onze zonden waren en op de knieën 
de Here danken, dat Hij zich wilde ontfermen over zo een zondaar, die bovendien veel te 
weinig beseft hoeveel erger het was, dan hij kan belijden. 

De Here zegene u.                                         J.Ph.B. 

  

  

De korrels in de aar. 

  

De landman, in de vroegte wakker, 

-want kostbaar is de morgenstond- 

strooit wijd de tarwe op zijn akker  

van zwarte, welgeploegde grond. 

  

Hij zaait, maar ziet in zijn gedachten 

de oogst, als God die komen doet, 

die hij als zegen mag verwachten, 

want het gezaaide graan was goed. 

  

Hij weet de vrucht zal net zo wezen 



als ’t zaad dat hij te zaaien had.  

Wat hij straks maait en op kan lezen 

zal even kostbaar zijn als dat. 

  

Psalm 126, een lied hammaaloth, zegt in de verzen 5 en 6 

  

Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. 

Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met 
gejuich, dragende zijn schoven. 

  

De Bijbel is een veelzijdig boek. Hier wordt het beeld opgeroepen van de boer, die moeizaam 
over de losse, omgeploegde grond voortgaat en telkens met een brede armzwaai het kostbare 
zaad over de akker uitstrooit. Hij kent een paar rustige wintermaanden, maar daarna komen 
de lange en vermoeiende werkdagen weer van veertien uren en meer.  

Dat beeld wordt opgeroepen, maar slechts als een vergelijking. Zorg en moeite eerst, dikwijls 
zelfs lijden en druk, en daarna de zegen, de rust, de blijdschap.  

Zo is het dikwijls met een Christen gesteld. Zo zal het ook het overblijfsel van Israël in de 
toekomst vergaan. Eerst zware druk en vervolging door de antichrist; maar bevrijding en 
blijdschap als nooit tevoren als hun Verlosser verschijnt, de Zoon van David. 

  

Maar tranen zie ik, als ik denk aan Hem die bad in Gethsemane, toen zijn zweet als druppels 
bloed werden. Het zaad dat Hij droeg was Hijzelf en zijn weg naar Golgotha was een 
lijdensweg. In Psalm 42 heeft Hij gezegd Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat zij 
de ganse dag tot mij zeggen “waar is uw God?” 

Reeds voor Golgotha was het voor Hem, de Heilige, een moeilijke weg op aarde. Hoeveel onrecht, 
zonde, onreinheid, haat en liefdeloosheid heeft Hij niet gezien. Wij zien ook wel het een en ander. 
Maar Hij doorgrondt de harten en voor Hem is niets verborgen. Als wij een courant lezen, kunnen we 
meestal ook ons hoofd schudden. Het nieuws is grotendeels onheil. Maar de best geïnformeerde 
courant geeft maar een klein deel weer van wat zich onder de mensen voordoet. We zeggen wel eens 
“Gelukkig weten we niet alles”. Zeer terecht. Maar Hij wist alles.  

Veel zwaarder werd het toen hij verraden en verloochend werd, toen zijn discipelen Hem 
verlieten en zij eisten, dat Hij, de Onschuldige, gekruisigd zou worden en een moordenaar 
zou worden losgelaten. 

Nog erger was het, dat Hem onze zonden werden toegerekend en Hij in het oordeel kwam 
alsof Hij al ons kwaad bedreven had. Maar dat God zich van Hem afwendde en op zijn roepen 
niet antwoordde, integendeel zijn volle oordeel op Hem deed neerkomen, hoe heeft Hem dat 
benauwd. 

Met tranen zaaide Hij, maar met gejuich zal Hij de vrucht inzamelen, want Hij heeft gezegd: 

  



24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; 
maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. (Johannes 12:24).  

  

Zeker, veel  vrucht.  

Er valt een korrel in de aarde. Die vind je niet meer terug. De korrel sterft, maar uit de korrel 
komt een plant, een opgroeiende korenaar. 

In de halm bevinden zich de korrels, de vrucht uit het sterven van de ene korrel. 

  

De eerste vrucht van het sterven van de Here Jezus is Hijzelf in de opstanding. Op de dag 
waarop Hij is opgestaan, is de eerste garve in het heiligdom in Jeruzalem aangeboden 
overeenkomstig het gebod. Christus is de eersteling. 

Paulus heeft in 1 Korinthe geschreven:  

  

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 

21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. 

22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 

23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn 
komst; 

    

De Here had trouwens eeuwen daarvoor Jesaja laten profeteren: 

  

Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien en een lang leven hebben en het 
voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. 

11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de 
rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. (Jesaja 53:10 en 11). 

  

Veel vrucht, allen die de eeuwen door de naam des Heren aanriepen, en allen die nu geloven 
en geloven zullen. Zeker, veel vrucht. De hemelschuren zullen vol worden. 

Christus, de Eersteling, is reeds in de hemel. Vervolgens komen allen die van Christus zijn. 
Waar het eerstgemaaide graan werd binnengebracht, wordt de gehele oogst gebracht. Hij 
heeft gezegd 

“waar Ik ben, daar zal ook mijn dienstknecht zijn”.  

  

Hoe zullen zij daar zijn? Johannes heeft dat beantwoord met:  



  

wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 
(1 Johannes 3:2). 

  

En Paulus schreef: 

  

wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, 

21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt. 
(Philippenzen 3:20 en 21). 

  

Dat is dus onze toekomst. 

Maar we zijn nu nog op aarde.  

Toch zijn de gelovigen nu reeds korrels in de halm, de opgestane Here. Hoe zijn de korrels in 
de halm? 

Ze zijn als de korrel die gezaaid werd. 

Laten we daar eens over nadenken. 

Wij zijn de korrels in de halm Christus. God ziet ons niet in onze oude, onbekeerde staat, 
maar als met Christus opgestaan. 

En de mensen om ons heen? Hoe zien zij ons? 

Daar ligt onze verantwoordelijkheid. Men behoort in ons te zien wat men in Christus zag. We 
behoren een afspiegeling van Hem te zijn. 

Het oude moet niet te voorschijn komen, maar slechts het nieuwe. 

Hoe kan dat? 

Door ons met Christus te voeden uit Gods Woord en door onze ziel en liefde op Hem te 
richten, zodat van ons geldt wat in 2 Korinthe 3:18 staat: 

  

18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren als in 
een spiegel aanschouwen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door 
de Here, die Geest is. 

  

Hij leefde geheel naar Gods Woord en werd in alles geleid door Gods Geest. Die beide, Gods 
Woord en Gods Geest, hebben de gelovigen eveneens ontvangen. En God verhoede, dat we 
aan dat Woord geen aandacht zouden geven, of dat we onszelf zo naar voren schuiven, dat 
het beeld van Christus met geen mogelijkheid meer te herkennen valt.  



  

U was de korrel in de aarde, 

die stierf, maar opstond en die leeft, 

die voor ons, zondaars, zich niet spaarde 

en honderdvoudig vruchten geeft. 

Maar als men ons, de korrels ziet, 

herkent men dikwijls Jezus niet. 

  

Ach, dat wij onze ziel niet voeden 

met wat ons onbevredigd laat, 

maar met het hemels brood, het goede, 

dat ons doet groeien naar Gods maat. 

En richt ons oog op U, de Heer, 

dat w’ U gelijken meer en meer. 

                                                                           J.Ph.B. 

  

Gethsemane. 

  

Het uur van duisternis kwam nader; 

Gods Zoon, bedroefd tot in de dood, 

Bad, neergebogen, tot zijn Vader 

In grote angst en zielenood: 

O Vader, dat uw wil geschied’, 

Uw wil alleen, de mijne niet. 

  

En Judas wist waar Hij zou komen 

die alles, alles van hem wist. 

Hij had de bende meegenomen, 



En kwam met boos verraad en list. 

Zijn afgod, het verradersgeld, 

Had hij zorgvuldig nageteld. 

  

Die alle macht heeft, liet zich binden 

En willoos in de boeien slaan. 

Hij dacht met deernis aan zijn vrinden 

En liet hen veilig van zich gaan. 

Zij voerden Hem, gebonden, heen, 

De Zoon van God, geheel alleen.  

  

Heer Jezus, die in U geloofden, 

Zijn van U weggevlucht, bevreesd. 

Zij deden niet wat zij beloofden, 

Niet een is aan uw zij geweest, 

U echter hebt aan ons gedacht 

En alles aan het kruis volbracht. 

                                                        J.Ph.B. 

  

  

HERE, Gij doorgrondt en kent mij; 

Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn 
liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. 

Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, HERE, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van 
achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij. 

Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. 

Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel; Gij 
zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde; Gij zijt er; nam ik vleugelen van de dageraad, 
ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij 
vastgrijpen. 

Zei ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen; zelfs de duisternis 
verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht. 



  

Zo zong David in psalm 139. Lang geleden, denkt u misschien, zo dachten de mensen duizenden 
jaren terug.  

Wij gingen op weg om vakantie te houden. Mijn vrouw fungeerde altijd als kaartlezer. Maar ik was er 
van overtuigd, dat het voor haar, gezien haar hoge leeftijd, moeilijk werd. Bovendien zou zij daarvoor 
wel van de vakantie, maar niet van de reis genieten. Daarom schafte ik een “Tom Tom” aan.  

Het rijden aan de hand van zo een apparaat was ook voor mij nieuw. Maar het werkte feilloos. Ik werd 
kennelijk via een satelliet In de gaten gehouden. Zelfs als ik verkeerd reed, wist het apparaat ons 
langs de verkeerde weg terecht te brengen. 

We logeerden onderweg een nacht. Toen we vroeg in de morgen weer op reis zouden gaan, meende 
ik, dat ik mijn Tom Tom moest laten weten waar we op dat moment waren. 

Helemaal niet. Het ding vermeldde nauwkeurig plaats en straat waar we op dat moment waren. 
Ongelooflijk. 

Via satellietverbinding. Knap werk, zowel die satellieten als het apparaat. Werk van mensenhanden. 

Dat het kan! Ja, het kan inderdaad. 

Waarom denken we dan dat David overdreef toen hij psalm 139 dichtte? De Almachtige is meer dan 
het werk van mensenhanden.  

En… de Tom Tom wijst niemand de weg naar de hemel. De weg daarheen en naar de Vader is Jezus 
Christus, veilig en zeker.  

  

  

 


