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Exodus, DE UITTOCHT, verlossing (16) 

_________________________________________________ 
 
Het dagelijkse brandoffer 
 
38 Dit is, wat gij op het altaar zult bereiden: twee éénjarige lammeren, geregeld elke 
dag. 
39 Het ene lam zult gij in de morgen bereiden en het andere lam zult gij in de 
avondschemering bereiden, 
40 benevens een tiende fijn meel aangemaakt met een vierde hin gestoten olie, en 
een plengoffer van een vierde hin wijn voor het ene lam. 
41 Het andere lam zult gij in de avondschemering bereiden; zoals het 
morgenspijsoffer en het daarbij behorende plengoffer zult gij het bereiden tot een 
liefelijke reuk, een vuuroffer voor de HERE, 
42 een dagelijks brandoffer voor uw geslachten bij de ingang van de tent der 
samenkomst voor het aangezicht des HEREN, waar Ik met u zal samenkomen, om 
daar tot u te spreken. 
 
Iedere dag moest in de morgen en in de avondschemering een lam 
geofferd worden. In de volgende verzen wordt dat door de Here verbonden 
met zijn wonen in het midden van de Israëlieten.  
Hoe zou de heilige God kunnen wonen in het midden van een volk dat 
onheilig was? De grondslag daarvoor was het dagelijkse offer. 
Dat offer wees uiteraard op het toekomstige offer van Jezus Christus, dat 
éénmaal heeft plaats gevonden. De herhaling wijst er op dat de dierlijke 
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offers geen zonden konden wegnemen en dat de betekenis daarvan 
slechts de heenwijzing naar het volmaakte offer van Christus was.  
 
Het was een brandoffer. In Leviticus worden de offeranden onderscheiden. 
Het brandoffer wordt daar het eerst genoemd. Het is het beeld van het 
volmaakte offer zoals God het ziet en zoals Hij alleen de volkomenheid 
daarvan kent. Het vat als het ware alle aspecten van het offer van Christus 
samen met het accent op het feit dat alleen God het kent en waardeert in 
zijn volkomenheid.  
Spijsoffer ontbrak daarbij niet, opdat niet wordt genegeerd dat Hij, die het 
offer bracht, ook in zijn leven heilig en geheel rechtvaardig was. Het niet 
bloedige spijsoffer is daarvan een beeld. 
Het geheel was een lieflijke reuk voor de Here, zodat het accent ligt op de 
volkomenheid van Christus’ werk die God alleen kent en die ook Hij alleen 
voldoende waardeert.  
De vermelding dat het bij de ingang van de tent gebracht werd, benadrukt 
dat het de grondslag van de gemeenschap van God met zijn volk was en 
dat Hij op dezelfde grond met hen spreken kon, wat trouwens een kenmerk 
van gemeenschap is. 
 
43 Ik zal dan dáár samenkomen met de Israëlieten, en zij zullen door mijn 
heerlijkheid geheiligd worden. 
44 Ik zal de tent der samenkomst en het altaar heiligen, en Aäron en zijn zonen zal 
Ik heiligen om voor Mij het priesterambt te bekleden. 
45 Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en Ik zal hun tot een God zijn. 
46 En zij zullen weten, dat Ik, de HERE, hun God ben, die hen uit het land Egypte 
geleid heb, opdat Ik in hun midden wone; Ik ben de HERE, hun God. 
 
In de gemeenschap van God met zijn volk kan nooit de grondslag 
daarvoor, het offer, ontbreken; tegelijk is die gemeenschap met God het 
wonder, het voorrecht van de verloste gemeente, hetgeen hen 
onderscheidt van allen die dat niet kennen. 
Te weinig denken wij, christenen, er aan dat God door zijn Heilige Geest bij 
en in de gemeente woont. Die gemeente is daardoor een heilige plaats, 
waar de mens als het ware de schoenen van de voeten behoort te doen. 
Dat besef zou ons ervoor bewaren op vleselijke wijze te twisten als we over 
zaken die de gemeente betreffen, moeten overleggen. Maar dat behoort 
ons ook te doen beseffen, dat in de gemeente, waar God woont, zijn wil en 
woord absoluut gezag heeft en dat het hoe dan ook niet mag gebeuren dat 
enig woord van God door ons niet zou worden gehoorzaamd. 
Helaas blijkt dat besef in verscheidene kringen tegenwoordig te ontbreken, 
wat tot eigenwillig optreden leidt. 
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Hoofdstuk 30 
 
Het altaar voor het reukwerk 
 
1 Gij zult een altaar, een offerplaats voor reukwerk, maken; van acaciahout zult gij 
het maken; 
2 een el lang en een el breed, zodat het vierkant is, en twee el zal zijn hoogte zijn; 
de hoornen zullen daarmee één geheel vormen. 
3 Gij zult het overtrekken met louter goud, het bovenvlak en de zijvlakken rondom, 
en de hoornen. Gij zult er een gouden omlijsting omheen maken. 
4 Twee gouden ringen zult gij ervoor maken onder de omlijsting, aan de beide 
zijkanten zult gij ze maken, op de beide zijden, en zij zullen dienen als houders voor 
draagstokken om het daarmede te dragen. 
5 Gij zult dan de draagstokken van acaciahout maken en ze overtrekken met goud. 
 
Dat altaar had genoemd kunnen worden samen met de tafel voor de 
toonbroden en de kandelaar. Maar die beide voorwerpen werden genoemd 
gaande vanuit het heiligdom naar buiten, dat is naar de mensen toe, terwijl 
we na de wijding van de priesters, met name van de hogepriester, op een 
lijn in omgekeerde richting komen, dat is van de mensen naar God toe. De 
eerste lijn is de lijn van de door God gezondene, Jezus Christus, als 
apostel. De tweede lijn is de lijn van Christus als Hogepriester, die voor en 
namens ons tot God ging. 
Voordat er over het brandoffer gesproken was, dat is voordat Christus op 
Golgotha als Lam was geslacht, was er geen sprake van een tot God gaan. 
Maar nu het werk op Golgotha volbracht is, het volmaakte brandoffer, is de 
weg vrij om als priesters tot God in het heiligdom te naderen.  
We vinden beide lijnen verenigd in de woorden van Hebreeën 3:1: “....richt 
uw oog op de Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Jezus,.....”. 
 
Op het brandofferaltaar werden de bloedige offers gebracht. Op het kleine 
gouden reukofferaltaar werd alleen reukwerk geofferd. Het brandofferaltaar 
spreekt van hetgeen God gaf, zijn Zoon voor onze zonden. Het 
reukofferaltaar spreekt van wat wij aan God brengen, de dank en de 
aanbidding, maar ook de gebeden. De laatste zijn eveneens kostbaar voor 
God, aangezien Christus er de reuk van zijn persoon aan toevoegt en 
daardoor zijn de gebeden kostbaar geworden voor God (Zie Openbaring 
8:3 en 4). 
 
Het valt op dat het reukofferaltaar slechts één el in het vierkant was, terwijl 
het brandofferaltaar 5 ellen in het vierkant was. Het is met goddelijke 
wijsheid zo verordend, want het werk van Christus is groot en voldoende 
voor allen, hoewel niet allen geloven, terwijl het aantal van hen die 
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werkelijk door geloof gereinigd zijn door Christus’ bloed en met hun dank 
tot God naderen, helaas veel kleiner is. 
 
Het brandofferaltaar stond bij de ingang en was voor ieder toegankelijk. Zo 
is Golgotha en het kruis, of Jezus Christus als Verlosser voor ieder 
toegankelijk. Niet één wordt teruggezonden. 
Het reukofferaltaar daarentegen stond in het heiligdom, waar alleen 
priesters toegang hadden.  
Zo is het met de gemeente, het huis van God in onze tijd. De boodschap 
van het kruis en de verlossing door Jezus Christus moeten we aan allen 
brengen, zodat ook allen kunnen komen en niet door een verkeerde 
voorstelling worden tegengehouden. Maar niet allen kunnen deelnemen 
aan de dienst van dank en aanbidding of deel hebben aan het altaar, dat is 
het avondmaal. Dat is voorbehouden aan hen die gekomen zijn, geloofd 
hebben en door geloof vrede hebben gevonden. Zij zijn priesters voor God 
en hun dank en hun gebed zijn voor God een lieflijke reuk.  
 
In Hebreeën 9 wordt niet gezegd dat in het heilige een gouden 
reukofferaltaar stond. Wel wordt gezegd dat achter de voorhang, dat is bij 
de ark des verbonds, een gouden wierookvat stond. Dat lijkt in strijd met de 
beschrijving in Exodus. 
Het antwoord is, dat de toegang tot het binnenst heiligdom voor de gewone 
priester in Israël niet vrij was. Slechts de hogepriester mocht daar eens per 
jaar naar binnen gaan. Dus moest dat reukofferaltaar wel voor de voorhang 
geplaatst worden, hoewel het bedoeld was voor het allerheiligste. De reden 
was dat het offer dat de voorhang deed scheuren, het afdoende offer, nog 
niet was gebracht. Toen de brief aan de Hebreeën werd geschreven, was 
dat offer wel gebracht, dus was de toegang vrij en kon geschreven worden 
dat het reukofferaltaar om wierook te offeren achter de voorhang stond. 
Wat een fout lijkt, blijkt dus een hechte grond te hebben in de woorden “het 
is volbracht”.  
 
Het altaar van hout met louter goud bedekt spreekt van de Mens die 
waarachtig God is, Jezus, door wie wij tot God naderen en die ook onze 
gebeden bij God brengt, nadat hij de kostelijkheid van zijn Persoon aan 
onze stuntelige gebeden heeft toegevoegd. Wat een gedachte en wat een 
bemoediging voor ons om te bidden! 
 
7 Aäron nu zal daarop welriekend reukwerk in rook doen opgaan; elke morgen, 
wanneer hij de lampen in orde maakt, zal hij het in rook doen opgaan. 
8 Ook wanneer Aäron de lampen aansteekt in de avondschemering, zal hij het in 
rook doen opgaan voor het aangezicht des HEREN als een bestendig reukwerk 
voor uw geslachten. 
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Als de priester de lampen in orde bracht, moest het reukwerk voor God 
opstijgen. Het licht van de Geest door het woord van God dat zijn licht 
werpt op de kandelaar dat is op Hem die het licht is, gaf ook de priester het 
licht dat Hij nodig had bij het offeren van het reukwerk. De liefelijkheden 
van Christus, die een kostelijke geur voor God zijn, kennen en 
onderscheiden wij door het licht dat Gods Woord ons geeft. Zo wordt het 
woord “in uw licht zien wij het licht” waar. Ons bidden en danken moet in 
het licht plaats vinden en daarbij zal nooit vergeten kunnen worden door 
wie wij tot God kunnen naderen. 
 
Het is in dit verband de moeite waard om te bedenken dat het heiligdom bij 
Israël geen ramen of vensters had. In Gods tegenwoordigheid – in het 
heiligdom immers – was geen licht van buiten, uit de wereld; er was alleen 
het licht van de kandelaar.  
Ook bij ons is er voor het verstaan van de dingen Gods en het handelen 
naar zijn wil alleen het licht van Jezus Christus door zijn Woord. De 
wijsheid van de wereld is daarvoor slechts dwaasheid.  
 
Er staat ook niet dat Aäron het reukwerk in rook moest doen opgaan naar 
God toe, maar voor Gods aangezicht, dat is in Gods heilige 
tegenwoordigheid. Of wij daar bij dankzegging en bij gebed altijd aan 
denken is een grote vraag. 
 
Geen vreemd reukwerk 
 
9 Gij zult daarop geen vreemd reukwerk brengen noch brandoffer noch spijsoffer, 
ook een plengoffer zult gij er niet op plengen. 
10 Aäron zal met het bloed van het zondoffer der verzoening eenmaal per jaar op 
zijn hoornen verzoening doen; eenmaal per jaar zal hij er verzoening op doen voor 
uw geslachten; allerheiligst is het voor de HERE. 
 
Wat kan voor God aangenaam zijn, of waardoor zijn wij en is ons gebed 
voor God aangenaam? Dat is Jezus Christus.  
In 1 Petrus 2:5 staat het als volgt: “en laat u ook zelf als levende stenen 
gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te 
vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus 
Christus.”  
 
Ook onze aanbidding behoort daarmee in overeenstemming te zijn. 
Door Jezus Christus naderen wij tot God en door de kostbaarheid van zijn 
Persoon zijn ook wij voor God aangenaam. Al wat we daaraan toevoegen 
is mogelijk voor onszelf aangenaam, maar niet voor God. Liederen waarin 
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wij God eren en aanbidden winnen voor God niet aan waarde of betekenis 
door een drumstel, geluidsboxen enzovoort. Ze verliezen daardoor zelfs 
aan betekenis, want dat vreemde reukwerk is voor God niet aangenaam. 
God is een Geest en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in Geest 
en in waarheid. Uiterlijk vertoon en overvloedig geluid liggen op een heel 
ander vlak en leiden de aandacht af van de aanbidding door op hun eigen 
grote invloed in de dienst het accent te leggen. 
 
Omdat het mensen waren die bij dat offer de dienst verrichtten en de 
volledige verzoening niet tot stand was gekomen, moest op de grote 
verzoendag ook dit altaar door het bloed der verzoening gereinigd worden. 
 
Het geld der verzoening 
 
11 De HERE sprak tot Mozes: 
12 Wanneer gij het getal der Israëlieten bij de telling opneemt, dan zullen zij, ieder 
voor zijn leven, aan de HERE een zoengeld geven, wanneer men hen telt, opdat er 
onder hen geen plaag zij bij de telling. 

13 Dit zal ieder die tot de getelden gaat behoren, geven: een halve sikkel, 
gerekend naar de heilige sikkel (deze sikkel is twintig gera); een halve 
sikkel is de heffing voor de HERE. 
14 Ieder die tot de getelden gaat behoren van twintig jaar oud en 
daarboven, zal de heffing voor de HERE geven. 
15 De rijke zal niet meer noch de arme minder dan een halve sikkel 
opbrengen, om die te geven als heffing voor de HERE ter verzoening voor 
uw leven. 
16 En gij zult het geld der verzoening van de Israëlieten nemen en het 
bestemmen voor de dienst in de tent der samenkomst; het zal voor de 
Israëlieten tot een gedachtenis zijn voor het aangezicht des HEREN ter 
verzoening voor hun leven. 

 
Aan dat gebod hebben blijkbaar noch David noch de Israëlieten gedacht, 
toen het volk geteld werd, zodat er inderdaad een plaag onder het volk 
kwam (2 Samuel 24). 
Het zoengeld was zilver, een halve sikkel. Zilver is “Keseph”of “Kasaph” en 
dat betekent “bleek worden”. Zilver is het bleke, het witte metaal en de 
Here gebruikt het om af te beelden wat de verzoening tot stand brengt: 
reiniging, dat is wit worden, zoals Jesaja in Hoofdstuk 1:18 schreef: “Komt 
toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als 
scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij 
zullen worden als witte wol.” 
 
Dat zoengeld was voor allen gelijk. Er is geen onderscheid wat betreft de 
verzoening door Jezus Christus. “Want allen hebben gezondigd en derven de 
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heerlijkheid van God.” (Romeinen 3:23) Wie veel gezondigd heeft, moet door 
het bloed van Christus gereinigd worden. Wie weinig gezondigd heeft moet 
eveneens door Zijn bloed gereinigd worden. Voor iedere zondaar die gered 
is, was de prijs het leven van het Lam van God, niet meer en niet minder. 
 
Waarom moest dat zilvergeld bij een telling betaald worden? 
Omdat bij een telling bepaald werd, wie bij het verloste volk behoorde en 
daarbij past de verwijzing naar de verzoening. 
Dat zilver werd gebruikt bij de bouw van het heiligdom en beeldt ook dan 
verzoening uit. De pilaren van de voorhof stonden op een voet van koper, 
wat spreekt van praktische gerechtigheid in de wandel op aarde, maar 
waren van boven, dat is naar God toe, gekroond met zilver, want wie kan 
zich tegenover God op zijn praktische wandel beroepen?  
 
Het koperen wasvat 
 

17 De HERE sprak tot Mozes: 
18 Gij nu zult een vat van koper maken met een voetstuk van koper, voor 
de afwassingen, het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar, 
en daar water in doen. 
19 En Aäron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen. 
20 Wanneer zij naar de tent der samenkomst komen, zullen zij zich met 
water wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij naderen tot het altaar, 
om dienst te doen en een vuuroffer in rook te doen opgaan voor de HERE. 
21 Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven; het 
zal voor hen een altoosdurende inzetting zijn, voor hem en voor zijn 
nakomelingen naar hun geslachten. 

 
Bij de opsomming van hetgeen voor de voorhof nodig was, leek het wasvat 
vergeten te zijn. Dat was echter niet het geval. Het paste niet op de lijn van 
God naar de mensen, de apostellijn. Bij Christus als de door God 
gezondene, dat is als Apostel, is een wasvat niet op zijn plaats. Maar het 
hoort wel thuis op de lijn van de mensen naar God, dat is de lijn van 
Christus als Hogepriester, niet ten behoeve van Christus, maar ten 
behoeve van hen die door Hem priesters zijn en door Hem tot God 
naderen.  
Als er geen priesters zijn die het heiligdom ingaan, behoeft er ook geen 
wasvat te zijn waar zij zich zouden kunnen reinigen van de dagelijkse 
verontreinigingen. Er wordt daarom eerst beschreven hoe de priesters 
gewijd werden, vervolgens wat hun dienst bij het brandofferaltaar en bij het 
reukaltaar was, daarna het zoengeld als verwijzing naar hun geschiktheid 
door verzoening en dan pas wat dagelijks nog nodig was; de dagelijkse 
reiniging. 
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We kennen in de christenheid het begrip bekering, maar er wordt veelal 
ook een dagelijkse bekering genoemd. Dat schept veel verwarring. Velen 
denken daardoor dat zij zich meermalen moeten bekeren. Hoe men zich 
dat verder voorstelt, zal wel in de schemer blijven, zoals het bij henzelf ook 
schemerachtig moet zijn. Want hoe kan iemand een kind van God zijn op 
maandag, op dinsdag niet meer, maar aan het einde van de week weer 
wel?  
De fout ligt in verkeerd woordgebruik. Met dagelijkse bekering wordt niet 
bedoeld dat men dagelijks als een zondaar tot God moet gaan. Een 
bekeerde zondaar is geen zondaar meer, maar een kind van God. Dat wil 
niet zeggen, dat hij absoluut nooit meer kwaad doet. Niemand kan 
beweren dat zijn leven vlekkeloos verloopt. Als er iets verkeerd is geweest, 
is de gelovige niet opnieuw een zondaar geworden, maar is hij een kind 
van de Vader dat bevuild is geworden. Dan moet gebeuren wat in 1 
Johannes 1:9 staat: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle 
ongerechtigheid.” 
Is dit geschreven om ons te doen beseffen dat zonde door een gelovige 
niet zo erg is? Beslist niet. Paulus schreef: “Immers, hoe zullen wij, die der 
zonde gestorven zijn, daarin nog leven?” (Romeinen 6:2) We behoren te 
bedenken dat ook voor elke zonde die we na onze bekering nog begaan, 
Christus moest lijden en sterven. Johannes bedoelde ons zeker niet te 
bewegen tot lichtvaardig gedrag, integendeel. In vers 1 van het volgende 
hoofdstuk schreef hij: “Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde 
komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, 
Jezus Christus, de rechtvaardige;......” 
 
Waardoor zien we dat we gezondigd hebben? Door het licht van Gods 
Woord. Daar was een priester, die op zijn gezicht het zwart van houtskool 
geveegd had, toen hij het vuur verzorgde. Hij kwam bij het wasvat en boog 
zich over de rand. Wat zag hij? De zwarte vegen die hij daarvoor niet 
gezien had. Het water werkte als een spiegel, maar reinigde ook. 
En dat is wat het water van Gods Woord ook bij ons doet. 
 
De priester bevuilde zijn voeten immers al door naar het heiligdom te 
lopen. Zo worden wij ook bevuild door ons leven in de wereld. 
Handel en wandel verontreinigen ons. We worden niet opnieuw een 
verloren zondaar, maar moeten telkens de voeten laten wassen door het 
water van het Woord Gods. 
 
Het betreft niet altijd zonde die wij bedreven hebben. We horen met ons 
oren en zien met onze ogen meerdere dingen die onze geest verkeerd 
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beïnvloeden, ook al gevoelen we dat niet. Daarom is er de dagelijkse 
reiniging nodig; dagelijkse bekering is een verkeerde uitdrukking. 
Een priester die tot God naderde, behoorde handen en voeten te wassen, 
zoals ook wij moeten beseffen dat God heilig is en dat het Woord van God 
telkens zijn heiligend en reinigend werk in en aan ons moet doen. (Zie 
Efeziërs 5:26). 
 
In Exodus 38:8 lezen we waarvan het wasvat gemaakt werd: “Hij maakte het 
wasvat van koper, met een voetstuk van koper, van de spiegels der dienstdoende 
vrouwen, die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst.” 
 
Dat is interessant. Men kan zich in een spiegel bezien. In een goede 
spiegel zullen vlekken en onregelmatigheden ontdekt worden. Ook een 
glad wateroppervlak toont ons onszelf. Maar water kan iets doen dat een 
spiegel niet kan doen, namelijk het vuil verwijderen, dat is reinigen.  
Mensen kunnen ons onszelf laten zien. Maar reiniging vindt plaats door het 
Woord van God. (Ik spreek nu over gelovigen.) 
 
De heilige zalfolie 
 
22 De HERE sprak tot Mozes: 
23 Gij nu, neem u zeer fijne specerijen: vijfhonderd sikkels vanzelf gevloeide mirre, 
en half zoveel: tweehonderd en vijftig sikkels, welriekende kaneel, en tweehonderd 
en vijftig sikkels welriekende kalmoes, 
24 en vijfhonderd sikkels kassie, naar de heilige sikkel, en een hin olijfolie. 
25 Gij zult het tot een heilige zalfolie maken, als een zorgvuldig bereid mengsel, 
zoals een zalfbereider dat bereidt; het zal een heilige zalfolie zijn. 
26  Gij zult daarmede zalven de tent der samenkomst en de ark der getuigenis, 
27  de tafel met al haar gerei, de kandelaar met al zijn gerei, en het reukofferaltaar; 
28  het brandofferaltaar met al zijn gerei, het wasvat met zijn voetstuk. 
29  Gij zult ze heiligen, zodat zij allerheiligst zijn; ieder die ze aanraakt, zal heilig 
zijn. 
30  Ook Aaron en zijn zonen zult gij zalven en heiligen om voor Mij het priesterambt 
te bekleden. 
31  En tot de Israelieten zult gij spreken: Dit is voor Mij een heilige zalfolie van 
geslacht tot geslacht. 
32  Op het lichaam van een mens zal zij niet uitgegoten worden, en volgens deze 
bereidingswijze moogt gij niets soortgelijks maken: zij is iets heiligs, heilig zal zij u 
zijn. 
33  De man die iets soortgelijks zal bereiden en iets daarvan op een onbevoegde 
laat komen, zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden. 
 
In Handelingen 10:38 heeft Petrus in zijn prediking bij Cornelius gezegd: 
“Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft 
gezalfd”. Olie is in de Bijbel een beeld van de Heilige Geest. En het is de 

9 



olie, waardoor de voornaamste specerijen en de tabernakel met haar 
gereedschap als ook de priesters gekenmerkt werden. De specerijen 
immers vormden met de olie een zalf waarmee het alles gezalfd werd. 
“Zeer fijne specerijen” zegt de NBG vertaling. De Statenvertaling geeft “de 
voornaamste specerijen”. Ze spreken van de uitzonderlijke waarde en 
lieflijkheid van de Here Jezus, die goed uitgedrukt kan worden door 
“welriekendheid”, dat is een aangename geur. 
 
De mirre werd vooral gebruikt bij begrafenissen. Reeds de wijzen uit het 
oosten brachten mirre. Hij was immers gekomen om zijn leven voor 
zondaars te geven. Daarvan heeft Hij in Johannes 10:17 gezegd: “Hierom 
heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen”. Voor 
God was zijn dood kostbaar, een daad van gehoorzaamheid en toewijding, 
maar ook van goddelijke liefde, waardoor Gods genadig voornemen kan 
voortgaan. 
 
De kaneel accentueert in het bijzonder de aangename geur voor God en 
mensen die bij Christus in leven en dood werd gevonden. In Lukas 4:22 
lezen we het getuigenis van zijn tijdgenoten: “En allen betuigden hun 
instemming met Hem en verwonderden zich over de woorden van genade, die van 
zijn lippen kwamen....” 
 
Van kalmoes, een plant die aan de waterkant in modderige grond groeit, 
wordt de wortel gebruikt. We worden daardoor bepaald bij zijn vernedering, 
niet slechts in zijn menswording, maar ook in zijn neerdalen in het slijk van 
onze natuurlijke positie. God die liefde is bewondert Hem daarom en 
waardeert Hem bovenmate.  
 
Kassie is nog kostbaarder dan kaneel. Het is de gedroogde bloem van 
dezelfde struik en mag wel een koninklijke specerij genoemd worden. Het 
gedicht van “een Koning” in psalm 45 zegt in vers 8:  “mirre, aloë en kassia 
zijn al uw klederen;...” 
(Andere bronnen zeggen dat het van de binnenbast van een struik komt, 
die op kaneel lijkt.) 
 
De zo bereide zalfolie wijst ons op het getuigenis van de Heilige Geest 
aangaande Jezus Christus. Hij spreekt namelijk over Hem en “neemt het 
uit het Zijne” en verkondigt het ons (Johannes 16:14). 
Het is de bedoeling van God dat zowel de gemeente en de dienst in de 
gemeente als ook de gelovigen in hun openbaring op aarde iets weergeven 
van de “lieflijke geur” van Christus door de kracht van de Heilige Geest. 
Dat getuigenis verlagen en gebruiken voor ongeestelijke of zelfs wereldse 
zaken is een gruwel voor God en zal Hij niet ongestraft laten. 
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Het heilige reukwerk 
 
34 De HERE zeide tot Mozes: Neem u welriekende stoffen: druipende hars, onyx en 
galbanum, welriekende stoffen en reine wierook, in gelijke delen. 
35 Gij zult dit alles maken tot een reukwerk, een mengsel, zoals een zalfbereider 
bereidt, gezouten, zuiver, heilig. 
36 Een gedeelte daarvan zult gij uiterst fijn wrijven, en iets ervan leggen vóór de 
Getuigenis in de tent der samenkomst, waar Ik met u zal samenkomen; allerheiligst 
zal dit voor u zijn. 
37 En wat het reukwerk betreft, dat gij bereiden zult, volgens deze bereidingswijze 
zult gij niets voor u zelf maken; het zal u iets heiligs zijn, voor de HERE. 
38 De man die iets soortgelijks maken zal, om daaraan te ruiken, zal uit zijn 
volksgenoten uitgeroeid worden. 
 
Druipende hars is waarschijnlijk afkomstig van de storaxboom of de beste 
soort mirre.  
Onyx of onyche is afkomstig  van een schelpdier in de Rode Zee. Als het 
gebrand wordt, heeft het een sterke geur die de geur van andere 
reukstoffen versterkt. Het wijst op het lijden van Christus in de diepte en 
het vuur van het oordeel. 
Galbanum is een bittere aromatische gomsoort, die bewerkt dat reukstoffen 
hun geur langer behouden. De kostbaarheid van Christus veroudert niet. 
Wierook is de welbekende gomsoort die bij alle offeranden gevoegd werd. 
Het fijngewreven mengsel van deze stoffen herinnert aan Hem, die voor 
God bovenal kostbaar en lieflijk van geur is, Jezus Christus. 
Alleen Godzelf kan Hem op volle waarde schatten en waarderen.  
Het moest daarom voor de ark in het heiligdom, dat is voor Gods 
aangezicht, neergelegd worden en een mens mocht niet aan dergelijk 
reukwerk ruiken. 
 
 
Hoofdstuk 31 
 
De geroepen bouwmeesters 
 
1De HERE sprak tot Mozes: 
2 Zie, Ik heb bij name geroepen Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de 
stam Juda, 
3 en hem vervuld met Gods Geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor 
allerlei werk, om ontwerpen te bedenken, 
4 om die uit te voeren in goud, zilver en koper; 
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5 om stenen te bewerken, om die in te zetten; om hout te snijden en werkzaam te 
zijn in allerlei arbeid. 
6 En zie, ik heb naast hem gesteld Aholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam 
Dan; in het hart van ieder die kunstvaardig is, heb Ik wijsheid gelegd Zij zullen alles 
maken, wat Ik u geboden heb: 
7 de tent der samenkomst, de ark voor de getuigenis, het verzoendeksel dat daarop 
ligt, en al het gerei der tent, 
8 de tafel met haar gerei, de kandelaar van louter goud met al zijn gerei, het 
reukofferaltaar, 
9 het brandofferaltaar met al zijn gerei, het wasvat met zijn voetstuk, 
10 de ambtsklederen, zowel de heilige klederen van de priester Aäron als de 
klederen van zijn zonen, om het priesterambt te bekleden, 
11 de zalfolie en het welriekend reukwerk voor het heiligdom; naar alles wat Ik u 
geboden heb, zullen zij dit maken. 
 
De Here kiest en bereidt wie Hij gebruiken zal.  
Bezaleël (in de schaduw Gods), de zoon van Uri (mijn licht), de zoon  van 
Hur (vrijheid), uit de stam Juda (Godlovers), is de door de Here geroepene. 
Zeker, Gods huis bouwen is een zaak die de satan niet waardeert. Maar in 
de schaduw Gods is rust en veiligheid.  
Daar is ook het licht dat nodig is om te zien wat gedaan moet worden en 
hoe. Er is ook vrijheid, wat tegelijk vrijmoedigheid is en die kan er zijn bij 
hen die God kunnen loven. God voorzag hem van hetgeen hij nodig had. 
Als hulp stond hem bij Aholiab (de Vader is mijn tent), de zoon van 
Ahisamach (mijn broeder is mijn steun), uit de stam Dan (de rechter). Zeer 
toepasselijke namen en begrippen. Hij werkte immers onder Gods 
bescherming en zijn broeder stond hem in alles bij, waarbij hij moest 
onderscheiden zoals een rechter dat moet doen. 
 
Zij maakten alles zoals God het geboden had. 
Doen wij dat ook als wij ons aandeel bijdragen in de bouw van Gods huis; 
de gemeente?   
 
 
De sabbat het teken tussen de Here en Israël 
 
12 De HERE zeide tot Mozes: 
13 Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, 
want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat 
Ik de HERE ben, die u heilig. 
14 Gij zult de sabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u; wie hem 
ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden, want ieder die daarop werk verricht, 
zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. 
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15 Zes dagen mag men arbeiden, maar op de zevende dag zal er een volledige 
sabbat zijn, de HERE geheiligd: ieder die op de sabbatdag werk verricht, zal zeker 
ter dood gebracht worden. 
16 De Israëlieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en 
hun nageslacht, als een altoosdurend verbond. 
17 Tussen Mij en de Israëlieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen 
heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij 
gerust en adem geschept. 
18 En Hij gaf aan Mozes, toen Hij geëindigd had met hem te spreken op de berg 
Sinai, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door de vinger 
Gods. 
 
Het is nuttig er op te wijzen dat Mozes tot “de Israëlieten” moest spreken 
en dat de sabbat een teken was “tussen de Here en de Israëlieten”, zoals 
vers 17 zegt en niet tussen de Here en alle mensen. In Romeinen 9, het 
hoofdstuk waarin het om Israël gaat (evenals in de hoofdstukken 10 en 11), 
heeft Paulus het volgende geschreven: “Ik heb een grote smart en een 
voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn 
ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees; immers, zij zijn 
Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden 
en de wetgeving en de eredienst en de beloften; hunner zijn de vaderen en uit hen 
is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in 
eeuwigheid! Amen.” (de verzen 2-5) 
 
Hij bevestigt daar dat de verbonden en de wetgeving van Israël zijn. 
Er wordt wel van het “genadeverbond” gezegd dat het dateert van de 
zondeval, maar dat is onjuist. Niet onjuist is het dat God toen reeds genade 
betoonde en sprak over een komende verlosser. Maar over een “verbond” 
is niets gezegd. (Dit terzijde) 
 
De wet is beslist niet met de schepping gegeven of na de zondeval; het 
sabbatsgebod evenmin. Zevende-dagadventisten willen dat wel beweren, 
maar hun bewering vindt in de Bijbel geen grond.  
Paulus heeft in Galaten 3:16 en 17 geschreven: “Nu werden aan Abraham de 
beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, 
maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus. Ik bedoel dit: 
de wet, die vierhonderd dertig jaar later is gekomen, maakt het testament, waaraan 
door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar 
kracht zou doen verliezen.”  
 
De wet, inclusief het sabbatsgebod, is dus vierhonderddertig jaar na 
Abraham gegeven. Het sabbatsgebod wordt in Exodus 31:12-17  
nadrukkelijk aan de wetgeving verbonden en aan het verbond dat bij de 
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Sinai tussen de Here en Israël gesloten is, het werkverbond (een woord 
overigens dat we niet in de Schrift vinden.) 
Dit stuk eindigt dan ook daarmee dat God aan Mozes de stenen tafelen 
met de wet gaf. 
 
Aangaande ons zegt Hebreeën 7:18 (NBG-vertaling): “Want een vroeger 
voorschrift wordt wel afgeschaft, als het zonder kracht en nut is”. Die weergave is 
echter incorrect. Het moet zijn “omdat het zonder kracht en nut is”. De 
weergave in de Statenvertaling is: “Want de vernietiging van het voorgaande 
gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil”. Niet ideaal 
vanwege de uitdrukking voor “nutteloos”, namelijk “onprofijtelijkheid”. Maar 
overigens meer correct dan wat de NBG-vertaling geeft.  
 
Laat het ondanks het stoeien met de taal duidelijk zijn wat er bedoeld is: de 
wet is afgeschaft omdat ze niets goeds tot stand heeft gebracht. 
 

Niet op de grond van wet of werk 
kan God genade ons verlenen; 
ook als we overmoedig menen 
voldoende trouw te zijn en sterk. 
Genade is het, anders niet, 
daar God op Jezus’ offer ziet. 
 
Door Jezus Christus vrijgekocht 
zijn wij geen slaven meer, maar zonen, 
aan wie God liefde wil betonen, 
want knechten heeft Hij niet gezocht. 
Het is een voorrecht en een feest 
om God te dienen door zijn Geest. 

       
       Wordt D.V. vervolgd 

 
 
 

Grote verwachtingen (5)-Het boek Handelingen der 
Apostelen 

_________________________________________________ 
 
Vorige keer zijn we geëindigd bij de toevoeging van ongeveer drieduizend 
mensen bij de gemeente. Van hen werd gezegd dat zij bleven volharden bij 
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het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood 
en de gebeden. 
 
Hoofdstuk 2, vervolg 
 
43 En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door 
de apostelen. 
44 En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles 
gemeenschappelijk; 
45 en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden 
aan allen, die er behoefte aan hadden; 
46 en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood 
aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, 
47 en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here 
voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden. 
 
Het woord vrees kan hier niet door angst vervangen worden. Het heeft 
eerder de betekenis van respect, ontzag, het besef getuige te zijn van iets 
dat niet van of door mensen is. De wonderen en tekenen werden door de 
apostelen verricht. Het was dus niet zo dat alle of vele gelovigen wonderen 
verrichtten. Elders lezen we dat de Here meewerkte door tekenen en 
wonderen en zo is het natuurlijk (Hebreeën 2:4), terwijl we in Hebreeën 6:5 
lezen dat het “krachten der toekomstige eeuw” waren, krachten dus die 
behoorden bij het koninkrijk dat zelfs nu nog komen moet.  
Vers 44 laat zien hoezeer aards bezit voor de gelovigen van minder belang 
was geworden en dat onderlinge liefde het kenmerk van de gemeenschap 
was. 
In de tempel werd dagelijks het woord verkondigd, maar de broodbreking 
als kinderen Gods vond in de huizen plaats. Dat staat immers niet voor 
anderen open. Er was blijdschap en hoe kan het anders als de last van de 
zonden niet meer drukt en men weet in de gunst en liefde van God te 
leven.  
Eenvoud des harten was hun kenmerk. Eenvoud daarin dat het hart niet 
verdeeld was tussen enerzijds de liefde tot God en anderzijds de liefde tot 
de wereld, maar ook daarin dat allen gelijkelijk in een nederige gezindheid 
hun eenheid in het geloof erkenden en beleefden. Dankbaarheid en lof aan 
God gaven een bijzonder en aantrekkelijk karakter aan hun samenzijn. 
Mede daardoor stonden velen niet afwijzend tegenover de boodschap en 
de Here liet zijn Woord door de Geest krachtig in veler hart werken, zodat 
velen werden toegevoegd. 
 
Hoofdstuk 3 
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Een verlamde genezen 
 
1 Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds, dat 
is het negende. 
2 En een man, die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij 
gedragen moest worden, zetten zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd 
de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. 
3 Toen deze zag, dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht 
hij om een aalmoes. 
4 En Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zeide: Zie naar ons. 
5 En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. 
6 Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de 
naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel! 
7 En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn 
voeten en enkels stevig, 
8 en hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel 
binnen, lopende en springende en God lovende. 
 
De apostelen gingen naar de tempel en kwamen bij de poort waar een 
verlamde bedelaar zat. Hij zat daar omdat ieder daar langs kwam, maar hij 
kon ook niet verder komen doordat hij verlamd was. 
Dat is een bijzonder beeld van ons, zondige mensen. Ook als we dicht bij 
God gebracht zijn, zoals het geval is met velen die het evangelie vaak 
hebben gehoord, van wie de ouders gelovig waren en voor hen gebeden 
hebben; kunnen we God niet bereiken, want de zonde heeft ons verlamd.  
Maar dan komen degenen die Christus gezonden heeft (apostel betekent 
gezondene) en die maken duidelijk dat er Eén is die kan helpen: Jezus 
Christus. Zijzelf zijn niet bij machte iets te doen, maar zij wijzen op Hem die 
volkomen gezondheid geven kan.  
De verlamde man geloofde hun woord, dat wil zeggen, hij geloofde dat 
Jezus Christus hem gezond kon en wilde maken en hij sprong op en liep. 
Hij twijfelde niet aan de macht van de Here, maar ook niet aan de 
bereidheid van de Here. En God werd geprezen en geloofd. 
De twijfel aan Gods bereidheid houdt meerderen tegen. Ik denk nu niet aan 
genezing van zieken maar aan de genezing van zondaren. Zij kunnen niet 
bij God komen, maar door geloof in Jezus Christus worden zij tot God 
gebracht. Hun bezorgde vraag, of de Here Jezus ook voor hen een 
Verlosser wil zijn, is overbodig en niet correct. Hij is gekomen om zondaars 
te behouden en wie een zondaar is, mag weten dat hij behoort tot de 
categorie die de Here op het oog heeft.   
Er is maar één groep die Hij niet zoekt: de rechtvaardigen, dat wil zeggen 
zij die zich rechtvaardig wanen zonder Hem. 
 

Ze zitten aan de poort en zien ze komen, 
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die lopen kunnen en naar binnen gaan, 
die kennelijk door God zijn aangenomen, 
maar kunnen zelf niet lopen en niet staan. 
 
De zonde werkt verlammend en zij wachten 
of iemand ook een kruimel vallen laat. 
Bij God is overvloed, maar zij, verachten, 
zijn blijkbaar niet begrepen in Gods raad. 
 
Dan komt de roep: Sta op verlamden, doden, 
want Jezus roept u, in zijn naam is kracht.   
Wie Hem gelooft wordt leven aangeboden, 
en wordt bij God in ‘t heiligdom gebracht. 

 
9 En al het volk zag hem lopen en God loven; 
10 en men herkende hem als degene, die om een aalmoes gezeten had aan de 
Schone Poort van de tempel; en zij werden met verbazing en ontzetting vervuld, 
over wat met hem gebeurd was. 
11 En toen hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk rondom hen te hoop in 
de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing. 
 
Het was niet onduidelijk of er iets was gebeurd. Men kende hem als de 
verlamde die altijd bij de poort zat. Hij liep nu, na zoveel jaren, en hij loofde 
God.  
Het loven komt na het geloven. Er zijn er gelukkig velen die geloven en 
God ook loven. Helaas zijn er ook velen die in God geloven, maar God niet 
geloven. Zij geloven niet dat de woorden “Ik zal u rust geven” ook voor hen 
gelden. Zij menen dat zij niet behoren tot de categorie “allen”.  
Dat is onbegrijpelijk. Als de Here zegt “komt allen tot mij” kan niemand 
zeggen of denken dat hij niet wordt geroepen.  
Wat dunkt u, als een onderwijzer de jongelui samenroept met de woorden 
“komt allen naar de aula want er is een belangrijke mededeling”, bedoelt hij 
dan dat allen moeten komen? Dat is een dwaze vraag. Als de man allen 
gezegd heeft, bedoelde hij zonder twijfel en vanzelfsprekend allen. 
En als de Here allen roept, bedoelt Hij dan niet allen? Ongetwijfeld bedoelt 
Hij allen. We kunnen Hem toch niet minder betrouwbaar achten dan een 
onderwijskracht! Daarom, als u leest dat God wil dat allen behouden 
worden (1 Timotheüs 2:4), bedoelt God ook u, want u behoort zonder 
twijfel tot de categorie “allen”.   
Ten overvloede staat er in 2 Korintiërs 5:15 “en voor allen is Hij (Christus) 
gestorven”. Hij stierf dus ook voor u. 
Wat zou het christelijk getuigenis krachtig zijn als allen die door geloof in 
Jezus Christus behouden zijn, daarvan ook met lof aan God zouden 
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getuigen. En als ook de wandel van de christenen – want de man bleek te 
kunnen lopen – aantoonde dat de Here zijn wonder aan hen had verricht. 
Dat laatste is onze verantwoordelijkheid. Stel u voor dat de voormalige 
bedelaar was blijven zitten, hoewel hij genezen was. Dan had men niet 
kunnen zien dat er iets was veranderd. Zo zijn ook de gelovigen nu 
verantwoordelijk om te wandelen als genezenen. 
 
12 En Petrus zag het en antwoordde het volk: Mannen van Israël, wat verwondert 
gij u hierover, of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht 
deze hadden doen lopen? 
 
De genezing van de verlamde had niet alleen uit barmhartigheid van God 
plaats gevonden, neen, het was Gods bedoeling dat de mensen daardoor 
overtuigd zouden worden van de waarheid van de boodschap die Petrus 
verkondigde. 
Er zijn er, die zogenaamde genezingsdiensten houden. Over zulke 
diensten lezen we niets in de Bijbel. De genezingen die in de evangeliën 
en in Handelingen vermeld worden, hadden niet in de eerste plaats als 
doel beklagenswaardige mensen te helpen, hoewel de barmhartigheid niet 
ontbrak, maar waren bedoeld als ondersteuning van de prediking, niet een 
prediking van genezing, maar de boodschap dat Jezus Christus in de 
wereld gekomen is om zondaars te behouden. Als de Here bedoelde 
mensen te genezen, kon Hij allen genezen. Dat kan Hij ook nu. En 
daarvoor heeft Hij geen menselijke genezer of genezingsprediker nodig. 
We leven niet in een tijd van louter zegen op aarde. De wereld ligt in het 
boze en de hele schepping zucht in de verwachting van de gezegende tijd 
die aanbreekt als Christus regeert. Wij zijn een deel van de schepping en 
zuchten mede onder de gevolgen van de zonde, zowel gelovigen als 
ongelovigen (Romeinen 8:23).  
Het is onjuist om te beweren dat God niet wil dat een gelovige ziek is en 
dat brengt velen in een verkeerde waan. Paulus had een doorn in het 
vlees. Hij heeft de Here gebeden dat weg te nemen, maar het antwoord 
was “mijn genade is u genoeg”.  
Zo lang we in dit lichaam leven, zal er in meerdere of mindere mate lijden 
zijn. De verlossing van ons lichaam komt als de Here ons thuis brengt.   
13 De God van Abraham en Isaak en Jakob, de God onzer vaderen, heeft zijn 
knecht Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan 
van Pilatus, ofschoon deze oordeelde, dat men Hem moest loslaten. 
14 Doch gij hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en begeerd, dat u een 
man, die een moordenaar was, geschonken zou worden; 
15 en de Leidsman ten leven hebt gij gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de 
doden, waarvan wij getuigen zijn. 
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16 En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk 
gemaakt; en het geloof door Hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw 
aller tegenwoordigheid. 
 
De verklaring die Petrus gaf, had niet alleen als doel duidelijk te maken hoe 
de verlamde man genezen was; hij gebruikte door zijn wijze van spreken 
het wonder voor het doel dat God er mee had; namelijk om de gewetens te 
doen ontwaken, voor ogen te stellen hoezeer zij gezondigd hadden en hen 
aan te sporen zich te bekeren.   
In deze verzen trachtte hij vooral het geweten te raken en te tonen dat de 
opgestane Here Jezus zich opnieuw tot Israël richtte door wonderen en 
tekenen, opdat zij zouden geloven. 
 
Bekering tot vergeving van zonden, maar ook een tweede belofte 
 
17 En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw 
oversten; 
18 maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten 
tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. 
19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er 
tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 
20 en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; 
21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, 
waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.  
 
In vers 17 sprak hij zoals de Here aan het kruis had gebeden: “vergeef het 
hun, want zij weten niet wat zij doen”.  
In vers 18 benadrukte hij dat de woorden die God door de profeten 
gesproken had, in het lijden van Christus vervuld waren. Dat moest zijn 
hoorders, bijbelkenners als zij waren, ervan overtuigen dat Jezus de 
Christus is. 
In vers 19 en 20 beloofde hij dat:  
a) door berouw en bekering hun zonden vergeven zouden worden, 
b) de Here Jezus zou terugkeren en de heerlijke tijd van zegen zou 
aanbreken, die hij in vers 21 de tijden van de wederoprichting (elders het 
herstel) van alle dingen noemde, waarvan eveneens de profeten vanouds 
gesproken hadden. 
Petrus verbond in zijn toespraak de komende gezegende tijd van de 
herstelling aller dingen met de bekering van Israël. Hij vergiste zich niet 
maar sprak in overeenstemming met de profeten. 
Die tijd is nog steeds niet gekomen en zal ook niet komen zo lang Israël 
zich nog niet tot de Here heeft bekeerd. Zij die zich in die tijd wel 
bekeerden, ontvingen inderdaad vergeving van zonden, maar de tweede 

19 



toezegging wacht nog tot het overblijfsel van Israël zich bekeerd zal 
hebben. 
Het was weliswaar de tijd waarin de gemeente gebouwd werd, maar toch 
strekte God zijn hand nog in het bijzonder naar Israël uit. Zij mochten de 
verheerlijkte Here toch nog eens aannemen! De opdracht door de Here 
Jezus stemde daarmee overeen: “beginnend van Jeruzalem” (Lukas 
24:47.) 
 
22 Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw 
broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; 
23 en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk 
zal worden uitgeroeid. 
24 En al de profeten, van Samuël af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, 
hebben ook deze dagen aangekondigd. 
 
Door deze woorden van Mozes aan te halen heeft Petrus zijn hoorders er 
op gewezen, dat ook door deze door iedere Jood erkende en hooggeachte 
profeet reeds was voorzegd dat God gehoorzaamheid aan Jezus Christus 
vraagt en ongehoorzaamheid zal bestraffen. Hij noemde ook Samuel en de 
profeten die na hem kwamen, die in dezelfde geest en over dezelfde tijd 
geprofeteerd hebben. Voor zijn Joodse toehoorders verhoogde een 
verwijzing naar de profeten uit de oude tijd uiteraard de ernst en het gezag 
van zijn woorden. 
 
25 Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met uw vaderen 
gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: En in uw nageslacht zullen alle 
stammen der aarde gezegend worden. 
26 God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u 
gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden. 
 
In de eerste plaats voor u, dat wil zeggen dat het heil door de Here Jezus 
in de eerste plaats voor de Joden was, nageslacht van Abraham en van de 
profeten. Daarbij zei Petrus in vers 26 dat God hen door de zending van 
Christus wilde zegenen en daarna pas dat Hij hen wilde afbrengen van hun 
boosheden. Daarmee plaatste Hij Gods bedoeling in liefde op de 
voorgrond.  
 
Het is van belang om op te merken dat van deze Joden gezegd werd dat 
zij zonen van het verbond waren dat God met Abraham had gemaakt, wat 
van ons, niet uit Abrahams geslacht, niet gezegd kan worden. In Efeziërs 
2:11 en 12 heeft Paulus van ons, die niet uit Israël gesproten zijn, gezegd: 
“Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en 
onbesneden genoemd werdt door de zogenaamde besnijdenis, die werk van 
mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, 
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uitgesloten van het burgerrecht Israël en vreemd aan de verbonden der belofte, 
zonder hoop en zonder God in de wereld.” 
 
Dat is de positie van iemand uit niet-Joods geslacht, die nog geen leven uit 
God heeft. Wie geloofd heeft en “in Christus” is, is daardoor ook nageslacht 
van Abraham, maar dan in geestelijke zin. 
Wie natuurlijk nageslacht van Abraham is, geeft door natuurlijke geboorte 
zijn afstamming door aan zijn kinderen; wie door het geloof geestelijk 
nageslacht van Abraham is, geeft daardoor geen natuurlijke afstamming 
van Abraham aan zijn kinderen door, maar evenmin een geestelijke 
afstamming, want die vereist een andere dan de natuurlijke geboorte; 
namelijk de wedergeboorte. En wedergeboren is iemand die Jezus 
Christus heeft aangenomen: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun 
heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam 
geloven: die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, 
doch uit God geboren zijn”. (Johannes 1:12 en 13) 
 
Er is op dit gebied veel misverstand. Gods Woord is echter beslissend en 
dat legt de verantwoordelijkheid om Jezus Christus aan te nemen, om zich 
te bekeren en om te geloven geheel bij de zondaar. Daarmee wordt niet 
bedoeld dat de Here er niet mee te doen heeft. Hij werkt door het Woord 
Gods en trekt door het Woord en het getuigenis van God, zoals de Here bij 
de verloren zoon de honger liet komen, opdat hij gebrek zou gaan lijden. 
Maar die zoon moest zelf wel opstaan en tot de vader gaan. 
 
 
Hoofdstuk 4 
 
Zegen en tegenstand 
 
1 En terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van 
de tempel en de Sadduceeën, 
2 zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de 
doden verkondigden; 
3 en zij sloegen de handen aan hen en stelden hen in bewaring tot de volgende 
dag, want het was reeds avond. 
4 Maar velen van hen, die het woord gehoord hadden, werden gelovig, en het getal 
der mannen werd ongeveer vijfduizend. 
 
De drie groepen die in vers 1 genoemd worden, lijken wel zeer 
godsdienstig, want de priesters en de hoofdman van de tempel waren niet 
zo maar Joden die ook wel eens naar een synagoge gingen, neen, zij 
waren aan het huis van God verbonden. Maar doordat zij niet in een 
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opstanding geloofden, hadden zij het Woord van God verworpen, waarmee 
zij de zijde van de tegenstander gekozen hadden, de grote vijand van God 
en mensen. Dat zij vijanden van God waren, was al gebleken in hun 
verwerping  van Christus. Hier bleek dat opnieuw het woord van de Here 
werd vervuld: “Indien zij mij gehaat hebben, zij zullen ook u haten.” 
Maar de boodschap die de mensen gehoord hadden, die door het wonder 
van de genezen verlamde bevestigd werd, had in het hart van meerderen 
een omkeer bewerkt, waardoor het getal van de gelovigen met enkele 
duizenden toenam. Het was een vervulling  van de belofte van de Here: “Gij 
zult grotere werken doen dan deze”, uiteraard door de kracht Gods. 
 
5 En het geschiedde tegen de volgende dag, dat hun oversten en hun oudsten en 
hun schriftgeleerden bijeenkwamen te Jeruzalem, 
6 en Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen, die tot het 
hogepriesterlijk geslacht behoorden; 
7 en toen zij hen hadden laten voorkomen, wilden zij van hen weten: Door welke 
kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan? 
 
Zij die bijeen kwamen, vormden ongeveer dezelfde groep, die het ook op 
de dood van Christus hadden toegelegd. Zij waren, hoe godsdienstig ook, 
ongelovig en verzetten zich tegen alles en iedereen als zij meenden dat 
hun invloed of macht ook maar enigszins gevaar liep. 
 
Het antwoord van Petrus 
 
8 Toen zeide Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tot hen: Oversten van het volk 
en oudsten, 
9 indien wij thans in verhoor genomen worden ter zake van een weldaad aan een 
zieke, waardoor hij gezond geworden is, 
10 dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam 
van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft 
opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. 
11 Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is 
geworden. 
12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen 
andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. 
 
Terecht zei Petrus dat zij in verhoor genomen werden ter zake van een 
weldaad, een merkwaardige zaak. Het is gebruikelijk dat iemand wegens 
een misdaad in verhoor worden genomen. Hij voegde er aan toe dat de 
man gezond was geworden, wat gezien zijn bekendheid niet te loochenen 
was.  
In zijn volgende woorden wees hij hen op hun schuld in de kruisiging van 
de Here Jezus en beklemtoonde hij dat God Hem had opgewekt, waardoor 
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hun duidelijk moest worden dat ze niet slechts met Jezus te doen hadden, 
maar in hun verzet tegen Christus bezig waren tegen God te strijden. 
In vers 11 haalde hij uit Psalm 118 vers 22 aan, waarin profetisch 
gesproken wordt over de verheerlijking van Christus. Het gezaghebbende 
Woord van God ondersteunde daardoor zijn boodschap. Tenslotte stelde 
hij Hem voor als de enige Redder.  
Het was een boodschap die hen wel in het geweten kon raken. Dat is zeker 
ook Gods bedoeling geweest, want de Here stak zijn hand nog steeds naar 
zijn volk uit; had de Here Jezus niet gebeden “Vader, vergeef het hun, want 
zij weten niet wat zij doen”? 
 
Geen andere naam, lezer. De verlossing van een zondaar is door Jezus 
Christus alleen. Voor iedereen is de beslissende vraag “Gelooft u in de 
Zoon van God?” Jezus is waarachtig die Zoon, in de wereld gekomen om 
zondaars te behouden. Wie in die Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven 
(1Johannes 5:13).  
 
13 Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt 
hadden, dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, 
verwonderden zij zich, en zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren; 
14 en daar zij de genezene bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen 
inbrengen. 
 
Er zijn er ook vandaag velen, die het inzicht in de dingen Gods aanwezig 
achten bij hen die geletterd en geleerd zijn. Dat kan het geval zijn, maar 
niet doordat zij geletterd zijn. 
Waardoor waren Petrus en Johannes in staat om vrijmoedig een goed 
woord te spreken? Vers 8 heeft ons gezegd dat Petrus vervuld was door 
de Geest van God. En vers 13 wijst erop dat zij met Jezus geweest waren. 
Met Jezus zijn, door naar zijn Woord te horen en in gebed tot Hem te gaan, 
dat doet ons Hem kennen en zijn wil verstaan. En de Geest van God geeft 
ons het inzicht in de dingen Gods, zodat we begrijpen en kunnen 
doorgeven. Wie de Geest van God niet heeft, zal zelfs met de beste 
scholing de dingen Gods niet verstaan. 
Wanneer heeft iemand de Geest van God? 
Als hij geloofd heeft in Jezus Christus, de Zoon van God, die gestorven is 
en opgestaan en nu zit aan de rechterhand van God. Want aan wie zo in 
Hem gelooft, geeft de Here zijn Geest. 
 
Er staat echter niet alleen dat zij met Jezus geweest waren, maar dat zij 
door vijanden van het evangelie als volgelingen van de Here Jezus 
herkend werden. 
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Iedere christen mag zich afvragen of het van hem ook zichtbaar is dat hij 
een volgeling van de Here Jezus is; niet om zeker te zijn of te worden van 
de eigen behoudenis. De zekerheid daarvan staat vast voor iedere 
gelovige christen door het Woord Gods. Grotere zekerheid dan de woorden 
die de Here spreekt is er niet. 
Neen, het gaat om iets anders, om de toewijding en de trouw na onze 
bekering die in onze openbaring ook voor buitenstaanders duidelijk kan 
worden. We moeten daarbij niet vergeten dat ook voor een gelovige een 
dag slechts vierentwintig uren heeft en dat de uren opgebruikt zijn voor we 
het weten. Velen hebben te laat ontdekt dat ze telkens het voornemen 
hadden om tijd en aandacht te geven aan de dingen Gods, maar dat 
verkeerde prioriteiten het nagenoeg een leven lang verhinderd hebben. En 
uren die voorbij zijn, kunnen niet teruggehaald worden. 
 

De jonge jaren zijn gegaan, 
de jaren, maanden, dagen. 
Wat heb ik al die tijd gedaan, 
als God daarnaar zou vragen? 
Was Jezus volgen alles waard 
of leefde ik slechts voor de aard? 
 
Ziet men dat ik een christen ben 
ben ik op Hem gaan lijken 
en ziet men dat ik Jezus ken 
of zal dat nergens blijken? 
Wie dag aan dag met Jezus leeft, 
ervaart dat God hem zegen geeft. 

 Wordt D.V. vervolgd 
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