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Tijdschrift tot bemoediging, lering en bevestiging in de waarheid, die 

in Christus Jezus is. 
J.v.d.Heijdenstr. 17, 3817 JE Amersfoort. Tel. 033 4619171 

 
 
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 U zou komen, 
Terwijl U alles van hem wist. 
Hij had de bende meegenomen, 
Zijn deel was 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. 

 
 

Exodus, de UITTOCHT, verlossing (10). 
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Brandend vuur, donkerheid, duisternis en stormwind.  
(Hebr. 12:18) 
Hoofdstuk 19, vervolg. 

9 Daarna zeide de HERE tot Mozes: Zie, Ik kom tot u in een donkere 
wolk, opdat het volk kan horen, wanneer Ik met u spreek, en zij ook voor 
altoos in u geloven. En Mozes deelde de woorden van het volk aan de 
HERE mee. 
10 En de HERE zeide tot Mozes: Ga tot het volk; heilig hen heden en 
morgen, en laten zij hun klederen wassen. 
11 En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, want op de derde dag 
zal de HERE nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg 
Sinai. 
12 Daarom zult gij het volk buiten een bepaalde kring houden en 
zeggen: Wacht er u voor de berg te bestijgen, of maar de voet ervan aan 
te raken; ieder die de berg aanraakt, zal zeker ter dood gebracht 
worden. 
13 Geen hand zal hem aanraken, want dan zal men zeker gestenigd of 
met pijlen doorschoten worden; hetzij dier hetzij mens, hij zal niet blijven 
leven. Eerst bij de langgerekte toon van de hoorn mogen zij de berg 
bestijgen. (Exodus 19:9-13). 

 
Het zal niemand moeilijk vallen het verschil op te merken met de 
woorden van de Here in vers 4:  

gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op 
arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. 

 
Tot dan toe was alles van Gods kant genade geweest. Maar 
doordat Israël zich op een ander standpunt plaatste dan op 
genade en de grondslag van verplichting koos, begonnen zij hier 
te ervaren wat het verschil tussen wet en genade was. 
In Hebreeën 12 wordt de positie van de christenen, die uit genade 
leven, vergeleken met de positie van Israël onder de wet, met de 
volgende woorden: 

18 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot 
donkerheid, duisternis en stormwind, 
19 tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het 
horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd; 
20 want zij konden dit bevel niet dragen: Zelfs als een dier de berg 
aanraakt, zal het worden gestenigd. 
21 En zo ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben enkel 
vreze en beving. 
22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende 
God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 
23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, 
die ingeschreven zijn in de hemelen, die de voleinding bereikt hebben, 
24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed 
der  
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Een geheel ander karakter wordt ons daar getekend: Geen vrees 
en beven, geen Sinai, maar Sion, de berg die de Here gekozen 
had, om daar te wonen.  
Wat Sion is kunnen we opmaken uit meerdere teksten, maar de 
volgende greep uit de psalmen zal voldoende zijn, om te laten 
zien, dat het de plaats is, waar op aarde de Here wil wonen, waar 
Hij de getrouwen tot zich doet naderen, waarvan bij de Sinai geen 
sprake kon zijn. Spreekt de Sinai van de wet, Sion spreekt van 
genade:  

 Ps 74:2  Gedenk uw gemeente, die Gij van ouds hebt verworven, die Gij 
verlost hebt als de stam van uw erfdeel, de berg Sion, waarop Gij uw 
woning hebt gevestigd. 
Ps 76:2  in Salem was immers zijn tent, en op Sion zijn woning; 
Ps 78:68  Maar Hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion, die Hij 
liefheeft; 
Ps 84:7  Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in 
Sion.  

 
Gelovigen uit de oude dag kenden ook geloof en hadden 
eveneens hun verwachting op God en zijn barmhartigheid. Hier 
echter gaat het om de vraag, wat de wet voor hen toevoegde of 
veranderde. Als we denken aan de vertrouwelijke omgang van 
God met Abraham, beseffen we, wat een verkeerd standpunt 
Israël bij de Sinai heeft gekozen; want waar is daar nog sprake 
van vertrouwelijkheid? Hoe zou er ook vertrouwelijkheid kunnen 
zijn, als een mens tegen God zegt “Ik ga er mee akkoord, dat U 
mij zult zegenen, als ik in alle dingen naar uw wil handel”. Wij 
falen immers gedurig. 
 
Op de derde dag zou de Here neerdalen voor de ogen van het 
volk. 
Zo een derde dag zal er eenmaal zijn: 

Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons 
oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. (Hos 6:2). 

Dat zal de dag van een nieuw begin zijn, als na bekering van 
Israël Christus terugkomt tot zijn volk. Dan kan van hen gezegd 
worden: 

Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen zij het 
land bezitten: een scheut die Ik geplant heb, een werk mijner handen, 
tot mijn verheerlijking. (Jesaja 60:21). 

Dan behoeven zij hun klederen niet te wassen, omdat die 
gewassen zijn in het bloed van het Lam Gods. 
Zonder bekering echter kon Israël de komst van de Here in dat 
rechterlijk karakter niet verdragen. Geheel anders was het, toen 
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Hij neerdaalde om te gaan wonen op het verzoendeksel, dat een 
genadetroon was. 
  

14 Toen daalde Mozes de berg af naar het volk; hij heiligde het volk en 
zij wiesen hun klederen. 
15 En hij zeide tot het volk: Weest over drie dagen gereed, nadert niet 
tot een vrouw. 
16 En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er 
donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en 
zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, 
beefde. 
17 Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij 
stelden zich op onder aan de berg. 
18 En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de HERE daarop 
nederdaalde in vuur; de rook daarvan steeg op als de rook van een 
oven, en de gehele berg beefde zeer. 
19 Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, 
en God antwoordde hem in de donder. 
20 Toen daalde de HERE neder op de berg Sinai, op de bergtop,  

 
Dat is waar de Geest van God in Hebreeën 12 op doelde. Hoe zou 
een mens kunnen opklimmen naar die Heilige God?  
De Here had gezegd, dat Hij het volk tot zich gebracht had. Maar 
deze verzen wijzen niet op nabijheid, maar op de grote afstand 
tussen God en mens, een afstand, die niet in kilometers is uit te 
drukken, de afstand tussen gerechtigheid en zonde, tussen heilig 
en onheilig, tussen licht en duisternis, tussen rein en onrein, 
tussen goed en kwaad. Het is de consequentie als mensen menen 
op het standpunt van wetbetrachting voor God te kunnen bestaan.  
Israël heeft dan ook nooit onder een systeem van honderd procent 
wet geleefd. Door het middelaarschap van Mozes is de Here 
genadig geweest en heeft Hij het volk na het verbreken van het 
wetverbond door de afgoderij met het gouden kalf niet omge-
bracht. Het is daarom “wet met genadige voorziening in geval van 
overtreding” geworden. 
 

en de HERE riep Mozes naar de bergtop, en Mozes klom naar boven. 
21 Daarna zeide de HERE tot Mozes: Daal af, waarschuw het volk, dat 
zij niet doordringen tot de HERE om iets te zien; dan zouden velen van 
hen vallen. 
22 En ook de priesters die tot de HERE naderen, zullen zich heiligen, 
opdat de HERE niet tegen hen losbreke. 
23 Toen zeide Mozes tot de HERE: Het volk kan de berg Sinai niet 
bestijgen, want gij hebt ons gewaarschuwd: zet de berg af en heilig hem. 
24 Daarop zeide de HERE tot hem: Ga, daal af en klim met Aaron naar 
boven; maar de priesters en het volk mogen niet doordringen om tot de 
HERE op te klimmen, opdat Hij niet tegen hen losbreke. 
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25 Toen daalde Mozes af tot het volk en zeide het hun. 
 
Deze hernieuwde waarschuwing laat ons zien, dat de Here, 
hoewel het volk voor het principe wet gekozen had, nog genadig 
aan hen dacht, wetende hoe wij mensen zijn, opdat zij in hun 
overmoed niet tegen zijn bevel zouden ingaan.  
De Here kiest voor ons niet de wet; Hij kiest voor genade. Het is 
de mens, die telkens in zijn dwaasheid de wet verkiest en meent, 
dat God graag ziet, dat wij een wettisch standpunt innemen. Wat 
een miskenning van de onmetelijke genade en goedheid van God.  
 
In Mozes met Aaron hebben we een type van de Koning/Rechter 
en de Hogepriester, verenigd in Jezus Christus, die in staat is voor 
mensen tot God te gaan en die een eeuwige verlossing en 
verzoening heeft aangebracht, zoals Mozes verzoening na het 
gouden kalf bewerkte. 
 
Hoofdstuk 20. 
De tien geboden. 

1 Toen sprak God al deze woorden: 
2 Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, 
geleid heb. 
3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 
4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat 
boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in 
de wateren onder de aarde is. 
5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw 
God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek 
aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die 
Mij haten, 
6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben 
en mijn geboden onderhouden. 
7 Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de 
HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. 
8 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; 
9 zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 
10 maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult 
gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw 
dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling 
die in uw steden woont. 
11 Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de 
zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom 
zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die. 
12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het 
land dat de HERE, uw God, u geven zal. 
13 Gij zult niet doodslaan. 
14 Gij zult niet echtbreken. 
15 Gij zult niet stelen. 
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16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 
17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws 
naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn 
rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. 

 
De eerste vijf geboden zijn: 
1 Ik ben de Here, uw God, 
2 geen andere goden maken of dienen, 
3 Gods naam niet ijdel gebruiken, 
4 de sabbat houden en 
5 vader en moeder eren. 
 
De tweede serie is: 
6  Niet doodslaan, 
7  niet echtbreken, 
8  niet stelen, 
9  niet liegen en 
10 niet begeren. 
 
1 De eerste woorden in de tien geboden verwijzen naar het feit, 
dat de Here het volk uit Egypte geleid had. God wilde hun God 
zijn, zich ook noemen met de naam “de God van Israël”, maar 
wilde ook gekend worden als de God die hen uit Egypte had 
verlost. Dat behelsde de gehele geschiedenis van hun verdrukking 
in Egypte, de wijze waarop de Here hen had kunnen sparen, en 
hun tocht door de Rode zee, waarin Farao was omgekomen. 
Een letterlijk gebod is er niet in te vinden, maar wie God kent en 
erkent en dankbaar is voor de onverdiende verlossing door Hem, 
zal ook de verantwoordelijkheid beseffen om Hem als God te eren, 
te dienen en te gehoorzamen. Dat de verlossing onverdiend was, 
bleek uit het voorschrift om bloed aan de deur te strijken als 
bewijs, dat de dood reeds was geweest en bewijst Gods liefde 
voor hen, hoewel zij schuldig waren. 
Vers 5 zegt, dat de Here een naijverig God is. Jaloezie is dikwijls 
niet goed, maar jaloezie wegens ontrouw, waar trouw verwacht 
mag worden en een plicht is, is niet af te keuren. Zou de Here de 
afgoden moeten gunnen, wat Hem alleen toekomt, de eer en de 
dankbaarheid? 
God bezoekt de zonden der vaderen aan de kinderen van hen die 
Hem haten, maar dat betekent niet hun veroordeling. Als het 
nageslacht zich bekeert, geldt vers 6: God doet barmhartigheid 
aan duizenden dergenen die Hem liefhebben. Barmhartigheid, 
want ook zij kunnen geen rechten laten gelden, net zo min als wij. 
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De zegen van God is altijd en voor iedereen een zaak van 
barmhartigheid en niet van verdienste. 
 
2 Het tweede gebod volgt eigenlijk uit het eerste en daaraan niet 
voldoen, betekent God niet als God erkennen, noch betoon van 
dankbaarheid wegens de onverdiende verlossing, of wederliefde 
als antwoord op Gods liefde. 
 
3 Het ijdel gebruik van Gods naam, doet tekort aan Gods 
heiligheid en haalt Hem neer naar het niveau van de straattaal. 
Het is in strijd met zowel de vreze voor God als de liefde tot Hem. 
 
4 Het gebod met betrekking tot de sabbat is een gebod, dat ons 
geweten niet vanzelfsprekend acht. Het geweten van ons mensen 
zegt ons niet, dat we de sabbat moeten houden, in tegenstelling 
tot een gebod als niet stelen. Als de Here dit gebod niet had 
gegeven, zou niemand de sabbat ooit gehouden hebben. Het was 
daarom bij uitstek de graadmeter om te zien of Israël de Here 
wilde gehoorzamen of niet. 
De zevende dag was evenwel ook in overeenstemming met het 
begrip wet. Van de wet geldt immers: doet dat en gij zult leven, 
met andere woorden, volbreng de werken van de wet, dan volgt de 
rust als beloning. Geheel anders is de dag des Heren, de eerste 
dag van de week. Die spreekt van rust en zegen op de eerste dag, 
voor er enig werk is verricht, louter als genadegift, waarna we in 
de zekerheid van Gods genade de zes dagen ons werk met 
blijmoedigheid mogen verrichten.  
De eerste dag van de week is niet de sabbat, maar de “dag des 
Heren”. De sabbat is uitsluitend de zevende dag. De zondag is 
ook niet in de plaats van de sabbat gekomen en een gebod om de 
zondag te vieren is niet gegeven. Een christen zal echter graag en 
van harte de eerste dag, de zondag, aan de Here en zijn dienst 
wijden. De achtergrond daarvan is echter niet het vierde gebod. 
 
5 Vader en moeder zijn het eerste gezag dat een mens boven zich 
heeft. Het zijn gezagdragers die we zien. Als we hen niet eren, 
hoe zullen we God dan eren, die we niet zien? In zekere zin 
vertegenwoordigen zij Gods gezag en in de gehoorzaamheid aan 
hen leren we in onze jeugdige periode wat gepast is tegenover 
hen, die boven ons staan, dus zeker tegenover God.  
Het valt op, dat in deze vijf geboden niet staat, dat God geëerd 
moet worden. Het is wel in de voorgaande geboden – of verboden 
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– begrepen, maar wordt niet als apart gebod gegeven. Is dat soms 
omdat een afgedwongen eerbetoon of lofzang voor God weinig of 
geen waarde heeft? Hij waardeert de vrijwillige offeranden; zij 
bewijzen dat achter het offer een hart is, dat Hem liefheeft. 
 
De Here Jezus heeft dan ook op de vraag in Mattheus 22  
“Meester, wat is het grote gebod in de wet?”, geantwoord: 

37 Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met 
geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 
38 Dit is het grote en eerste gebod. 

Wie de Here liefheeft, heeft geen gebod nodig om te weten wat 
voor de Here welgevallig is. 
 
De tweede serie van vijf heeft betrekking op onze verhouding tot 
en ons gedrag tegenover de naaste. Daarover zei de Here:  

39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelf. 
40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. 

 
Het is merkwaardig, dat de Here zei, dat de naaste liefhebben als 
jezelf gelijk is aan God liefhebben. Hoe kon Hij dat zeggen? 
Dat kon Hij zeggen, omdat niemand ons zo na staat als Hij, die om 
ons te redden zijn leven heeft afgelegd. De naaste liefhebben 
begint met Jezus Christus liefhebben en dat is inderdaad God 
liefhebben.  
Het is duidelijk, dat de natuurlijke, godvijandige mens aan het 
eerste en aan het tweede niet zal voldoen. En voor de Christen 
geldt het woord dat Petrus sprak  

10 Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der 
discipelen te leggen, dat noch onze vaderen, noch wij hebben kunnen 
dragen? (Handelingen 15:10). 

 
Zij bleven van verre staan. 
De Here had gezegd: Ik heb u op vleugels van een arend 
gedragen en tot Mij gebracht. Waar was nu die nabijheid?: 

18 En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de 
bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het 
volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. 
19 En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, dan zullen wij horen; 
maar God spreke niet met ons, opdat wij niet sterven. 
20  Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen om 
u op de proef te stellen, en opdat er vrees voor Hem over u kome, dat gij 
niet zondigt.   
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Henoch had geen wet, maar hij heeft met God gewandeld 
(Genesis 5:22 en 24). Hij stond niet van ver. 
Abraham had evenmin de wet, maar hij wordt een vriend van God 
genoemd en stond niet van ver. 
Gelovigen in deze tijd zijn kinderen van God. Zij staan niet van 
ver. 

23 Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde 
bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou 
worden. 
24 De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus (tot 
Christus kwam), opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. 
25 Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de 
tuchtmeester. 
26 Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.   
(Galaten 3:23-26). 

 
Wie echter, als Israël, meent op grond van werken van de wet 
voor God te kunnen bestaan, kan daarmee niet tot God naderen 
en blijft ver van God. De weg van de werken is de weg van Kaïn, 
die God de vruchten van zijn werk bracht.  
Wie tot God wil naderen, moet de weg van Abel gaan, die een lam 
slachtte in zijn plaats. Het Lam dat ons tot God brengt, is het Lam 
van God, Jezus Christus, die voor zondaren stierf, opdat zij niet 
geoordeeld zouden worden.  
Adam, Abel, Henoch, Noach, Abraham, Jozef, zij zijn allen door 
het geloof gerechtvaardigd en een wet van God hadden zij niet. 
Ook wij, die na de periode van de wet leven, worden alleen door 
geloof gerechtvaardigd en ook wij staan niet onder de wet. Dat 
betekent niet, dat zij, evenmin als wij, naar het goeddunken van  
eigen hart leefden. Er is het geweten, dat ons goed en kwaad doet 
onderscheiden, we hebben het woord van God, dat ons een licht 
op de weg is, maar bovendien kennen we Jezus Christus, en wie 
Hem volgt, wandelt in vrede en is voor God welgevallig in zijn 
doen. 
Van de wet zei Paulus in 1 Timotheus 1:6-10: 

6 Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat; 
7 zij willen leraars der wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat zij 
zeggen of waarover zij zo stellig spreken. 
8 Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast, 
9 wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, maar 
voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor 
onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en 
doodslagers, 
10 hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, 
meinedigen, en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer. 
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   Geen werken kunnen ons rechtvaardig maken, 
  wat goed is, maakt het kwaad niet ongedaan. 
  Geen mens kan tot Gods heil’ ge standaard raken, 
  en minder dan volmaakt neemt God niet aan. 
  En wie kan zeggen, Here, ik ben rein? 
  Hoe kan een mens die zondigt, heilig zijn? 
 
  Er is een weg tot God, de weg ten leven, 
  de weg van ’t oordeel dat heeft plaats gehad; 
  die weg is Jezus, die zich heeft gegeven, 
  en kruis en oordeel voor ons over had. 
  Het oordeel komt, maar gaat aan elk voorbij, 
  voor wie Hij stierf, hij is voor eeuwig vrij. 
 
  Geen zondig mens kan ’t oordeel Gods ontlopen, 
  God stelde dood en oordeel als zijn straf. 
  Maar Jezus kwam om zondaars vrij te kopen 
  en wendt voor wie gelooft dat oordeel af. 
  O liefde die, onschuldig, heeft betaald. 
  en mij voor ’t oordeel Gods heeft weggehaald. 
 
  Wat blijft nog over dan die Heer te prijzen, 
  die heeft te eisen, maar die alles geeft? 
  Komt, laat ons Jezus alle eer bewijzen, 
  die stierf, maar bij de Vader eeuwig leeft, 
  de Mens die God is in des Vaders troon, 
   de Eeuw’ ge, de Verlosser en Gods Zoon. 
    
Mozes zei tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen om u op 
de proef te stellen, en opdat er vrees voor Hem over u kome, dat 
gij niet zondigt. Dat zijn de woorden van vers 20. 
Vrees en angst. Hoe geheel anders is het evangelie van Jezus 
Christus. “God is gekomen om u op de proef te stellen” zei Mozes. 
De Here Jezus heeft gezegd:  

10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik 
ben gekomen, opdat zij (de schapen) leven hebben en overvloed. 
11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn 
schapen; (Johannes 10:10 en 11). 

En in Efeze 2:17 lezen we:  
En Hij is gekomen en heeft vrede verkondigd aan u, 
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Hij was dan ook niet gekomen om te oordelen, maar om te 
behouden. Dat kon van de wetgeving niet gezegd worden, want de 
wet kan slechts veroordelen, omdat allen tekort komen en 
zondigen. 
Zij is een bediening des doods, die veroordeling brengt, zoals 
Paulus heeft geschreven in 2 Korinthe 3: 

7 Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, 
gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blik 
niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid 
van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest, 
8 hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn? 
9 Want indien de bediening, die veroordeling brengt, heerlijkheid was, 
veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in 
heerlijkheid.  

 
Een aarden altaar. 

21Het volk nu bleef van verre staan, maar Mozes naderde tot de 
donkerheid waarin God was. 
22 Toen zeide de HERE tot Mozes: Zo zult gij zeggen tot de Israëlieten: 
gij hebt gezien, dat Ik van de hemel met u gesproken heb: 
23 gij zult naast Mij geen goden maken; noch van zilver noch van goud 
zult gij ze u maken. 
24 Een altaar van aarde zult gij voor Mij maken en daarop offeren uw 
brandoffers en uw vredeoffers, uw kleinvee en uw runderen. Op elke 
plaats waar Ik mijn naam doe gedenken, zal Ik tot u komen en u 
zegenen. 
25 Indien gij echter een altaar van stenen voor Mij maakt, dan moogt gij 
het niet bouwen van gehouwen steen; wanneer gij dat met uw houweel 
bewerkt, ontwijdt gij het. 
26 Ook moogt gij niet langs een trap naar mijn altaar opklimmen, opdat 
daarop uw schaamte niet zichtbaar worde. 

 
Mozes, de man die uit het water getrokken was, naderde tot God, 
het type van Christus, die uit de dood is opgestaan en de 
Middelaar is tussen God en mensen. Het volk stond dus van ver, 
maar er was een weg om tot God te naderen. Niet de weg van 
grote woorden en overmoedige beloften, maar de weg van het 
offer op het altaar. Dat is de weg die Abel reeds is gegaan; en alle 
eeuwen door zijn de  getrouwen door een bloedig offer tot God 
gegaan. Die offers wezen allemaal op de erkenning dat een 
oordeel nodig was, maar ook op Hem, die het offer zou zijn, dat 
werkelijk zonden wegnam, Jezus Christus, het Lam van God. Het 
begrip “plaatsvervangend sterven” moet daardoor bij hen, die in de 
oude tijd bloedige offers brachten, bekend zijn geweest. 
 
De Here Jezus heeft in Mattheus 23:19 gezegd: 
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Gij blinden, immers, wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave 
heiligt? 

 
Waarom is het altaar meer en waarom wordt dat hier eerst 
genoemd? 
Kijk, de Here heeft aan bokken en stieren geen behoefte. Het 
offer, waarvan alle offers slechts voorlopers waren, is voor Hem 
kostbaar geweest, omdat het door Christus is gebracht die ook 
zelf het offer was. En Christus is om zich te offeren neergedaald, 
heeft zichzelf vernederd en heeft een lichaam aangenomen dat uit 
het stof der aarde is. Daarom een aarden altaar. 
De andere zijde is, dat Hij die als de onwaardigste onder de 
mensen onder ons verkeerde, toch de Machtige, de Rots was, die 
zijn leven kon afleggen en het weer kon nemen. Daar heeft geen 
mens aan bijgedragen, daar kon niemand aan verbeteren of aan 
toevoegen, en daarom mocht er aan de stenen van een altaar niet 
gehakt worden. En als we door Christus en zijn offer tot God 
naderen, bereiken we God niet door op te kimmen, neen, Hij is tot 
ons neergekomen; geen trappen dus. 
 
Hoofdstuk 21 
De knecht die zijn heer, zijn vrouw en zijn kinderen liefhad. 

1 Dit zijn de verordeningen die gij hun zult voorhouden. 
2 Wanneer gij een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij zes jaar dienen, maar 
in het zevende jaar zal hij om niet als een vrij man weggaan. 
3 Indien hij alleen gekomen is, zal hij alleen weggaan; indien hij gehuwd 
was, dan zal zijn vrouw met hem weggaan. 
4 Indien zijn heer hem een vrouw gegeven heeft en zij hem zonen of 
dochters gebaard heeft, zal de vrouw met haar kinderen het eigendom 
blijven van haar heer, en hij zal alleen weggaan. 
5 Maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn heer, mijn vrouw en 
mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man weggaan, 
6 dan zal zijn heer hem bij de goden brengen, hij zal hem bij de deur of 
de deurpost brengen, en zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren 
en hij zal hem voor altijd dienen. 

 
Een Hebreeër, die zich (wegens armoede) als een slaaf had 
moeten verkopen, mocht niet voor altijd als slaaf gehouden 
worden. Had de Here zijn volk niet uit de slavernij in Egypte 
verlost, mochten zij dan elkander blijvend als een slaaf knechten? 
Dat was niet naar de wil van God. Vergeleken met de gebruiken 
uit die tijd was dit een heel bijzonder humaan voorschrift, gegrond 
op barmhartigheid. Het doet denken aan wat we in Hebreeën 13:3 
vinden: 
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Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart; aan hen, 
die mishandeld worden, als mensen, die ook zelf een lichaam hebt.  

Het was een voorschrift de God van alle barmhartigheid waardig. 
 
Maar in geval zijn heer hem een vrouw had gegeven, bij wie hij 
kinderen gekregen had, bleven vrouw en kinderen rechtens het 
eigendom van die heer. Daarop volgt evenwel het merkwaardige 
voorschrift, als de slaaf zijn heer, zijn vrouw en zijn kinderen 
liefhad en niet van hen wilde heengaan, dat hem bij de deur van 
het huis zijn oor met een priem doorboord moest worden, waarna 
hij blijvend zijn heer zou dienen.  
Van de Here Jezus staat geschreven, dat Hij 

Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft 
aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. 
8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en 
is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.  
(Philippi 2:7 en 8). 

 
Hier wordt gesproken over zijn menswording, maar ook over zijn 
vernedering tot een dienstknecht. 
Dat wordt ook in Psalm 40 genoemd: 

7 Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; 
8 ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste. 

Deze beide verzen noemen zijn komst en zijn lust om Gods wil te 
doen, dat is te dienen. Maar aan die verzen gaat het volgende 
vooraf:  

6 In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen, (Gij hebt mij 
geopende oren gegeven), brandoffer en zondoffer hebt Gij niet 
gevraagd. 

In dit vers woorden de oren genoemd. Dat past bij de gestalte van 
een dienstknecht, want die behoort naar zijn meester te horen. En 
dat was ongetwijfeld ook de zin van het voorschrift, dat van een 
knecht, die eeuwig wilde dienen, het oor doorboord werd. 
Het is een merkwaardig beeld van Christus die gekomen was om 
op Golgotha het enige offer te brengen, dat God kon behagen, die 
gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij geleden heeft 
(Hebreeën 5:8), die zijn gemeente heeft liefgehad en eeuwig wil 
liefhebben en zich voor altijd aan haar heeft verbonden. Zij 
bestaat uit allen die de Vader Hem gegeven heeft. Door Mens te 
worden nam Hij de gestalte van een dienstknecht aan en Hij blijft 
Mens voor altijd, (maar wel de Mens die God is.) 

Wordt D.V. vervolgd. 
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Het Woord, dat uit de mond Gods uitgaat. 
Wie en wat is Jezus Christus? 
In Mattheus 3 lezen we 

16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, 
de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een 
duif en op Hem komen. 
17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de 
geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. 

 
Het evangelie van Mattheus begint met te zeggen, dat Jezus 
Christus de Zoon van David was. Het is dus de bedoeling  van de 
Heilige Geest om Hem in dit evangelie als de Koning van Israël 
voor te stellen.  
In Psalm 110 staat geschreven:  

2 De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit: heers te midden 
van uw vijanden. 
3 Uw volk is een en al gewilligheid ten dage van uw heerban; in heilige 
feestdos rijst uit de schoot van de dageraad de dauw uwer jonge 
mannen voor u op. 
4 De HERE heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester 
voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek. 

 
In vers 2 wordt gesproken over de scepter en het heersen van de 
Here; dat vers handelt dus over zijn koningschap. In vers 4 wordt 
van Hem gezegd, dat Hij Priester is naar de ordening van 
Melchizedek. Die Melchizedek was koning van Salem en priester 
van de allerhoogste God. De Here Jezus is, evenals Melchizedek, 
Koning/Priester.  
Als Koning wordt Hij dus in Mattheus voorgesteld. 
Markus stelt Hem daarbij als Priester voor, waarom dat evangelie 
begint met zijn doop en zijn geboorte niet wordt vermeld. De 
dienst van een priester ving immers pas aan, nadat hij gezalfd 
was. Die twee evangeliën horen dus bij elkaar, zoals ook Lukas en 
Johannes bij elkaar behoren. Johannes maakt door zijn evangelie 
immers duidelijk, dat de Mens Jezus uit Lukas God van 
eeuwigheid is; die Mens is Gods Zoon. 
 
Gods getuigenis over Hem: Hij is God. 
In het zestiende vers van Mattheus 3 lezen we dus, dat de Koning 
gezalfd is met de Geest van God, en in vers 17 getuigde God van 
de hemel over Hem, dat Hij zijn geliefde Zoon is.  
We denken vaak nog te klein van Jezus Christus. Maar God denkt 
niet klein van Hem. Hij heeft Hem aangewezen als zijn eigen Zoon 
in wie Hij zijn welbehagen heeft. En laten we niet vergeten, dat 
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een zoon niet minder in wezen kan zijn dan zijn vader. Is de vader 
een mens, dan is de zoon ook een mens, en niet een beetje mens, 
maar gelijk aan zijn vader. Zo is de Zoon van God niet een lagere 
God, maar geheel God, een in wezen met de Vader. 
 
Het getuigenis van Johannes: Hij is God. 
Het evangelie van Lukas stelt ons de Here Jezus als waarachtig 
Mens voor, maar de Geest van God heeft vervolgens Johannes 
het evangelie laten schrijven, waarin zijn Godheid nadrukkelijk 
wordt geproclameerd: 

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het 
Woord was God. 
2 Dit was in den beginne bij God. 
3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding 
geworden, dat geworden is. 
4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 
5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet 
gegrepen. 
6 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; 
7 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door 
hem geloven zouden. 
8 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. 
9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de 
wereld. 
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de 
wereld heeft Hem niet gekend. 
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. (Johannes 1:1-13). 

 
Dat evangelie vermeldt zijn geboorte niet, maar zegt wel dat het 
Woord vlees is geworden (de menswording dus). Het begint met 
zijn bestaan van eeuwigheid als God. 
Johannes ontkent zijn mensheid niet, maar wijst er ook dan op, 
dat Hij de Zoon van de Vader is: 

14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij 
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de 
eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. 
15 Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze 
was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geweest, want Hij 
was eer dan ik. 
16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op 
genade; 
17 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn 
door Jezus Christus gekomen. 

 16 

18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de 
boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. (Johannes 
1:14-18). 

 
Van het feit, dat Jezus Christus God is, hebben we dus het 
getuigenis van Godzelf en dat van de evangelist Johannes in het 
evangelie. Er is veel meer getuigenis van zijn Godheid, ook in het 
Oude Testament, maar God en zijn Woord zijn reeds toereikend.  
 
Wat zei Jezus, de Mens die God is, van Gods Woord? 
Welnu, het getuigenis van God uit de hemel ging vooraf aan de 
verzoeking door de duivel, die gezegd heeft: 

Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. 
 (Mattheus 4:3) 
De duivel betwijfelde niet of Hij Gods Zoon was, maar trachtte 
Hem te verleiden tot eigenmachtig optreden om zijn Godheid aan 
te tonen. 
Daarop antwoordde de Here: 

Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van 
alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. (Mattheus 4:4). 

 
Met dat antwoord heeft de Here het Woord van God twee maal de 
eer gegeven. Ten eerste beriep Hij zich op het geschreven Woord 
Gods en verklaarde Hij dat daardoor als gezaghebbend. Ten 
tweede aanvaardde Hij als gezaghebbend wat in Deuteronomium 
geschreven staat, dat de mens zal leven van alle woord dat uit de 
mond van God uitgaat. En Hij, die dat verklaarde, was de Zoon 
van God, door God als zodanig aangewezen. 
De Mens Jezus, die volgens Gods eigen getuigenis Gods Zoon is, 
verklaarde, dat de mens niet alleen van brood zal leven, maar van 
alle woord dat uit Gods mond uitgaat. 
“De mens” zal niet alleen van brood leven. De woorden van de 
Here Jezus gelden dus voor ieder die een mens is. En Hij 
bekrachtigde nadrukkelijk, dat de mens zal leven van “alle woord 
dat uit de mond Gods uitgaat”, dat is het gehele Woord van God, 
de Bijbel.  
Hij heeft gezegd, dat de mens daardoor zal leven. Dat betekent, 
dat wie dat woord verwerpt, niet zal leven. En de toevoeging alle 
laat ons niet toe, iets van dat Woord Gods te verwerpen of te 
negeren. 
 
Hoe gezaghebbend acht God het woord van Christus?  
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In Mattheus 16 lezen we, dat de Here Jezus zijn discipelen verteld 
heeft,  

dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der 
oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten 
derden dage opgewekt worden. (Vers 21). 

 
Daarop gebeurde het volgende:  

22 En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: 
Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen! 
23 Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, 
satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen 
Gods, maar op die der mensen. 

 
In vers 27 heeft de Here toen gezegd: 

27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, 
met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. 

De Here begreep wel, waarom Petrus zo had gesproken. Hij kon 
zich niet voorstellen, dat de Zoon van de levende God zou 
sterven. 
Met de andere discipelen verwachtte hij de oprichting van het 
koninkrijk en in die gedachte was volgens hem geen plaats voor 
lijden en sterven van de Christus. Dat was geen schande, hoewel 
de Here zijn discipelen later wel heeft verweten, dat zij niet 
hadden verstaan, wat in het Oude Testament over zijn lijden en 
sterven is voorzegd. Om te voorkomen, dat zij al te zeer geschokt 
zouden worden, verzekerde Hij hen er in vers 27 van, dat Hij zou 
komen in de heerlijkheid van zijn Vader, precies wat zij van Hem 
verwachtten. 
 
Maar Hij voegde er nog iets aan toe:  

28 Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, 
die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des 
mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. 

En die belofte is zes dagen later ook vervuld: 
1 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder 
Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 
2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde 
gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. 
3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. 
4 Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed, dat wij hier 
zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U een, en 
voor Mozes een, en voor Elia een. 
5 Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, 
en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in 
wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem! (Johannes 17:1-5). 
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Hier horen we in vers 5 het tweede getuigenis van God de Vader 
over zijn Zoon. De drie discipelen werden daardoor bevestigd in 
hun overtuiging, dat Jezus de Zoon van God is. Opvallend is hier 
echter, dat God er aan toevoegde hoort naar Hem.  
Er was reden voor die toevoeging, omdat Petrus niet naar zijn 
woorden gehoord had en Hem had tegengesproken. En zomin als 
we Gods woorden mogen tegenspreken of verwerpen, mogen we 
ook het woord van Christus verwerpen of tegenspreken. 
God de Vader verklaarde door hetgeen Hij zei opnieuw, dat Jezus 
God is en dat zijn Woord Gods Woord is, gezaghebbend en 
waarachtig. Wie zijn woorden betwijfelt of terzijde legt, veracht het 
Woord Gods en doet daarmee iets van hetzelfde karakter als wat 
Eva in de hof heeft gedaan, toen ze Gods Woord negeerde en het 
woord van de duivel gehoorzaamde. 
 
We hebben nu de bevestiging van zowel de Godheid van Christus 
als van het goddelijk gezag van zijn woorden, beide bevestigd 
door God de Vader. 
Als we nu terugkeren naar de woorden in Mattheus 4:4: 

Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van 
alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat, 

beseffen we beter, dat wat de Here over het Woord Gods heeft 
gezegd, door ons niet genegeerd kan worden, en dat door Hem, 
die wel in vernedering op aarde was, maar God in het vlees was, 
met een gezaghebbend woord het klemmende en gezaghebbende 
van geheel Gods Woord is bevestigd, terwijl dat Woord ook door 
Hem als Mens is aanvaard en toegepast in zijn aardse leven. 
 
Als we dan belijden volgelingen van Jezus Christus te zijn, 
behoren we Hem ook te volgen in zijn gehoorzaamheid aan Gods 
Woord en zijn erkenning van de Heilige Schrift als het gezag-
hebbende Woord van God.  
Er zullen meerdere redeneringen en verschillende overwegingen 
naar voren gebracht kunnen worden om te verdedigen, dat de 
Bijbel niet absoluut gezaghebbend is en niet voor honderd procent 
als het waarachtige Woord Gods beschouwd kan worden; maar 
tegenover die menselijke meningen en uitspraken staat het 
gezaghebbende woord van de Zoon van God, van wie God de 
Vader gezegd heeft “hoort Hem”. En wie is de christen, hij zij 
theoloog of niet, die zijn woord of mening plaatst tegenover het 
gezaghebbende woord van Hem, die Gods Zoon is, door wien alle 
dingen geschapen zijn en die alle dingen draagt door het woord 
van zijn kracht? Wie is de eerste tegenspreker van God geweest, 
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die bij de mens de kracht van Gods woord door zijn eigen woorden 
teniet trachtte te doen? Dat was de slang in de hof. 
Door wie spreken ook nu nog mensen God en Christus tegen en 
door wie maken zij Gods Woord voor de mensen krachteloos? Dat 
doen zij door dezelfde vijand van God en mensen. 
Als zij deze visie en deze voorstelling van zaken onweten-
schappelijk vinden, hebben zijn volkomen gelijk. Want het geloof 
heeft geen ondersteuning van wetenschap nodig, maar steunt 
onvoorwaardelijk op de waarachtigheid en wijsheid van de 
hoogheilige God, wiens verstand dat van alle wetenschappers 
tezamen ver te boven gaat. 
 
De consequentie van het verwerpen van (een deel van) 
de Bijbel. 
Er is slechts de mogelijkheid om de waarheid en het gezag van 
Gods Woord te ontkennen, als men de Godheid, waarachtigheid 
en alwetendheid van Christus ontkent. Wie dat doet, kan mogelijk 
menen een verlicht christen te zijn, maar vergist zich schromelijk. 
Hij is geen christen en behoort in de gemeente Gods niet als 
christen erkend te worden, laat staan als voorganger aanvaard te 
worden. En dat niet omdat hij als mens minder is dan christenen, 
minder vriendelijk, minder verdraagzaam of wat dan ook. Alleen 
omdat hij geen gelovig christen is en niet door het bloed van 
Jezus Christus gereinigd is van zonden. Zijn zonden zijn 
misschien wat minder in aantal dan die van meerdere christenen, 
bijvoorbeeld van Paulus. De laatste heeft indertijd christenen 
bloedig vervolgd. Maar een mens wordt alleen van zonde 
gereinigd door het geloof in Jezus Christus, die Gods oordeel over 
de zonde droeg, het geloof dat Hij Gods Zoon, dus God is.  
Begrijp mij goed, de Here Jezus is niet gekomen om te oordelen:  

17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de 
wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 
18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren 
Zoon van God. 

 
Neen, Hij kwam niet om te oordelen. Maar Hij zal eenmaal wel 
oordelen. Ik wijs daarvoor op een aantal uitspraken van de Here 
Jezus in Johannes 5: 

22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel 
aan de Zoon gegeven, 
23 opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet 
eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft. 
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24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, 
die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, 
want hij is overgegaan uit de dood in het leven. 
25 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. 
26 Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon 
gegeven leven te hebben in Zichzelf. 
27 En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de 
Zoon des mensen is. 
28 Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de 
graven zijn, naar zijn stem zullen horen, 
29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de 
opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de 
opstanding ten oordeel. 

 
In deze woorden wordt bevestigd, dat Christus eenmaal oordelen 
zal. Hij zal niet de slechterikken oordelen, maar allen die zich niet 
bekeerd en niet in God en zijn Zoon geloofd hebben.  
Bovendien wordt in deze woorden bevestigd, dat aan de Zoon van 
God dezelfde eer verschuldigd is als aan God de Vader. 
 
De Bijbel kan niet gebroken, bekritiseerd worden . 

34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb 
gezegd: Gij zijt goden? 
35 Als Hij hen goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen 
is, en de Schrift niet kan gebroken worden, 
36 zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld 
gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon? 
37 Indien Ik de werken mijns Vaders niet doe, gelooft Mij niet, 
38 doch indien Ik ze doe en gij Mij toch niet gelooft, gelooft dan de 
werken, opdat gij weten en erkennen moogt, dat de Vader in Mij is en Ik 
in de Vader. (Johannes 10:34-38). 

 
Geloven we in Jezus Christus, dat wil zeggen dat Hij de Zoon van 
de levende God is? Dan zullen we ook zijn woorden in de 
bovenstaande verzen aanvaarden en overnemen en het beamen, 
dat de Schrift niet gebroken kan worden. Gods Woord is waarheid, 
zoals de Here Jezus in zijn gebed in Johannes 17 tot de Vader 
heeft gezegd: 

17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. 
 
We schrijven over de Bijbel, het geschreven Woord van God. 
Maar er is ook het vleesgeworden Woord van God, Jezus 
Christus. 
Zoals het Woord, Jezus Christus, van eeuwigheid en God is, is 
ook het geschreven woord van eeuwigheid en goddelijk: 
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89 Voor eeuwig, o HERE, houdt uw woord stand in de hemelen. 
(Psalm 119:89) 

 
Hij die God is, werd Mens, en zo is ook het goddelijk Woord in 
mensenwoorden tot ons gekomen. En zo min als dat geschreven 
Woord Gods gebroken kan worden, zijn ook bij Hem geen benen 
gebroken.  
Christus, het vleesgeworden Woord, leeft in eeuwigheid en zo zal 
ook Gods Woord blijven bestaan: 

35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen 
geenszins voorbijgaan. (Mattheus 24:35). 

 
 Hoe kostbaar is uw Woord, het Woord der waarheid, 
 dat eeuwig in de hemelen bestaat, 
 dat in het mens’ lijk donker schijnt in klaarheid 
 en wie gelooft niet in het duister laat. 
 Het toont de zondaar, die het oordeel vreest, 
 de Toevlucht, waar het oordeel is geweest. 
 
 Wie stelt zich boven ’t kostbaar Woord des Heren, 
  wie is de wijze sterveling op aard, 
 die meent dat hij d’ alwijze God kan leren 
 wat waarheid is en wat reeds is verjaard? 
 Is hij dan wijzer dan die God misschien, 

die al wat is en zijn zal heeft voorzien? 
 
Hoe nietig is de mens, door God geschapen, 
van Hem afhank’ lijk, weerloos als een blad, 
dat straks een wilde windvlaag weg zal rapen 
van tak of twijg waaraan het veilig zat. 
Wat zijt ge, Mens, die leeft voor korte tijd, 
bij God, de God van alle eeuwigheid?  
 
Als God de Heer zijn handen af zou trekken, 
die al wat leeft zijn goede zorgen geeft, 
dan zou geen mens zijn leven kunnen rekken, 
daar niemand zonder Gods genade leeft. 
Erken zijn grootheid en aanvaard zijn Woord! 
Zalig wie God gelooft en naar Hem hoort.  

 
Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen 

oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. 
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Dat is wat Paulus in 1 Korinthe 11:29 heeft geschreven. 
Eten en drinken tot zijn eigen oordeel is dan ook voor meerderen 
een angstige mogelijkheid, als zij overwegen of zij aan het 
avondmaal zullen deelnemen. Zij lopen liever geen risico en 
nemen daarom geen deel. 
Daaraan vooraf gaan de verzen 27 en 28: 

27 Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker des Heeren  
drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. 
28 Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en 
drinke  van den drinkbeker. 
29 Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een  
oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren. 
(Statenvertaling). 

 
Deze weergave in de voortreffelijke en terecht zeer gewaardeerde 
Statenvertaling doet mensen met een nauw geweten vragen “ben 
ik wel waardig?” En aangezien zij dat moeilijk bevestigend kunnen 
beantwoorden, lijken zij verstandig te handelen als zij zich van de 
broodbreking onthouden. 
 
Onwaardiglijk eten. 
Wat wordt daarmee bedoeld? Deelnemen aan het avondmaal, 
terwijl je dat niet waard bent? Zo wordt het veelal opgevat. 
Maar dat is niet wat de tekst bedoelt te zeggen. 
Velen hebben in de loop der tijd niet aan het avondmaal durven 
deelnemen op grond van de overweging, dat zij niet waardig 
waren om dat te doen. Dat werd nog versterkt door de eveneens 
bij velen heersende mening, dat niemand kan weten of hij 
behouden is; dat wordt naar zij menen, pas beslist als de Here de 
schapen van de bokken scheidt (Mattheus 25:31-46). 
Wedergeboren mensen zijn naar hun gedachte waardig om deel te 
nemen. Maar zij durven niet beweren, dat zij wedergeboren zijn. 
Misverstand dus, want het gaat niet om waardig of onwaardig zijn 
Onwaardiglijk eten betekent niet “Eten terwijl je onwaardig bent”. 
Die opvatting is een vergissing.  
De fout zit hem niet in de Statenvertaling, maar daarin, dat wij 
Nederlanders ons taalgebruik telkens enthousiast in moderne zin 
aanpassen en dat wij het blijkbaar onnodig vinden het jonge 
geslacht oudere taalvormen uit te leggen (geen reden tot trots). 
Er is namelijk verschil tussen een onwaardige persoon, en iets op 
een onwaardige wijze doen. In het eerste geval sprak men 
vanouds van iemand die onwaardig was om te eten, Ging het 
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echter niet om een persoon of een ding, maar om iets doen, dan 
sprak men van onwaardiglijk eten. Dat achtervoegsel “lijk” vinden 
we nog in de weergave in de Statenvertaling: “wie onwaardiglijk dit 
brood eet”.  
Dat het hier gaat om een onwaardige manier van eten en niet om 
een onwaardige persoon, is duidelijk door de weergave in de NBG 
vertaling: 

27 Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren 
drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. 

 
In deEngelse King James vertaling vinden we dezelfde weergave. 
Iemand die niet waardig is, is unworthy. Maar het onwaardig eten 
wordt weergegeven met “unworthily”, de manier van eten is 
onwaardig. 
Dan blijven er nog twee vragen over: 
1 Wat is eten op een onwaardige wijze? en 
2 Welk oordeel wordt bedoeld? 
 
1 Op een onwaardige wijze eten van het avondmaal. 
Het hoofdstuk (1 Korinthe 11) geeft daarop zelf het antwoord:  

20 Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des 
Heren; 
21 want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een 
hongerig is en de ander dronken. 
22 Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij 
zozeer de gemeente Gods, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? 
Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik niet. 

 
We kunnen het ons misschien moeilijk voorstellen, maar er waren 
in Korinthe gelovigen, die vroegtijdig naar het avondmaal gingen, 
zodat zij de eerst aanwezigen waren. Zij aten dan het grootste 
deel van het brood op, dat voor het avondmaal bestemd was en 
dronken de gereed staande wijn op. Dat was niet in 
overeenstemming met de heiligheid van de tafel des Heren. 

23 Want zelf heb ik (bij overlevering) van de Here ontvangen, wat ik u 
weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd 
overgeleverd, een brood nam, 
24 de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor 
u, doet dit tot mijn gedachtenis. 
25 Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij 
die drinkt, tot mijn gedachtenis. 
26 Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de 
dood des Heren, totdat Hij komt. 
27 Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren 
drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. 
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28 Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit 
de beker. 
29 Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het 
lichaam niet onderscheidt. 

 
De apostel legde in deze verzen uit, dat het brood, dat wij bij het 
avondmaal breken, van het lichaam van de Here Jezus spreekt en 
dat de wijn ons van zijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond 
spreekt. Bovendien proclameren we door het avondmaal de dood 
van de Here, de levende Here, totdat Hij komt. Daardoor heeft 
onze verkondiging door het avondmaal het karakter van het 
proclameren van Zijn overwinning. 
Brood en wijn op de avondmaalstafel zijn weliswaar brood en wijn, 
maar brood en wijn die spreken van onze Here en van wat Hij op 
Golgotha heeft gedaan. Daarom moeten we wel beseffen, dat het 
aan het avondmaal niet om onze honger of onze maag, maar om 
het lichaam en bloed van de Here Jezus gaat. Wie daarmee niet 
rekent, krijgt met de Here maken, die zoiets niet voorbij zal zien. 
Hij eet en drinkt tot zijn eigen oordeel. 
 
2 Eten en drinken tot eigen oordeel. 
Er zullen er zijn, die huiverig zijn om ooit aan het avondmaal deel 
te nemen. Je zou mogelijk je eigen verderf over je uitroepen, het 
eeuwig oordeel Gods. 
Is dat de zin van de tekst? 
Neen, dat is niet de zin van de tekst: 

30 Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet 
weinigen. 
31 Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het 
oordeel komen. 
32 Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij 
niet met de wereld zouden veroordeeld worden. 
33 Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht op 
elkander. 
34 Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel 
bijeenkomt. Het overige zal ik regelen, wanneer ik kom. 

 
In Korinthe waren er, die aan de avondmaalstafel aten alsof het de 
bedoeling de maag zo snel en voordelig mogelijk te vullen, en 
vergaten, dat brood en wijn spreken van de Here in zijn overgave 
op Golgotha. De Here deed hen niet verloren gaan, maar 
tuchtigde hen, zoals ook wij een ongehoorzaam kind kunnen 
tuchtigen. Het was juist de bedoeling van God, dat zij niet met de 
wereld veroordeeld zouden worden en daartoe diende die 
tuchtiging. 
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Er wordt wel hetzelfde woord “oordeel” gebruikt, maar we moeten 
daarbij niet aan het eeuwig oordeel of de hel denken; het gaat 
veeleer om correctie.  
 
Overigens is het wel juist, dat alleen kinderen Gods aan het 
avondmaal kunnen deelnemen, anders gezegd, alleen zij die zijn 
wedergeboren, of nog anders, zij die in Jezus Christus geloven ten 
eeuwigen leven. Door als gelovigen samen het brood te breken, 
geven we uitdrukking aan de gemeenschap met het lichaam en 
bloed van de Here, brengen we de eenheid en gemeenschap van 
het lichaam van Christus (de gemeente) tot uitdrukking, wat we 
doen tot zijn gedachtenis, waarbij we zijn dood verkondigen totdat 
Hij komt. Dat zijn zaken, waaraan onbekeerde mensen geen deel 
hebben. 
Het is een misvatting, dat de Here het avondmaal bedoelt te 
gebruiken om iemand tot zich te trekken, of dat men er aan kan 
deelnemen om er geestelijk beter van te worden. Daartoe is het 
beslist niet ingesteld. 
 
Het scheiden van schapen en de bokken. 
De Here heeft door hetgeen Hij heeft gezegd in Mattheus 25:31-46 
niet duidelijk willen maken, dat dan pas beslist wordt, wie 
behouden zal zijn en wie niet. De beslissing daarover valt in ons 
leven op aarde en niet pas als de Here is teruggekomen en op zijn 
troon zit. 
De Here Jezus heeft in Johannes 3:18 gezegd:  

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren 
Zoon van God.  

 
Wie gelooft, wordt niet geoordeeld. 
Hoe kunt U dat weten? Doordat Hij, die de waarheid is, het zegt. 
Wie niet gelooft heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van 
God, is (in beginsel) reeds veroordeeld. 
En hoe zal iemand ooit geloven?  
Door het horen van de prediking van het evangelie, want  

17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van 
Christus.  (Romeinen 10:17). 
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