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

in Christus Jezus is. 
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Exodus, de UITTOCHT, verlossing (11). 
 
Hoofdstuk21, vervolg. 
 
Een dochter uit Israël geen slavin als andere.  

 
7 En wanneer iemand zijn dochter als slavin verkoopt, zal zij niet 
weggaan zoals de slaven weggaan. 
8 Indien zij haar heer niet bevalt, die haar voor zichzelf bestemd had, 
dan moet hij haar laten loskopen; hij heeft niet de bevoegdheid haar aan 
een vreemd volk te verkopen, omdat hij trouweloos tegen haar 
gehandeld heeft. 
9 Indien hij haar voor zijn zoon bestemt, zal hij haar naar het recht der 
dochters doen. 7  En wanneer iemand zijn dochter als slavin verkoopt, 
zal zij niet weggaan zoals de slaven weggaan. 
8  Indien zij haar heer niet bevalt, die haar voor zichzelf bestemd had, 
dan moet hij haar laten loskopen; hij heeft niet de bevoegdheid haar aan 
een vreemd volk te verkopen, omdat hij trouweloos tegen haar 
gehandeld heeft. 
9  Indien hij haar voor zijn zoon bestemt, zal hij haar naar het recht der 
dochters doen. 
10  Indien hij zich een andere neemt, zal hij haar voeding, haar kleding 
en de echtelijke gemeenschap met haar niet verminderen. 
11  Indien hij haar deze drie dingen niet doet, zal zij weggaan, om niet, 
zonder geld. 

 
De Here bedoelde geen slavernij voor zijn verloste volk. Maar als 
iemand toch zijn dochter als slavin verkocht, werd zij door het 
voorschrift van God bijzonder beschermd. Haar heer kon haar 
huwen, maar moest haar voor een losprijs weer afstaan, indien zij 
hem niet zou bevallen. Hij had niet het recht haar door te 
verkopen aan een ander volk. En indien hij bedoelde haar aan zijn 
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zoon te geven, dan zou hij met haar moeten handelen, zoals hij 
met een dochter zou handelen. 
Als hij naast haar een andere vrouw zou huwen, mocht hij haar 
niet het recht van een echtgenote ontzeggen en moest hij voor 
haar blijven zorgen en haar als echtgenoot niet verwaarlozen. Als 
hij dat niet deed, mocht zij heengaan zonder dat hij enige 
vergoeding kon eisen. We zouden kunnen zeggen, dat de jonge 
vrouw die hij kocht, geen slavin, maar een echtgenote werd met 
alle rechten die daaraan verbonden waren, een zegen voor zo’n 
vrouw, die elders aan de willekeur van haar meester zou zijn 
overgeleverd. 
 
Het voorschrift voor doodslag en moord. 

 
12 Wie iemand zo treft, dat hij sterft, zal zeker ter dood gebracht 
worden. 
13 Maar voor het geval, dat hij het er niet op toelegde, doch dat God het 
zijn hand deed overkomen, zal Ik u een plaats aanwijzen, waarheen hij 
kan vluchten. 
14 Doch wanneer iemand misdadig handelt tegen zijn naaste en hem 
met list doodt, dan zult gij hem van mijn altaar weghalen, opdat hij 
sterve. 

 
Voor gevallen van doodslag zonder opzet zou de Here een plaats 
aanwijzen waar de dooslager veilig zou zijn. We weten dat het de 
vrijsteden zouden zijn. Daarvoor is elders het voorschrift gegeven 
en het lijkt buiten ons onderwerp te liggen om het hier te 
bespreken.  
Moord met opzet moest evenwel met de doodstraf vergolden 
worden. Een hard vonnis inderdaad, maar minder hard dan de 
moord. Dat de opzet een bewezen feit moest zijn, is duidelijk, 
maar dat wordt hier niet uitgewerkt. 
 
Het voorschrift voor vervloeking van vader of moeder. 

 
15 Wie zijn vader of zijn moeder slaat, zal zeker ter dood gebracht 
worden. 
16 Wie een mens rooft, hetzij hij hem reeds verkocht heeft, hetzij deze 
nog in zijn bezit wordt aangetroffen, zal zeker ter dood gebracht worden. 
17 Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht 
worden. 

 
Deze voorschriften en die in de verzen 12-14 betreffen alle de 
geboden die op het gedrag tegenover mensen betrekking hebben.  
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Het respect voor vader en moeder is een afspiegeling van de 
eerbied jegens God, aan wie allen het leven te danken hebben. 
Zonde tegen dat gebod moest met de dood bestraft worden.  
Een mens roven is zonde tegen een naaste, maar ook tegen God, 
die alleen recht heeft op het maaksel van zijn handen. 
Vader en moeder vervloeken is zich een oordeel aanmatigen over 
degenen die God boven ons gesteld heeft, een hoogmoedige 
houding die een zondig mens niet past en opstand tegen God is. 
 
De gevolgen van twist.  

 
18 Wanneer mannen twisten en de een slaat de ander met een steen of 
met de vuist, zodat deze wel niet sterft, maar bedlegerig wordt, 
19 dan zal hij die de slag gaf, ongestraft blijven, wanneer de ander 
opstaat en met zijn stok buiten wandelt; slechts diens gedwongen 
rusttijd zal hij vergoeden en voor genezing zorgen. 

 
Waar twee kijven, hebben zij beiden schuld. Dat is een oud 
gezegde, dat niet altijd waar is, maar wel veel waarheid bevat. Er 
wordt hier niet over gelijk of ongelijk gesproken, maar wel over 
letsel door gebruik van geweld. Dat moest vergoed worden. Aan 
het slachtoffer moest recht gedaan worden. 
Dat is wel heel anders dan wij in ons recht kennen. Slachtoffers 
hopen veelal vergeefs op recht, terwijl de staat de opgelegde 
boetes wel opstrijkt. Bij de Here is recht. Als eenmaal de 
verworpen Koning, Jezus Christus, regeert, zal op aarde het recht 
heersen. 
 
Het leven van een slaaf moest beschermd worden. 

 
20 Wanneer iemand zijn slaaf of zijn slavin met een stok slaat, zodat 
deze onder zijn hand sterft, zal deze zeker gewroken worden. 
21 Slechts indien hij een dag of twee in leven blijft, zal hij niet gewroken  

 
Als iemand een slaaf kocht, had hij recht op zijn werkkracht, maar 
niet op zijn leven. Gij zult niet doden gold ook met betrekking tot 
een slaaf. En de Here bepaalde dat een moordenaar van een slaaf 
daarvoor met zijn eigen leven moest boeten.  
 
Het ongeboren kind is geen wegwerpartikel. 

 
22 Wanneer mannen vechten en een van hen stoot een zwangere 
vrouw, zodat haar vrucht afgaat, maar zonder ander letsel, dan zal zeker 
een boete worden geeist, naardat de man van die vrouw hem oplegt, en 
hij zal het volgens besluit van de rechters geven. 
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Dit voorschrift laat ons zien, dat ook het kind in de moederschoot 
door God gekend en erkend wordt, ongeacht het aantal weken of 
maanden, en dat ongeboren leven wel degelijk leven is. Het gaat 
hier om een onopzettelijk verlies van het kind. Hoe veel erger is 
moedwillige abortus. Dood en leven zijn in Gods hand en niemand 
heeft het recht oud of jong leven uit Gods hand te rukken. Uit de 
huidige opvattingen over abortus blijkt, dat wie God negeert, de 
maatstaf voor goed en kwaad heeft weggelegd. 
 
Letsel in het algemeen. 

 
23 Maar indien er een ander letsel is, zult gij geven leven voor leven, 
24 oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, 
25 blaar voor blaar, wond voor wond, striem voor striem. 
26 Wanneer iemand het oog van zijn slaaf, of het oog van zijn slavin, 
raakt en het vernielt, zal hij hem om zijn oog vrijlaten. 
27 En indien hij een tand van zijn slaaf, of een tand van zijn slavin, 
uitslaat, zal hij hem om zijn tand vrijlaten. 

 
We hebben hier iets heel anders dan de opwekking tot verdragen 
en een genadige houding, die de Here ons in de bergrede heeft 
voorgehouden. Daar lezen we hoe we de gezindheid kunnen 
openbaren in navolging van Hem die jegens ons zo genadig is. 
Hier gaat het om recht en niet om genadig verdragen. Israël koos 
immers voor de grondslag van “verdiend loon”. Dat is een heel 
andere basis dan genade. Maar recht is het. Ook een slaaf had 
rechten, niet minder dan een vrije burger. 
 
Als een stuk vee de dood veroorzaakte. 

 
28 Wanneer een rund een man of een vrouw stoot, zodat deze sterft, 
dan zal het rund zeker gestenigd worden en zijn vlees zal niet gegeten 
worden, maar de eigenaar van het rund zal vrijuit gaan. 
29 Indien echter dat rund reeds vroeger stotig was en zijn eigenaar 
gewaarschuwd was, maar hij het niet bewaakte, en het doodt een man 
of een vrouw, dan zal het rund gestenigd worden, maar ook de eigenaar 
zal ter dood gebracht worden. 
30 Indien hem een zoengeld opgelegd wordt, dan zal hij alles wat hem 
opgelegd wordt, als losprijs voor zijn leven geven. 
31 Stoot het een zoon of een dochter, dan zal met hem gehandeld 
worden volgens dezelfde verordening. 
32 Maar indien het rund een slaaf of een slavin stoot, dan zal hij dertig 
sikkels zilver aan de heer van deze geven, en het rund zal gestenigd 
worden. 
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We leven in een gevallen schepping, waarin ook het dierenrijk is 
meegesleurd. Vee dat doorgaans vredig of meegaand is, kan 
onverwacht geheel anders reageren. Daarvoor kan niemand 
verantwoordelijk gesteld worden.  
Vers 29 echter spreekt van de zorgvuldigheid en aandacht die we 
behoren te geven indien we van een risico op de hoogte zijn. De 
eigenaar van een rund, dat iemand doodde, terwijl hij wist, dat het 
stotig was, moest met zijn leven boeten omdat hij geen 
maatregelen had genomen om die mogelijkheid uit te sluiten. 
Indien een zoengeld geëist werd, was hij verplicht om het geëiste 
te betalen. 
Als een slaaf gestoten werd, moest hij zijn eigenaar de prijs van 
een slaaf betalen.  
Als een christen slachtoffer is, moet hij de beginselen van de 
bergrede niet vergeten; maar als hij een ander tot slachtoffer 
maakt, behoort hij aan het beginsel van recht te denken.   
 
Gevallen van onachtzaamheid (niet gelijk aan moedwil.) 

 
33  Wanneer iemand een put opent, of wanneer iemand een put graaft, 
zonder die te bedekken, en er valt een rund of een ezel in, 
34 dan zal de eigenaar van de put vergoeding geven: hij zal er geld voor 
teruggeven aan de eigenaar ervan, maar het dode dier zal zijn eigendom 
zijn. 
35 Wanneer iemands rund het rund van zijn naaste stoot, zodat het 
sterft, dan zal men het levende rund verkopen en zijn prijs verdelen en 
ook het dode dier zal men verdelen. 
36 Of als het bekend was, dat het rund reeds vroeger stotig was, en als 
zijn eigenaar het desondanks niet bewaakte, dan zal hij volledig rund 
voor rund vergoeden, doch het dode dier zal zijn eigendom zijn. 

 
Aandachtig lezen doet ons zien, hoe volkomen rechtvaardig deze 
door God gegeven voorschriften waren. Let op het verschil met 
wat in het volgende hoofdstuk wordt genoemd. 
 
Hoofdstuk 22 
Moedwillig ontvreemden. 

 
1 Wanneer iemand een rund of een stuk kleinvee steelt en het slacht of 
verkoopt, dan zal hij vijf stuks rundvee als vergoeding geven voor het 
rund en vier stuks kleinvee voor het stuk kleinvee. 

 
Opzettelijk ontvreemden werd niet beschouwd als gelijk aan wat 
onopzettelijk plaats vond, maar werd bestraft met een vijfvoudige 
vergoeding aan de benadeelde eigenaar. 
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2 Indien een dief bij een inbraak betrapt en zo getroffen wordt, dat hij 
sterft, dan rust daarop geen bloedschuld; 
3 indien de zon was opgegaan, rust daarop wel bloedschuld. Hij zal 
volledig vergoeding geven; indien hij niets heeft, zal hij verkocht worden 
om wat hij gestolen heeft. 
4 Indien werkelijk het gestolene levend in zijn bezit gevonden wordt, 
hetzij rund, ezel of een stuk kleinvee, zal hij het dubbele als vergoeding 
geven. 
5 Wanneer iemand een akker of een wijngaard laat afweiden door zijn 
vee erin los te laten, en dit weidt de akker van een ander af, dan zal hij 
het beste deel van zijn eigen akker of het beste deel van zijn wijngaard 
als vergoeding geven. 
6 Wanneer brand ontstaat en doornstruiken aantast, doch ook een 
schoof of het staande koren of het gehele veld verteerd wordt, dan zal 
hij, die de brand aanstak, volledig vergoeding geven. 
7 Wanneer iemand aan zijn naaste geld of goed te bewaren geeft, en 
het uit het huis van die man gestolen wordt, zal de dief, indien hij 
gevonden wordt het dubbele als vergoeding geven. 
8 Indien de dief niet gevonden wordt, zal de heer des huizes tot de 
goden naderen, om te zweren, dat hij zijn hand niet uitgestoken heeft 
naar de have van zijn naaste. 
9 Bij elke zaak van verduistering, hetzij van een rund, een ezel, een stuk 
kleinvee, een gewaad, hetzij van welk verloren voorwerp ook, waarvan 
de eigenaar zegt: dat is het, zal hun beider zaak tot de goden komen. 
Hij, die de goden schuldig verklaren, zal aan zijn naaste het dubbele als 
vergoeding geven. 
10 Wanneer iemand aan zijn naaste een ezel of een rund of een stuk 
kleinvee of welk dier ook, te bewaren geeft en het sterft, of het wordt 
gewond of geroofd, zonder dat iemand het ziet, 
11 dan zal de eed bij de HERE tussen hen beslissen, of hij niet zijn hand 
uitgestoken heeft naar de have van zijn naaste, en de eigenaar zal er 
genoegen mee nemen, de ander behoeft geen vergoeding te geven. 
12 Maar indien het zonder meer van hem gestolen is, zal hij aan de 
eigenaar vergoeding geven. 
13 Indien het zonder meer verscheurd is, zal hij het als bewijsstuk 
overleggen. Het verscheurde zal hij niet vergoeden. 
14 Wanneer iemand van zijn naaste een dier leent, en het wordt gewond 
of sterft, terwijl de eigenaar er niet bij was, dan zal hij volledig 
vergoeding geven. 
15 Indien de eigenaar erbij was, zal hij geen vergoeding geven. Indien 
het gehuurd was, is de schade in de huurprijs inbegrepen.  

 
Deze voorschriften voor geschillen tussen mensen met betrekking 
tot eigendommen, geleend, gehuurd, gestolen of gestorven, 
regelen de strikte rechtvaardigheid die naar Gods norm van 
gerechtigheid in acht genomen moet worden. Zij zijn aanvullingen 
op de laatste drie van de tien geboden van de wet.  
 
Als iemand een niet ondertrouwde maagd verleid had. 
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16 Wanneer iemand een maagd verleidt, die niet ondertrouwd is, en 
gemeenschap met haar heeft, dan zal hij haar tegen de volle bruidsprijs 
tot vrouw nemen. 
17 Indien haar vader ten stelligste weigert haar aan hem te geven, dan 
zal hij de bruidsprijs der maagden aan zilver afwegen. 

 
Het huwelijk opent de weg tot seksuele gemeenschap. Omgekeerd 
leidde verleiding van een maagd tot seksuele gemeenschap niet 
beslist tot een huwelijk. Hoewel het in verschillende kringen niet 
meer gebruikelijk is, was het een gebruik, dat de vader van een 
meisje haar bij haar huwelijk als een bruid zou “weggeven”. Daarin 
ligt nog besloten, dat een vader zeggenschap heeft over een 
dochter die de Here hem heeft gegeven. Het is ook niet een loos 
gebaar, dat een jonge man aan de vader van een meisje vraagt of 
hij haar mag trouwen. Dat een gelovige vader in deze zaak niet 
naar willekeur behoort te handelen, is duidelijk. Maar zijn positie 
en verantwoordelijkheid als vader kan evenmin ontkend worden. 
Verleiding door een booswicht hoefde niet vanzelfsprekend tot een 
huwelijk te leiden. 
 
Een door God getrokken grenslijn. 

 
18 Een tovenares zult gij niet in leven laten. 
19 Al wie met een dier gemeenschap heeft, zal zeker ter dood gebracht 
worden. 
20 Wie aan de goden offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de 
ban geslagen worden. 

 
Occulte praktijken leidden tot de doodstraf. 
Afgodendienst eveneens. 
Maar over seksuele gemeenschap met een dier wordt ernstiger 
gesproken: zal ZEKER ter dood gebracht worden. De 
hedendaagse voorstanders van onbegrensde seksuele vrijheid 
gaan dus heel ver over Gods schreef heen. Bij de zondvloed en in 
het oordeel over Sodom was men er te ver overheen gegaan. Hoe 
ver is de wereld vandaag nog van Gods grenslijn af? 
 
Die alleen en zonder helper zijn. 

 
21 Een vreemdeling zult gij niet onderdrukken, noch hem benauwen, 
want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte. 
22 Geen enkele weduwe of wees zult gij verdrukken. 
23 Indien gij dezen toch verdrukt, voorzeker zal Ik, indien zij luide tot Mij 
roepen, hun geroep horen, 
24 en mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden, zodat 
uw vrouwen weduwen worden en uw kinderen wezen. 
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De barmhartigheid van God is over al zijn werken. Hij laat zijn zon 
opgaan over bozen en goeden, maar verzorgt ook mens en dier. 
God is liefde. Hij vraagt van wie Hem vrezen, dat zij handelen als 
Hij en zich ontfermen.  

 
De Here wil barmhartigheid, 
geen offerande. 
en doet bij onverschilligheid 
zijn toorn ontbranden. 
Wie dagelijks Gods goedheid voelt 
kan weten wat de Heer bedoelt: 
ontferming die op liefde stoelt, 
helpende handen. 
 
De Here hielp tot in de nacht 
zo staat te lezen, 
en elk die bij Hem werd gebracht 
heeft Hij genezen. 
Het was Hem alles niet teveel, 
Hij hielp en troostte, maakte heel. 
Laat daarvan in ons nog een deel, 
te vinden wezen. 

 
Hoewel de Here al deze woorden heeft gesproken toen Hij aan 
Israël de wet gaf, klinkt daarin duidelijk door dat God genadig en 
barmhartig is: 
 

25 Indien gij aan mijn volk, aan de arme bij u, geld leent, zult gij u niet 
als een schuldeiser jegens hem gedragen: gij zult hem geen rente 
opleggen. 
26 Indien gij het opperkleed van uw naaste tot pand neemt, zult gij het 
hem voor zonsondergang teruggeven, 
27 want dat is zijn enige bedekking, dat is de bekleding voor zijn huid. 
Waarin zal hij zich te ruste leggen? Wanneer hij tot Mij om hulp zal 
roepen, zal Ik horen, want Ik ben genadig. 

 
In vers 27 heeft Hij zelfs letterlijk gezegd “Ik ben genadig”. Het 
volk mag dan in onverstand voor de weg van de wet gekozen 
hebben, de Here verloochent zich niet en kan niet anders 
handelen en spreken dan in overeenstemming met zijn wezen. “Ik 
ben genadig” 
zegt ons hoe “Ik Ben”, Jehova, is. Hij is genadig, wat trouwens al 
gebleken was bij de val in de zonde, toen de Here de eerste 
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zondaars bekleed heeft met de huid van onschuldige dieren. Voor 
wie de Here Jezus als Verlosser kent, is duidelijk dat we daarin 
een afspiegeling moeten zien van wat in Gods hart was: de 
Onschuldige Zoon van God te oordelen in onze plaats en ons te 
bekleden met gerechtigheid Gods, en dat zonder enige verdienste 
van onze kant. 
 
Geef de keizer wat des keizers is en aan God wat God 
toekomt. 
 

28 De goden zult gij niet vervloeken en een vorst onder uw volk zult gij 
niet verwensen. 
29 Gij zult niet talmen, van uw graan en van uw wijnoogst te geven. De 
eerstgeborene van uw zonen zult gij Mij geven. 
30 Evenzo zult gij doen met uw runderen en met uw kleinvee: zeven 
dagen zullen zij bij de moeder blijven, op de achtste dag zult gij ze Mij 
geven. 
31 Gij zult Mij heilige mensen zijn; vlees van dieren, die in het veld 
verscheurd zijn, zult gij niet eten, gij zult het voor de honden werpen.  

 
Het gezag dat de Here op aarde gesteld heeft, behoren wij te 
erkennen en te eren; het hoogste gezag, aan God, zullen we 
geven wat Hem toekomt. De Here had recht op het volk dat Hij 
verlost had en daarom waren de eerstgeborenen voor Hem; 
uiteraard werden de kinderen der mensen gelost door een offer.  
Die niet uit Egypte, maar uit de macht van de zonde verlost zijn, 
behoren Hem eveneens toe. We noemen Hem Here, maar laat ons 
niet vergeten, dat het een ouderwetse vorm van het woord Heer 
is, in de zin van mijn Meester en Gebieder. 
Wat verscheurd was, mocht niet gegeten worden; het was onrein. 
Het door de Here verloste volk behoort rein te zijn. Ook dat geldt 
niet minder voor de christen:  

 
5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, 
hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan 
afgoderij, 
6om welke dingen de toorn Gods komt. 
7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. 
8 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, 
kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. (Kolosse 3:5-8). 

  
Hoofdstuk 23 
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Gerechtigheid behoort ons kenmerk te zijn, ook tegenover een 
arme of een ons vijandig persoon. Omkoperij moet een gruwel 
zijn: 

 
1 Gij zult geen vals gerucht verbreiden; gij moogt de schuldige niet 
helpen als misdadig getuige. 
2 Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een 
rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht 
te buigen. 
3 Ook zult gij een onaanzienlijke niet voortrekken in zijn rechtsgeding. 
4 Wanneer gij een verdwaald rund of ezel van uw vijand aantreft, zult gij 
ze hem zeker terugbrengen. 
5 Wanneer gij de ezel van uw vijand onder zijn last ziet bezwijken, zult 
gij dit niet onverschillig aan hem overlaten. Gij zult hem zeker helpen 
met afladen. 
6 Gij zult het recht van de arme onder u in zijn rechtsgeding niet buigen. 
7 Van een bedrieglijke zaak moet gij u ver houden. De onschuldige en 
de rechtvaardige moogt gij niet doden, want Ik verklaar de schuldige niet 
rechtvaardig. 
8 Een geschenk zult gij niet aannemen, want een geschenk maakt 
zienden blind en verdraait de zaak der onschuldigen. 

 
Dat was Gods beginsel voor hen die onder de wet stonden; 
hoeveel te meer voor hen, die de rechtvaardiging door het geloof 
kennen en beseffen hoeveel hun Verlosser door hun 
ongerechtigheid heeft moeten lijden. 
 

9 De vreemdeling zult gij niet benauwen, want gij kent de 
gemoedsgesteldheid van de vreemdeling, omdat gij vreemdelingen zijt 
geweest in het land Egypte.  

 
Is God niet te groot om aan een vreemdeling te denken?  
Neen, voor Hem is niemand verborgen en Hij kent alle zorg en 
verdriet en wil dat wij ons ontfermen.  
 
De wonderbare zorg van God, waarbij Hij zijn volk inschakelt. 

 
10 Zes jaar zult gij uw land bezaaien en zijn opbrengst inzamelen, 
11 maar in het zevende zult gij het braak laten liggen en het met rust 
laten, opdat de armen van uw volk eten, en wat zij overlaten zal het 
gedierte des velds eten. Evenzo zult gij doen met uw wijngaard en met 
uw olijfbomen. 

 
Zes jaren mochten zij de vrucht van hun arbeid op het land 
genieten. Maar het zevende jaar was een rust voor het land. Dan 
mocht het niet bewerkt worden. Wat het dan zonder arbeid 
opleverde was voor de armen en tenslotte nog voor de dieren in 
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het veld. Zo wilde God het beginsel van de wet: loon na het 
werken, nog voor de armen en de dieren als een genadige gift 
gebruiken. Zij immers hadden de zes jaren niet daarvoor gewerkt. 
Het was een gave van Gods goedheid. 
Zou de opbrengst niet heel laag geweest zijn? 
Ik kan me niet anders indenken, dan dat de Here in staat was 
zonder menselijke arbeid een rijke onverdiende oogst te geven. Is 
de gave van genade niet altijd groter dan waar wij op mogen 
rekenen als loon voor onze inspanningen? 
 
Opdat zij niet zouden vergeten. 

 
14 Driemaal in het jaar zult gij Mij een feest houden. 
15 Het feest der ongezuurde broden zult gij onderhouden; zeven dagen 
zult gij ongezuurde broden eten, zoals Ik u geboden heb, op de 
bepaalde tijd van de maand Abib, want daarin zijt gij uit Egypte 
getrokken; maar men zal niet met ledige handen voor mijn aangezicht 
verschijnen. 
16 Ook het feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten, die gij 
op de akker zaaien zult; en het feest der inzameling aan het einde des 
jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt. 
17 Driemaal in het jaar zullen al uw mannen voor het aangezicht van de 
Here HERE verschijnen. 
18 Gij zult het bloed van mijn slachtoffer niet met iets gezuurds offeren, 
noch zal het vet van mijn feestoffer de nacht overblijven tot de morgen. 
19 Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de 
HERE, uw God, brengen. Gij zult een bokje niet koken in de melk van 
zijn moeder. 

 
We zijn geneigd te vergeten. Zelfs de dankbaarheid voor de meest 
waardevolle en meest gehoopte gaven wordt van jaar tot jaar 
minder. We kennen niet zonder reden gedenkdagen. 
Israël zou geen uitzondering zijn. De jaarlijks weerkerende feesten 
herinnerden aan Gods goedheid in de verlossing uit Egypte en de 
zegen in de jaarlijkse oogst. Niet met ledige handen, want een 
feest onderhouden betekent niet vanzelfsprekend, dat er 
dankbaarheid getoond wordt. We moeten er zelfs nog aan 
herinnerd worden, dat dankbetoon gepast is. 
Het is daarom jammer, dat veel gelovigen christenen hooguit vier 
maal per jaar aan het avondmaal deel nemen. Dat is ons immers 
gegeven om te eten tot gedachtenis aan de Heiland, en herinnert 
ons telkens aan zijn overgave voor ons aan het kruis en in het 
oordeel. 
De feesten die op de oogst betrekking hebben, lijken alleen op 
Gods zegen in een goede oogst te wijzen. We weten echter, dat 
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het pinksterfeest wijst op de uitstorting van de Heilige Geest en de 
vorming van de gemeente, terwijl het loofhuttenfeest heenwijst 
naar 
de oogst aan het eind der tijden, als Gods doel met zijn volk en 
hun volle zegen eindelijk gekomen zijn. 
Over het laatste voorschrift in vers 19 kan ik slechts opmerken, 
dat het geheel tegennatuurlijk is, als de melk van een moederdier, 
die bedoeld is om het jong in leven te houden, gebruikt wordt om 
het gedode dier gaar te koken. Maar mogelijk is er ook een 
profetisch aspect aan dit voorschrift verbonden, dat namelijk het 
Lam van God, Christus, niet zou lijden door de zegen en het 
goede dat God ondanks alles in en door Israël bewerkte, maar 
door onze zonden en onder de toorn Gods daarover. Christus is 
immers uit Israël geboren. 
 
De Engel in wien Gods naam is. 
  

20 Zie, Ik zend een engel voor uw aangezicht, om u te bewaren op de 
weg en om u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb. 
21 Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet 
wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn 
naam is in hem. 
22 Maar indien gij aandachtig naar hem luistert, en alles doet, wat Ik 
zeg, zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen, en benauwen die u 
benauwen. 
23 Want mijn engel zal voor uw aangezicht gaan en u brengen naar de 
Amoriet, de Hethiet, de Perizziet, de Kanaaniet, de Chiwwiet en de 
Jebusiet, en Ik zal hen vernietigen. 

 
Een rijke belofte wordt hier gegeven. De woorden “mijn naam is in 
hem” en Gods woorden over vergeven van overtredingen maken 
duidelijk, dat de Here, Jehovah, voor hen zou uitgaan, want wie 
kan zonden vergeven dan God alleen. 
Hij is aan Jozua in de gedaante van een Man verschenen: 
 

13  Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen 
opsloeg. Zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken 
zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg hem: Behoort gij tot 
ons of tot onze tegenstanders? 
14 Doch hij antwoordde: Neen, maar ik ben de vorst van het heer des 
HEREN. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht 
ter aarde, boog zich neer en zeide tot hem: Wat heeft mijn heer tot zijn 
knecht te zeggen? 
15 En de vorst van het heer des HEREN zeide tot Jozua: Doe uw 
schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat, is heilig. En 
Jozua deed dit. (Jozua 5:13). 
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De Here vroeg gehoorzaamheid. Hij zou voor hen strijden en hun 
vijanden teniet doen. Dat laatste was de uitvoering van het 
oordeel, dat God wegens hun goddeloosheid over de genoemde 
volken zou brengen, zoals Hij reeds eerder Sodom en Gomorrha 
geoordeeld had. Zij hadden inmiddels de maat van hun zonden vol 
gemaakt. (zie daarvoor Genesis 15:16). In dit geval gebruikte de 
Here het volk Israël om zijn oordeel te voltrekken.  
 
In Athene heeft Paulus gezegd:  

30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, 
heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; 
31 omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem 
rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, 
waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden 
op te wekken. (Handelingen 17:30, 31). 

 
Wie meent dat alle dingen zullen blijven zoals ze zijn, vergist zich. 
Het is Gods lankmoedigheid, dat Hij nog wacht. Eens zal de maat 
vol zijn en het lijkt er op, dat men in onze dagen haastig bezig is 
om dat bereiken. Daarom is het nodig dat de mensen zich 
bekeren, dat is zich afwenden van de ongerechtigheid en zich 
keren tot God. Hij wijst niemand af. 
 

24 Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden noch hen dienen en gij 
zult niet doen naar hun werken, maar gij zult ze volkomen vernielen en 
hun gewijde stenen zult gij geheel verbrijzelen. 
25 Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw 
water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen. 
26 Geen vrouw in uw land zal een misgeboorte hebben of onvruchtbaar 
zijn. Het getal uwer dagen zal Ik vol maken. 
27 De schrik voor Mij zal Ik voor u uit zenden; Ik zal in verwarring 
brengen elk volk, waarmee gij in aanraking komt, en Ik zal al uw 
vijanden voor u doen vluchten. 
28 Ook zal Ik hoornaars voor u uit zenden, opdat zij de Chiwwiet, de 
Kanaaniet en de Hethiet voor u uit verdrijven. 

 
Kwaad werkt aanstekelijk. Het vindt in de zondige menselijke 
natuur aanknopingspunten genoeg. Daarom moesten zij alles wat 
met de afgoden te maken had, volkomen verwoesten. En Godzelf 
zou die totaal bedorven volken voor hen verdrijven, want omgang 
met hen zou eveneens fataal blijken. 
 

29 Ik zal hen niet in een jaar voor u uit verdrijven, opdat het land geen 
woestenij worde en het wild gedierte u niet te veel worde. 
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30 Langzamerhand zal ik hen voor u uit verdrijven, totdat gij zo 
vruchtbaar wordt, dat gij het land in bezit kunt nemen. 
31 En Ik zal u het gebied geven van de Schelfzee tot de Zee der 
Filistijnen en van de woestijn tot de Rivier, want Ik zal de inwoners van 
het land in uw macht geven, zodat gij hen voor u uit verdrijft. 
32 Gij zult noch met hen noch met hun goden een verbond sluiten. 
33 Zij zullen in uw land niet blijven wonen, opdat zij u niet tegen Mij 
doen zondigen, doordat gij hun goden gaat dienen, want dit zou u tot 
een valstrik zijn. 

 
De Here bedoelde hun het gebied van de Schelfzee tot aan de 
Eufraat te geven en Hij zou de volken in dat gebied wegdrijven. 
Een verbond met hen of het aanhangen van hun goden zou voor 
hen een valstrik zijn. Zij werden daarvoor uitdrukkelijk 
gewaarschuwd, maar desondanks zijn ze daarin verstrikt geraakt.  
 
Hoofdstuk 24. 
 
De hernieuwde belofte van Israël. 

 
1 Tot Mozes zeide Hij: Klim op tot de HERE, gij en Aaron, Nadab en 
Abihu en zeventig van de oudsten van Israël en buigt u van verre neder. 
2 Maar Mozes alleen zal tot de HERE naderen, zij echter zullen niet 
naderen, en het volk zal niet met hem opklimmen. 
3 Toen kwam Mozes en deelde het volk al de woorden des HEREN en al 
de verordeningen mee, en het gehele volk antwoordde eenstemmig: Al 
de woorden, die de HERE gesproken heeft, zullen wij doen. 

 
We zien hier de tegenstelling tot hetgeen in Hebreeën 10:19 staat. 
Daar wordt over vrijmoedigheid om tot God te naderen gesproken: 

 
19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in 
het heiligdom door het bloed van Jezus, 
20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het 
voorhangsel, dat is, zijn vlees, 

   
De wet kan geen vrijmoedigheid geven, omdat door de wet geen 
zonden worden weggenomen en de mens daardoor hoogstens met 
eigen verdienste voor God verschijnt. Eigen verdienste voldoet 
nooit aan de volkomen gerechtigheid en heiligheid van God en 
doet onze ongerechtigheid niet teniet. Alleen door het geloof in 
Jezus Christus wordt een zondaar gerechtvaardigd en kan er 
vrijmoedigheid zijn. 
 



 15

Vers 3 spreekt over de hernieuwde belofte van Israël om te 
voldoen aan alles wat God had gezegd. Die belofte wordt in vers 7 
herhaald. 
 
Het verbond met Israël.  

4 En Mozes schreef al de woorden des HEREN op. Vroeg in de morgen 
bouwde hij een altaar onder aan de berg, met twaalf opgerichte stenen 
overeenkomstig de twaalf stammen van Israël. 
5 Toen zond hij de jongelingen der Israëlieten heen, en zij brachten 
brandoffers en offerden stieren als vredeoffers voor de HERE. 
6 Daarop nam Mozes de helft van het bloed en deed het in bekkens, en 
de andere helft van het bloed sprengde hij op het altaar. 
7 Hij nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk en 
zij zeiden: Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen en 
daarnaar zullen wij horen. 
8 Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide: 
Zie, het bloed van het verbond dat de HERE met u sluit, op grond van al 
deze woorden. 

 
Het verbond werd op grond van de door God gesproken en door 
Mozes opgetekende woorden gesloten. Het was het verbond, 
waarbij de Israëlieten zich verplichtten en beloofden te handelen 
naar Gods woorden. 
Het werd met Israël gesloten en met geen ander volk. Er is ook 
nooit een ander volk geweest dat onder die wet stond en met wie 
dat verbond gesloten is: 
  

zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid 
en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften; 
(Romeinen 9:4). 

 
Het is merkwaardig, dat bij het sluiten van dat verbond offers 
gebracht werden en alles en allen door het bloed gereinigd 
werden: 
 

19 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk 
was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met 
water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het 
volk, 
20 zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft 
voorgeschreven. 
21 En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst 
besprengde hij evenzo met bloed. 
22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en 
zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. 
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23 Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse 
dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere 
offeranden dan deze. (Hebreeën 9:19-23). 

 
De belofte van het volk reinigde hen niet en door hun belofte kon 
God niet met hen een verbond sluiten. Er moest bloed gestort 
worden, want zonder dat is er geen vergeving mogelijk. Het laat 
ons weer zien, dat eigen werken, al zijn het werken naar Gods wil, 
geen grond kunnen zijn om de zondaar voor God te laten staan.  
Het is ook de moeite waard om ons te herinneren, wat God 
beloofde te doen, als zij Hem gehoorzamen zouden: 

 
indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult 
gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort 
Mij. 
6 En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit 
zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. (Exodus 
19:5,6). 

 
Rechtvaardiging en schuldvergeving op grond van het bewaren 
van dat verbond, heeft God niet beloofd. Daarvoor was het offer 
noodzakelijk. Eigen werken kunnen daarvoor geen grond zijn. 
En we moeten dit verbond bij de Sinai niet verwarren met het 
verbond met Abraham. Het karakter is ook totaal anders. Het 
verbond met Abraham kende beloften van Gods kant maar 
noemde geen verplichtingen waaraan Abraham zou moeten 
voldoen. Dat had niets met de Sinai en met wetgeving te doen.  
 
Zij aanschouwden God en zij aten en dronken. 

 
9 En Mozes klom op met Aaron, Nadab en Abihu en zeventig van de 
oudsten van Israel. 
10 En zij zagen de God van Israël en het was alsof onder zijn voeten 
een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. 
11 Maar tot de vooraanstaanden der Israëlieten strekte Hij zijn hand niet 
uit; zij aanschouwden God en zij aten en dronken. 

 
In hoofdstuk 32, lezen we, dat ze nadat zij het gouden kalf 
gemaakt hadden, eveneens neerzaten en aten en dronken.  
Het komt op mij vreemd over: God aanschouwen en eten en 
drinken. Was dat laatste hun eerste gedachte, toen zij God 
mochten aanschouwen? 
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Zij zagen onder zijn voeten als lazuursteen. Zij zagen God niet als 
Mozes, van aangezicht tot aangezicht. Zij zagen slechts van 
onderen en niet tegenover of naast God.  
Geheel anders is wat wij kennen: met ongedekt aangezicht de 
heerlijkheid des Heren aanschouwend in Jezus Christus. Dat is 
anders dan onder de wet, zoals genade heel anders is dan de wet. 
 
Mozes, de middelaar die tot God kwam.   
 

12 De HERE zeide tot Mozes: Klim op tot Mij, de berg op, en blijf daar, 
dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die Ik 
opgeschreven heb, om hen te onderwijzen. 
13 Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua, en Mozes besteeg de 
berg Gods. 
14 Maar tot de oudsten zeide hij: Wacht hier op ons, totdat wij bij u 
terugkeren; Aaron en Chur zijn immers bij u, wie zaken heeft, moet zich 
tot hen wenden. 
15 Daarop besteeg Mozes de berg, en de wolk bedekte de berg. 
16 De heerlijkheid des HEREN rustte op de berg Sinai, en de wolk 
bedekte hem zes dagen lang; op de zevende dag riep Hij tot Mozes 
midden uit de wolk. 
17 De verschijning van de heerlijkheid des HEREN was als verterend 
vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. 
18 Mozes ging de wolk in en besteeg de berg. En hij bleef op de berg 
veertig dagen en veertig nachten. 

 
Wie kan wonen bij een verterend vuur? Slechts Mozes kon in de 
wolk van Gods heerlijkheid ingaan. Hij bleef daar veertig dagen en 
nachten. Daar heeft hij de stenen tafelen ontvangen, het model 
van de tabernakel gezien en het voorschrift daarvoor ontvangen. 
En wat heeft de Here Hem meegedeeld, waarover Hij nooit 
gesproken heeft? Israël wist het niet, zag hem slechts heengaan, 
en God leek ongenaakbaar. 
Hoe kan het anders. God moet wel ongenaakbaar zijn, als we het 
standpunt van onze eigen goede werken innemen. Dan blijkt heel 
spoedig hoe die werken zijn.   Wordt D.V. vervolgd. 
 

Bekeerd worden. 
 
Dat is geen goed opschrift. Het diende als opschrift boven een 
antwoord op de vraag: Hoe word je bekeerd?. 
Zowel de vraag als het opschrift boven het antwoord getuigen van 
een verkeerde denkwijze. De gedachte er achter is, dat je bekeerd 
moet worden, terwijl de Heilige Schrift ons leert, dat we ons 
moeten bekeren.  
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30 God dan, de tijden der onwetendheid voorbijgezien hebbende, 
verkondigt nu alle mensen alom, dat zij zich bekeren. (Hand. 
17:30). 

 
Zo staat het in de Statenvertaling, die hier beter is dan de NBG. 
De laatste geeft: dat zij tot bekering moeten komen. Die 
woordkeus laat toe om te denken, dat de mensen mogen of 
kunnen afwachten tot het hun overkomt. De Griekse tekst geeft 
echter die mogelijkheid niet. Daar staat bekeren in de bedrijvende 
vorm, d.w.z. de mensen moeten zich (actief) bekeren.  
De mening, dat een mens zich niet kan bekeren en dat de Here 
dat moet doen, is wijd verbreid en zij, die zo denken en spreken, 
zijn overtuigd, dat de Bijbel dat leert en dat zij daarmee aan de 
rechte leer vasthouden. 
Dat is triest. Want hun opvatting is geheel onbijbels. 
 
Komt de Here God er dan niet aan te pas? 
Zeker wel. 
Noach predikte meer dan honderd jaren de woorden van God en 
bevestigde zijn prediking  door het bouwen van de ark, maar men 
weigerde zich te bekeren. 
De Here heeft Farao onder druk gezet om Hem te gehoorzamen 
en Hem genoegzaam overtuigd, dat hij met God te doen had. Maar 
hij weigerde zich te bekeren. 
De inwoners van Nineve hoorden door de prediking van Jona de 
woorden van God en constateerden, dat hijzelf het teken van de 
waarachtigheid van zijn boodschap was (Lukas 11:30) en zij 
bekeerden zich. 
Israël heeft de woorden van de Here Jezus gehoord en zijn 
tekenen gezien. Zij hadden bovendien het getuigenis van de 
Heilige Schrift, waarin de Here door de profeten getuigd had van 
zijn komst in Bethlehem, zijn binnenrijden in Jeruzalem op een 
ezeltje en zijn vernedering en lijden tot de dood toe. Maar zij 
weigerden zich te bekeren. 
 
We zien dus, dat de Here werkt, door woord en tekenen, maar dat 
mensen weigeren zich te bekeren, terwijl andere mensen zich wel  
bekeren. 
God doet zijn werk. Hij roept en zoekt zondaren. 
Maar de mensen moeten zich bekeren als God roept.  
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Misschien hebt u ook al honderden keren het Woord Gods 
gehoord en mogelijk hebt u de kracht van God ook al moeten 
erkennen; ik hoop dat u dan niet geweigerd hebt om u te bekeren 
en evenmin dat u nog steeds wacht of de Here u het wonder van 
de bekering  zal doen beleven.  
Het wonder van bekering doet de Here u niet beleven, want 
bekeren is de opdracht die God de mensen geeft. Die 
verantwoordelijkheid ligt bij u. 
 
Men verdedigt de gedachte, dat de mens zich niet kan bekeren en 
dat de Here dat moet doen door naar twee teksten te verwijzen: 

 
15 Zo zegt de HERE: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geween: 
Rachel weent om haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over 
haar kinderen, omdat er geen meer is. 
16 Zo zegt de HERE: Weerhoud uw stem van wenen, uw ogen van 
tranen; want er is loon voor uw arbeid, luidt het woord des HEREN, zij 
zullen terugkeren uit het land van de vijand. 
17 Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des HEREN, de 
kinderen zullen naar hun gebied terugkeren. 
18 Ik heb werkelijk Efraim horen klagen: Gij hebt mij getuchtigd, als een 
ongetemd kalf werd ik getuchtigd; bekeer mij, dan zal ik mij bekeren, 
want Gij, HERE, zijt mijn God. (Jeremia 31:18)  

   
16 De kroon van ons hoofd is gevallen, wee ons, dat wij gezondigd 
hebben! 
17 Hierom is ons hart ziek, hierom zijn onze ogen verduisterd: 
18 om de berg Sion, die woest ligt, waarop de vossen ronddolen. 
19 Gij, HERE, zetelt tot in eeuwigheid, uw troon staat van geslacht tot 
geslacht. 
20 Waarom zoudt Gij ons voor altoos vergeten, ons verlaten tot in lengte 
van dagen? 
21 Breng ons, HERE, tot U weder, dan zullen wij wederkeren. Vernieuw 
onze dagen gelijk van ouds! (shuwb) 
22 Of zoudt Gij ons geheel en al verwerpen? Zoudt Gij al te zwaar tegen 
ons toornen? (Klaagliederen 5:21). 

 
De citaten zijn uit de NBG vertaling. Klaagliederen 5:21 luidt in de 
Statenvertaling: Bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn. In 
beide teksten is het de weergave van hetzelfde woord shuwb.  
De citaten heb ik niet tot een vers beperkt, omdat de context ons 
laat zien, dat in beide schriftplaatsen de vraag “bekeer mij”, of 
“bekeer ons” niet de vraag van een mensenkind om bekering is.  
In Jeremia 31 is het een profetische voorzegging van de toe-
komstige door de tien stammen gevoelde behoefte aan een werk 
Gods om het volk te doen terugkeren. 
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In Klaagliederen 5 is het eerder een door de profeet als 
spreekbuis van het volk uitgesproken wens of klacht tot een werk 
Gods tot hun geestelijk herstel.  
Beide teksten kunnen beslist niet gebruikt worden als bewijs, dat 
een mens zich niet kan bekeren en dat de Here dat moet doen. 
 
Het lijkt haast alsof sommigen er een merkwaardige en lugubere 
voorliefde voor hebben mensen tot wanhoop en verwarring te 
drijven door steeds, hetzij rechtstreeks, hetzij in een betoog 
verborgen, te beweren, dat de Here alleen een zondaar kan 
bekeren, de oprecht zoekende zielen niet uitgezonderd. 
Waarom negeren zij de honderden teksten, waarin God oproept tot 
bekering? Waarom wijzen zij niet op Ezechiel 33:11  

 
Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik 
lust heb in den dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de 
goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van 
uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?  

 
God roept op tot bekering. God verlangt er naar, dat de goddeloze 
zich bekeert van zijn weg. Wie is zo vermetel om de Here tegen te 
spreken? Wie durft het woord te nemen en tegen de Here te 
zeggen: U vergeet, dat een mens zich niet kan bekeren? Wie durft 
te beweren, dat hij het Woord Gods verkondigt, als hij God 
tegenspreekt en de mensen zegt, dat zij zich niet kunnen 
bekeren? 
Wie durft het aan om de mensen niet tot bekering op te roepen, 
maar ze te manen om de Here te vragen hen te bekeren? Zo 
spreekt de Here zelf niet.      
 
De reeds aangehaalde woorden, die Paulus in Athene heeft 
gesproken: 

 
30 God dan, de tijden der onwetendheid voorbijgezien hebbende, 
verkondigt nu alle mensen alom, dat zij zich bekeren. (Hand. 
17:30). 

 
zijn de woorden die God de door Hem geroepen apostel liet 
spreken om ongelovigen te bewegen tot bekering en geloof. 
Nu heeft dezelfde apostel in 1 Korinthe 11 geschreven: 

 
Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg. 
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Een prediker behoort ook in zijn spreken over bekering de apostel 
na te volgen en dus de mensen te zeggen, dat het Gods wil is dat 
zij zich bekeren. (Bedrijvende vorm!) 
 
In 1 Timotheus 2:13 schreef hij: 

 
Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, 
in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. 

 
En in dezelfde brief, hoofdstuk 3, schreef hij in de verzen 10 en 
14:  

 
Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, 
wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, 

 
Waarom in de NBG vertaling het woord parakoloutheo is 
weergegeven met “volle aandacht schenken” is mij een vraag. Het 
betekent gewoonlijk “volgen” of navolgen. Dat is wat in de tekst 
ook wordt bedoeld. 
Vers 14 geeft:  

 
Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie 
gij het hebt geleerd,  

 
Wie het evangelie verkondigt en over bekering wil spreken, 
behoort te spreken als Paulus sprak. Hij gaf het voorbeeld van de 
gezonde woorden, ook over dat onderwerp. Die gezonde woorden 
zijn wat hij in Athene heeft gezegd:  
God dan, de tijden der onwetendheid voorbijgezien hebbende, 
verkondigt nu alle mensen alom, dat zij zich bekeren. 
Wat zei Paulus? 
Hij zei: God verkondigt. 
Precies, God verkondigt, dat de mensen zich moeten bekeren. 
Wie Gods woorden wil spreken, behoort hetzelfde te zeggen. 
Een prediker die het anders doet, spreekt anders dan de Here 
door de mond van Paulus sprak, een optreden dat de Here zeker 
niet waardeert.       
  

Het raadsel van het boek Esther. 
 
Dat is het bijbelboek, waarin God met geen enkele naam wordt 
genoemd, waarom in Israël de souvenirs die een verkleinde 
imitatie van een Joodse boekrol zijn, het boek Esther in het 
Hebreeuws bevatten.    
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Je zou kunnen zeggen, dat God zich in dat boek verborgen houdt.  
Tenzij je moet zeggen, dat het in de bijbel niet thuishoort. Maar 
het is wel een bijbelboek.  
Raadselachtig! Hoe is het te verklaren? 
 
De bijbel kent heel veel raadselachtige passages en je moet 
speciaal licht hebben om de diepere zin van die duistere stukken 
te zien, licht van boven, licht van God. Daarvoor moet je op de 
goddelijke lichtbron zijn aangesloten, zoals een gloeilamp op het 
lichtnet aangesloten moet zijn.  
De lichtbron is Jezus Christus, die gezegd heeft Ik ben het licht 
der wereld.   
 
Jezus Christus in het boek Esther. 
Jezus is het licht. 
Hoe kunnen we Hem in het verhaal van Esther betrekken? Of is 
Hij er, verborgen, in te vinden? 
Wie is Jezus Christus? 
Hij was de verachte, de nederige, die in alles Gods wil deed, maar 
door de duivel gehaat werd. Door Herodes trachtte hij Hem reeds 
kort na zijn geboorte om te brengen. Toen Hij ongeveer 
drieëndertig jaren oud was heeft men Hem, onschuldig, aan een 
kruishout gehangen, waaraan Hij ook zijn leven heeft gelaten. 
God, de Heerser over alle dingen, heeft Hem echter uit de dood 
doen opstaan en Hem de plaats van eer aan zijn rechterhand 
gegeven. 
 
Mordechai, de nederige dorpelwachter. 
Wat heeft dat met Esther te maken? Ogenschijnlijk niets. 
Maar met wat meer aandacht ontdekken we, dat het boek wel de 
naam van Esther draagt, maar dat er een verborgen hoofdpersoon 
is, Mordechai. 
Hij was de oom van Esther, die dat weesmeisje onder zijn hoede 
had genomen en haar heeft opgevoed. Esther achtte hem hoog en 
luisterde altijd naar hetgeen hij haar zei. 
Hij was echter slechts een dorpelwachter in de poort van de 
Perzische koning Ahasveros. Een nederige positie, waarin hij 
echter vernam, dat men de koning wilde vermoorden. Doordat hij 
de koning via Esther waarschuwde, bleef de koning gespaard. 
 
Haman, de hoogmoedige, die Mordechai wilde ophangen. 
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Maar er was ook een aanzienlijk man, zeer gezien bij de koning, 
Haman, die Mordechai haatte, omdat hij niet voor Haman boog. Hij 
liet een wet afkondigen, waarin bepaald werd dat ieder die tot het 
volk van Mordechai behoorde, zou worden omgebracht en voor 
Mordechai liet hij een galg maken van vijftig ellen hoog. Het was 
een wet van Meden en Perzen, die niet herroepen kon worden. 
 
Mordechai verhoogd door de hoge heerser. 
Toen Haman toestemming kwam vragen om Mordechai op te 
hangen, had de koning juist in de nacht uit de kronieken horen 
voorlezen, dat Mordechai hem het leven had gered. Nog voordat 
Haman een woord had kunnen zeggen, vroeg de koning hem, wat 
hij zou kunnen doen aan de man in wie hij een welgevallen had. 
Haman dacht, dat de koning hem bedoelde en stelde voor, dat 
men die man in het kleed van de koning gekleed en met de kroon 
van de koning op het hoofd op het paard van de koning zou 
rondleiden, waarbij een aanzienlijke vorst voor hem moest 
uitroepen, dat zo gedaan werd aan hem in wie de koning een 
welgevallen had.  
Daarop gaf de koning aan Haman de opdracht om Mordechai zo 
gekleed door de stad rond te leiden. 
Dat was het begin van de verhoging van Mordechai en van de val 
van Haman. De man die voor de galg bestemd was, werd door de 
koning verhoogd en geëerd en zijn vijand, die zo hoog en zo 
hoogmoedig was, moest hem eer betonen.  
 
Het leven van Christus afgebeeld. 
Maar daarmee heeft de Here, die alle dingen bestuurt, een schets 
gegeven van wat in het begin van de jaartelling gebeurd is.  
Daar was er een, die zich vernederd had en dienstknecht werd, 
Jezus, de Zoon van God. En er was er een, die als God wilde 
wezen, ja, meer dan God en de nederige Jezus van Nazareth 
haatte. Hij zette de mensen op om Hem aan een kruis te hangen, 
zoals Haman Mordechai wilde ophangen. Maar God heeft Jezus 
Christus opgewekt en Hem in zijn troon doen zitten, zoals de 
koning Mordechai met ere in de stad deed rondrijden. 
 
Het einde van het verhaal in Esther is, dat Mordechai de hoge 
plaats kreeg, die Haman wilde hebben en gekleed ging in 
hemelsblauw, wit en purper met een gouden kroon gekroond. 
We herkennen daarin de Here Jezus, die uit de hemel is 
(hemelsblauw), de volmaakte zonder zonde (wit), die Koning der 
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koningen en de Heer der heren (purper), die door God is 
gekroond. 
Door zijn tussenkomst werden de Joden gespaard, hoewel de wet 
tot uitroeiing niet herroepen werd. Hij bewerkte, dat de dag van 
hun dood de dag van hun overwinning werd. 
 
Interessant. Maar we vinden in de Bijbel wel meer voorstellingen, 
die wijzen op Christus en zijn werk. Waarom moest ook dit beeld  
gegeven worden in een merkwaardig boek, waarin God zelfs niet 
wordt genoemd. Was er dan geen God? 
Zeker, God was er wel, maar niet zichtbaar. Hij verborg zich, maar 
bewerkte wel wat tot verlossing van het dreigende oordeel nodig 
was. 
 
Een angstige tijd. 
Het zal je maar gebeuren, dat je tot een volk behoort, waarvoor 
bepaald is, dat ze stuk voor stuk omgebracht zullen worden. We 
kunnen ons er iets van voorstellen, als we lezen over Joodse 
mensen die in de dagen van Hitler naar de gaskamers gevoerd en 
daar vermoord werden.  
Als die verschrikkelijke wet nu opgeheven kon worden, dan 
konden ze weer in vrede verder leven. Ahasveros was immers de 
hoogste heerser. Waarom greep hij niet in?  
Dat was onmogelijk. Een wet van Meden en Perzen kon zelfs door 
de koning niet meer ongedaan gemaakt worden. Wat die wet 
bepaald had, zou zeker gebeuren. 
De Joden moeten wel een wanhopig angstige tijd gehad hebben. 
Hun leven was een gang naar de dood geworden. En ze zullen 
zich wel eens afgevraagd hebben waarom de koning geen 
uitkomst gaf. Het leek er op, dat Hij zich niet om hen bekommerde.  
De koningin, Esther, was zelf een Jodin. Hoe was het mogelijk, dat 
de koning de wet niet ophief?  
 
Ons leven een gang naar de dood. 
Misschien hebt u de vragen wel herkend, de vragen die ook in 
onze tijd telkens gesteld worden. Wij kunnen weliswaar de fatale 
datum niet noemen, maar wij leven net zo goed onder een 
doodsdreiging.  
We kunnen wel oud worden, maar vroeg of laat komt het einde. 
En voor velen is de tijd tussen geboorte en dood ook geen 
vreugde, maar veeleer een nachtmerrie. Waarom doet God er 
niets aan? 
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Moet het leven dan een gang naar de dood zijn? Kan het niet 
anders? 
 
In de geschiedenis in het boek Esther kwam er een man, die ten 
dode gedoemd was, Mordechai, van het geslacht van Esther, voor 
wie de grote vijand Haman moest bukken. Hij bewerkte niet, dat 
de wet werd opgeheven, maar maakte van de dag van de dood 
een dag van leven en overwinning.  
 
Zo een Man is voor ons gekomen. Jezus, de Zoon van God, is een 
van ons, is mens geworden, en Hij heeft de grote vijand, de satan, 
verslagen. Daarvoor ging Hij in de dood en Hij veranderde het 
vonnis van de dood in een gang in het eeuwige leven voor ieder 
die in Hem gelooft. 
De wet van God, dat het loon op de zonde de dood is, wordt niet 
opgeheven. Alle ellende die daarmee verband houdt, verdwijnt 
niet. 
De periode, waarin de angst voor de dood heerst, duurt nog voort, 
de vloek over de aarde is nog niet opgeheven, ziekte en armoede 
teisteren de mensen nog steeds. 
Onze tijd, waarin de mensen God verwijten, dat Hij niet ingrijpt, is 
te vergelijken met de angstige tijd, die de Joden gekend hebben in 
de dagen van Esther. Maar zoals Mordechai overwon en Haman 
werd gevonnist, heeft ook Jezus overwonnen en de satan  
verslagen. Eenmaal komt Jezus terug in heerlijkheid, zoals 
Mordechai in Esther 8:15: 

 
15 En Mordekai ging van de koning heen in een blauwpurperen en 
linnen koninklijk kleed en met een grote, gouden diadeem en een mantel 
van fijn linnen en purper.  

 
Dan breekt voor geheel Israël na de zware druk de lang verwachte 
tijd van zegen aan. Dan zal ook de gehele wereld vrede, recht en 
gerechtigheid kennen en gezegend zijn. 
 
Maar wie tot Jezus vlucht, wordt nu reeds gered. Hij mag weten, 
dat de dood als straf door Jezus is ondergaan en dat het sterven 
voor hem geen oordeel meer is, maar een ingaan in het leven. 
Juist door de voltrekking van het vonnis op Golgotha is de dood 
als oordeel voor ieder die gelooft, verleden tijd.  

 
’t Vonnis is niet opgeheven, 
maar voltrokken aan Gods Zoon. 
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Voor ons schuldig, zondig leven 
was het oordeel Gods zijn loon. 
Onze schuld betaalde Hij. 
Wie gelooft, is daardoor vrij. 

 
Helaas heeft men die Redder verworpen. Mordechai werd 
dankbaar erkend, maar Jezus Christus niet. En zo ontvangen 
alleen zij die in Hem geloven de zegen, terwijl de wereld nog 
doorgaat in opstand tegen God, waardoor zij het oordeel tegemoet 
gaat. Wat klagen wij dan over een God die zwijgt en stil zit? Hij 
gaf zijn eigen Zoon om voor ons te boeten, voor ons, zijn vijanden. 
En als wij Hem en daarmee zijn zegen verwerpen, is dan God een 
verwijt te maken? 
 
Naast de hoofdpersonen een hoofdthema: 
Verlossing door voltrekking van een onherroepelijk vonnis.  
Wat een les in het boek Eshter! Gods uitspraak, dat de dood en 
het oordeel het loon op de zonde zijn, blijft gehandhaafd. De 
wereld zucht daaronder, terecht. Zij is niet meer wat zij 
oorspronkelijk was, toen de Here kon zeggen, dat het zeer goed 
was. De val van God af in de zonde heeft voor de schepping, voor 
mensen en dieren verschrikkelijke gevolgen gehad. We ervaren 
dat geheel ons aardse leven. Zou het geen gevolgen hebben, dat 
de mens er voor gekozen heeft om niet God, maar de duivel 
gehoor te geven? Paulus heeft in de brief aan de Romeinen 
daarover geschreven: 

 
Met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden 
der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid 
onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem die haar daaraan 
onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de 
dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid 
van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de 
ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet 
alleen zij, maar ook wijzelf, die de Geest als eerste gave ontvangen 
hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de 
verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. (8:19-
24). 

 
Dat de aarde vol van tranen en onrecht is en zucht onder lijden is 
een gevolg van de zonde, waarop tenslotte dood en oordeel het 
antwoord van Godswege zijn. Maar Jezus biedt uitkomst voor wie 
zich bekeert en in Hem gelooft. Wie dat niet wil doen, heeft reden 
tot in eeuwigheid zichzelf te verwijten. Het oordeel is toegepast op 
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Jezus Christus, die de consequentie van ons zondig leven wilde 
dragen. Maar wie zich daarvan afwendt, gaat aan de enige 
uitkomst voorbij en zal dat eeuwig betreuren. 
Totdat Jezus in heerlijkheid terugkomt, blijft de gehele schepping, 
waarvan ieder mens een deel is, zuchten onder gevolgen van de 
zonde. Maar wij kennen een zekere hoop, de verlossing van ons 
lichaam en de dag, waarop we met Christus geopenbaard worden. 
Dan komt het nieuwe, waarnaar de gehele schepping reikhalzend 
uitziet. 
Zij die geloven in Jezus Christus, zijn verlost, behalve naar het 
lichaam. Dat vergankelijke aardse lichaam, dat bij het ouder 
worden met allerlei euvelen behept raakt, wordt eenmaal verlost, 
in de opstanding der rechtvaardigen. 
De apostel laat op vers 23 evenwel volgen:  

 
in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen 
hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? 
25 Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het 
met volharding. 
26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet 
wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons 
met onuitsprekelijke verzuchtingen. 
27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat 
Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. 
28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor 
hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 
29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot 
gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene 
zou zijn onder vele broederen; (Romeinen 8:24-29). 

 
Er staat niet dat wij hopen behouden te worden, hoewel velen 
helaas niet verder komen dan dat. Indien de behoudenis ten dele 
van onze werken zou afhangen, zouden we inderdaad niet verder 
kunnen komen dan hopen, zoals een RK kardinaal van zichzelf 
gezegd heeft. 
De Schrift leert gelukkig anders. We zijn behouden door het geloof 
op grond van wat Christus gedaan heeft. Maar onze behoudenis 
heeft nog een element van hoop, dat is van verwachting in zich. 
Die hoop is de verlossing van ons lichaam. Die komt nog. Maar 
hoe het verloste lichaam dan zal wezen, zegt ons vers 29. 
 
Is dat geen geweldig vooruitzicht: Gelijkvormig aan het beeld van 
Jezus Christus? Tot dat moment volharden wij in vertrouwen, ook 
in zorg en droefheid, want wij weten, dat God alle dingen doet 
medewerken ten goede (vers 28). 
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Hadden wij iets goeds van God te wachten, 
Waren wij niet vijandig gezind,  
Mensen die Gods Zoon aan ’t kruishout brachten, 
Zondig, slecht, verkeerd tot in ’t gebint? 
 
Was er nog iets goeds van ons te maken, 
Onverbeterlijk en boos van aard? 
Ongeschikt, te slecht voor alle taken, 
Zelfs de allerlaagste plaats niet waard. 
 
Toen God riep, wat konden wij toen zeggen? 
Roept U mij, een kwade, dode hond, 
Zelfs onbruikbaar om zich neer te leggen 
Als uw voetveeg, voor U op de grond? 
 
Maar God sprak ons slechts van goede zaken, 
Geeft ons plaats als kind’ ren aan zijn dis, 
Zal ons eenmaal gelijkvormig maken 
Aan het lichaam dat van Jezus is. 
 
’t Is te wonderlijk, te groot voor woorden 
Wij Gods kind’ ren, en door Hem geliefd,  
Wij die in de duisternis behoorden? 
Heer, neem onze dank aan, alstublieft! 
      J.Ph.B. 
 


