
   Jaargang 26      AD 2007 nr. 7 16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel 
en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, 
die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op 
te bouwen in de liefde. (Efeze 4:14-16). 

 

 

 
Hij stelt daar weliswaar de gemeente niet als een huis, maar als 
een lichaam voor, maar wat in vers 16 staat, is eveneens op de 
bouwelementen van een huis van toepassing, waar immers ook 
het geheel welsluitend bijeengehouden moet worden door de 
dienst van alle geledingen, wat precies het doel van de 
dwarsbalken was. 

Tijdschrift tot bemoediging, lering en bevestiging in de waarheid, die 
in Christus Jezus is. 

  De voorhang voor het heilige der heiligen. www.brooddeslevens.com       info@brooddeslevens.com   31 Gij zult een voorhangsel maken van blauwpurper, roodpurper, 
scharlaken en getweernd fijn linnen; met kunstig geweven cherubs zult 
gij het maken. 

Exodus, de UITTOCHT, verlossing (13) 
 

32 Gij zult het hangen aan vier pilaren van acaciahout, met goud 
overtrokken, van gouden haken voorzien, op vier zilveren voetstukken. Hoofdstuk 26, vervolg. 

De verbinding tussen de planken. 33 Gij zult het voorhangsel onder de haken hangen en daarheen, binnen 
het voorhangsel, de ark der getuigenis brengen, zodat het voorhangsel 
voor u scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen. 

 
26 Ook zult gij dwarsbalken maken van acaciahout: vijf voor de planken 
van de ene zijde van de tabernakel,  27 vijf dwarsbalken voor de planken van de andere zijde van de 
tabernakel, en vijf dwarsbalken voor de planken van de zijde van de 
tabernakel aan de achterkant naar het westen, 

De voorhang scheidde het heilige der heiligen, de plaats waar God 
op het verzoendeksel woonde, van het voorste deel van de 
woning. 28 met de middelste dwarsbalk, in het midden der planken, dwars 

doorlopende van het ene einde naar het andere. De maat was 10 bij 10 el. De toegang tot God was dus niet vrij.  29 De planken nu zult gij met goud overtrekken, de ringen zult gij van 
goud maken als houders voor de dwarsbalken, en de dwarsbalken zult 
gij met goud overtrekken. 

In de brief aan de Hebreeën is daarover geschreven: 
 
19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in 
het heiligdom door het bloed van Jezus, 

30 Dan zult gij de tabernakel oprichten overeenkomstig het plan dat u 
daarvan op de berg getoond werd. 

20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het 
voorhangsel, dat is, zijn vlees, 

 
Er is over de dwarsbalken een en ander geschreven. Omdat ze 
van hetzelfde materiaal gemaakt waren als de planken, eveneens 
met goud bedekt, meen ik dat ze op dezelfde wijze spreken, 
namelijk van de gelovigen, die samen het huis Gods vormen, 
waarbij niet ieder dezelfde taak en plaats heeft.  

21 en wij een grote priester over het huis Gods hebben, 
22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid 
des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef 
van kwaad (Hoofdst. 10:19-22). 

 
Vrijheid om in te gaan was er voorheen niet, noch vrijmoedigheid.  Als de apostel in Efeze 4 over de opbouw van de gemeente 

schrijft, zegt hij het volgende: Maar toen Christus stierf, scheurde de voorhang en was de 
toegang vrij. God gaf daarmee te kennen, dat ieder komen mag, 
mits langs de goede weg, dat is langs de rafels van de voorhang. 
De weg tot God is vrij door de dood van Christus en  wie in  Hem 
gelooft, mag zonder vrees tot God komen en wordt niet 
teruggestuurd. 

 
14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder 
geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel 
der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 
15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk 
opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. 
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Het is door Hebreeën 10 duidelijk, dat de voorhang ons wijst op de 
Here Jezus in zijn menselijk lichaam. Achter die verschijning ging 
God schuil. In Hem woonde en woont de gehele volheid Gods.  
De voorhang illustreert in het hemelsblauwe linnen dat Hij de 
Mens uit de hemel is. Het scharlaken wijst op de afstamming van 
David, want het is de koningskleur in Israël. Het purper wijst er op, 
dat Hij bovendien de Heer der heren is. De maat van 10 bij 10 
wijst er op, dat deze Mens volkomen voldeed aan de verantwoor-
delijkheid van een mens in handel en wandel. (De tien vingers en 
tien tenen illustreren dat getal 10) 
De Cherubs in de voorhang wijzen op zijn macht en zijn gezag, 
zelfs om te oordelen, want de Vader heeft al het oordeel aan de 
Zoon gegeven (Johannes 5:22). 
De vier evangelisten houden ons het beeld van Christus voor ogen 
als vier pilaren, gegrond op voeten van zilver, die op verzoening 
wijzen. Zilver herinnert immers aan het verzoeningsgeld, waarover 
in Exodus 30:16 wordt geschreven. 
De voorhang hing aan gouden haken, precies onder de haken in 
de eerste bedekking, want die wijzen op de breuk in zijn leven, 
zijn dood en opstanding..  
 
In Gods huis alles naar Gods ordening. 
 

34 Gij zult het verzoendeksel op de ark der getuigenis leggen in het 
heilige der heiligen. 
35 Gij zult de tafel buiten het voorhangsel zetten, en de kandelaar 
tegenover de tafel aan de zuidzijde van de tabernakel, en de tafel zult 
gij plaatsen aan de noordzijde. 

   
Zonder verzoendeksel zou God niet bij de Israëlieten kunnen 
wonen. Alleen door het bloed, dat getuigde van voldoening voor 
de zonden, was dat mogelijk. 
Overigens werd niets aan mensen overgelaten. De Here bepaalde 
hoe de voorwerpen in zijn huis geplaatst moesten worden. 
Zo heeft ook de Here bepaald, hoe het in zijn huis, de gemeente, 
moet toegaan. Velen menen de vrijheid te hebben om de dienst in 
de gemeente te ordenen zoals zij dat geschikt achten. Maar die 
vrijheid hebben wij niet.  
We behoren te gehoorzamen aan hetgeen de Here over de gang 
van zaken en de dienst in de gemeente heeft laten opschrijven. 
Afwijken daarvan is een verwerpelijke aanmatiging die God niet 
welgevallig is. Het doet denken aan Nadab en Abihu, de twee 
priesters, die vreemd vuur op het altaar brachten, maar daarvoor 

met de dood gestraft werden. Wij zij geneigd om te denken zoals 
zij: vuur is vuur, wat maakt het nu uit waar dat vandaan komt? 
Maar God had dat niet geboden. En in Gods huis behoort de 
priester te doen wat de Here geboden heeft. Dat mogen de 
huidige vernieuwers wel eens bedenken. 
 
Het gordijn voor de ingang. 
 

36 Ook zult gij een gordijn voor de ingang der tent maken van 
blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen: 
veelkleurig weefwerk. 
37 Gij zult voor het gordijn vijf pilaren van acaciahout maken en ze met 
goud overtrekken, van gouden haken voorzien, en gij zult daarvoor vijf 
koperen voetstukken gieten. 

 
Dat gordijn was in materiaal en kleur gelijk aan de voorhang, maar 
er waren geen cherubs in. geweven. Daardoor ontbrak het rechter-
lijk karakter en was het meer uitnodigend.  
Het hing aan vijf pilaren. Spreekt de vijfde soms van Paulus, de 
apostel die van de Here moest getuigen in het karakter waarin hij 
Hem had leren kennen en waarvan hij dus kon getuigen? De vier 
evangelisten konden van de Here Jezus op aarde getuigen; 
Paulus kon getuigen van de Here in de heerlijkheid. Hij is 
trouwens ook opgetrokken geweest tot in de derde hemel. 
Daarvan konden de vier niet berichten. 
De vijf getuigen stonden naar buiten gericht vergeleken met de 
voorhang. En naar de wereld behoren we ons niet op de 
verzoening te beroepen, maar behoort onze wandel in praktische 
gerechtigheid ons grondslag te zijn. Van die praktische 
gerechtigheid spreekt het rode koper, het materiaal van het 
brandofferaltaar, dat ondanks het blijvende vuur, niet bezweek. 
Het spreekt van de volmaakte gerechtigheid in het leven van 
Christus, die het onderzoek van Gods oordeel aan het kruis zelfs 
kon doorstaan. 
 

Ach, mochten wij meer op de Heiland gelijken, 
zachtmoedig, rechtvaardig en nederig, rein, 
want zou daaruit niet de waarachtigheid blijken, 
wanneer we beweren een christen te zijn? 
Help ons, Here Jezus, wij komen te kort, 
opdat ons gedrag een getuigenis wordt. 

 
Hoofdstuk 27 

 3  4 



 7 Zijn draagstokken moeten in de ringen gestoken worden en de 
draagstokken zullen zich aan de beide zijden van het altaar bevinden, 
wanneer men het draagt. We wandelden tot nog toe van het binnenst heiligdom, dat is van 

God uit, naar buiten toe en komen nu bij het brandofferaltaar, het 
koperen altaar waarop het offer werd gebracht. Die lijn naar de 
mensen toe is de lijn van een door God gezondene en is de 
apostellijn te noemen. (Een apostel is een gezondene).  

8 Hol, van planken, zult gij het maken; zoals Hij u op de berg getoond 
heeft, zo zal men het maken.  

 
Het altaar is de plaats waar God en de mens elkaar ontmoeten. 
Daar en door het offer kan een mens voor God bestaan zonder om 
te komen. Daar begint voor een mens die gelooft de wonderbare 
weg die in het heilige der heiligen, dat is bij God eindigt. 

In Hebreeën 3:1 wordt de Here Jezus de Apostel en Hogepriester 
van onze belijdenis genoemd. De apostellijn is van God naar de 
mensen, terwijl de hogepriesterlijn van de mensen naar God is. De 
Here Jezus is als door God gezondene gekomen, en is als onze 
Hogepriester naar de hemel teruggekeerd. Het keerpunt is zijn 
offer op Golgotha geweest en in het brandofferaltaar hebben we 
het beeld van dat keerpunt, het kruis.  

In Jezus Christus kwam God naar de mensen toe. Het stond vast, 
dat Hij niet kwam om te oordelen, maar om een genadetroon te 
zijn. 
Hij was het Licht der wereld, Hij was het Brood des levens. Achter 
zijn menselijke gestalte was de heerlijkheid Gods verborgen, die 
toegankelijk werd door zijn sterven, waarbij de voorhang 
scheurde. 

Het is dan ook opvallend, dat na de opdracht om dat altaar te 
maken en de voorhof, waar het geplaatst werd, de olie wordt 
genoemd, de Geest die na de verheerlijking van Christus is 
uitgestort, en de wijding van de priesters, met Aaron als eerste. Hij ging de weg van Gods glorie naar vernedering, Mens onder de 

mensen, die tenslotte aan het kruis als op een altaar zijn leven gaf 
en zijn bloed stortte, het enige bloed dat een zondaar reinigt van 
alle ongerechtigheid. Daar, onder het oordeel om onze zonden en 
tot zonde gemaakt kwam Hij op de plaats waar wij waren: van God 
gescheiden, schuldig, beladen met zonden en zondig van aard, 
kinderen van de toorn, des doods schuldig. 

 
Het keerpunt. 
  
Er was dus een weg van God naar de mensen. Het begin was niet 
de rechterstoel, maar de genadetroon, het verzoendeksel immers. 
Die weg ging verder. We overdachten als laatste stuk het gordijn, 
dat de uitgang uit het heiligdom vormde.  
Dat was niet het einde van de weg naar de mensen toe. Dat einde 
was het altaar, waar het offer werd gebracht. En dat is tegelijk het 
keerpunt, zodat er een omgekeerde weg is, de weg naar God toe. 

O wonder van God; om de zondaar t’ ontmoeten 
boog God zich in Christus vernederend neer, 
tot zonde gemaakt om onschuldig te boeten, 

 gemarteld, geoordeeld, verwond met een speer. 
 Het altaar voor het offer. 

 Wij lagen verloren op ’t oordeel te wachten 
dat zeker zou komen, een kwestie van tijd. 1 Gij zult het altaar van acaciahout maken, vijf el lang en vijf el breed, 

zodat het altaar vierkant is, en drie el hoog. Maar God had genade voor ons in gedachten 2 Gij zult hoornen aan de vier hoeken maken; de hoornen zullen 
daarmee een geheel vormen, en gij zult het overtrekken met koper. en heeft ons door Christus gered en  bevrijd. 

 3 Ook zult gij er potten voor maken, om het van as te reinigen, en 
scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurpannen; al zijn gerei zult gij 
van koper maken. 

Het kruis werd het keerpunt, de weg leidt naar boven, 
daar Jezus de weg ging van kruis, dood en graf. 

4 Gij zult een traliewerk ervoor maken, een koperen netwerk, en op het 
net vier koperen ringen maken aan de vier einden. Hijzelf is de weg en die in Hem geloven 

wacht boven Gods heerlijkheid en niet de straf. 5 Gij zult het onder de rand van het altaar van onderen bevestigen, 
zodat het netwerk halverwege het altaar reikt.  

Hoe zal ik U, Jezus, mijn Heiland, ontmoeten? 6 Gij zult draagstokken voor het altaar maken, draagstokken van 
acaciahout en die met koper overtrekken. Met liefd’ in uw ogen, uw arm om mij heen, 

gewond in uw zijde, uw handen, uw voeten. 
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Voor U is mijn liefde, Heer Jezus, alleen. Drie kruisen, voor een elk te zien, 
 en niemand wordt daar afgewezen 
Roodkoper was het materiaal, het metaal met het hoge smeltpunt. 
Het beeldt de kracht van de praktische gerechtigheid van Christus 
uit. Het vuur brandde dag en nacht niet op, maar in het altaar, 
maar dat hield stand. 

die ziet “wiens naam daar staat te lezen  
hing op de plaats die ik verdien.” 
 
U hoeft niet ver te blijven staan, 

En het moest meegedragen worden. O ja, ook wij dragen het 
getuigenis van het kruis van Christus mee op onze reis naar het 
hemels land. we kunnen dat niet achterlaten of negeren. Wat zou 
de tabernakel zonder dat altaar betekenen? En wat is de 
gemeente zonder het getuigenis van het kruis waaraan Christus 
stierf tot onze verlossing? Een religieuze beweging als andere 
bewegingen, zonder waarde of perspectief. 

’t is niet te ver om neer te knielen, 
voor deze Redder van de zielen; 
geloof in Hem en bid Hem aan. 

 
De voorhof. 
 

9 Gij zult de voorhof van de tabernakel maken; aan de zuidzijde 
gordijnen voor de voorhof van getweernd fijn linnen, honderd el lengte 
aan de ene zijde; Het altaar was naar verhouding groot. Het moest dat zijn om af te 

beelden, dat er plaats bij het kruis is, plaats voor iedere zondaar. 10 en daarvoor twintig pilaren, en twintig voetstukken van koper, voor de 
pilaren haken en dwarsstangen van zilver. En het stond niet ergens verstopt, moeilijk te bereiken, neen, het 

stond als eerste voorwerp achter de ingang, zodat niemand het 
kon vergeten. Er was geen weg naar God in het heiligdom dan 
langs dat altaar, geen weg tot God dan door het offer, geen weg 
tot God dan door het oordeel.  

11 Zo ook aan de noordzijde in de lengte gordijnen van honderd el 
lengte en daarvoor twintig pilaren, en twintig voetstukken van koper, 
voor de pilaren haken en dwarsstangen van zilver. 
12 In de breedte nu van de voorhof aan de westzijde gordijnen van vijftig 
el, met hun tien pilaren en de tien voetstukken daarvan. 

Nooit is een Israëliet op dat altaar gelegd; er was altijd een lam 
als plaatsvervanger.  

13 De breedte nu van de voorhof aan de oostzijde: vijftig el. 
 
De ingang van de voorhof was aan de oostzijde. De zuid- en de 
noordzijde waren honderd el lang, de oost- en de westzijde elk 
vijftig el. De hoogte van de gordijnen was vijf el. Als we de el, die 
niet overal en altijd gelijk was, op 50 centimeter stellen, was het 
gordijn dus twee en een halve meter hoog, te hoog om van buiten 
te zien wat in de voorhof plaats vond. Een buitenstaander was ook 
in figuurlijke zin een buitenstaander. Zo iemand kon wel 
gedachten hebben over hetgeen daar was of plaats vond, maar 
kon er niet veel verstandigs over zeggen. 

Hebt u ook een lam? 
Er zijn maar twee mogelijkheden: u wordt zelf geoordeeld of een 
ander wordt in uw plaats geoordeeld, een die onschuldig is. 
Maar bij ons, mensen, is zo iemand niet te vinden. 
God zond een Onschuldige, zijn Zoon, die Mens werd om voor 
mensen onschuldig te kunnen boeten. Hij is het Lam van God. Wie 
in Hem gelooft, wie Hem aanroept om genade, “vindt zijn gunst 
oneindig groot” en ontvangt vergeving van zonden. Voor hem is de 
weg naar God geheel open. 

Dat is vandaag het geval met iemand, die geen christen is, van de 
Bijbel niets weet en desondanks meent over geloof en 
christendom te kunnen meepraten. Hij kan beter zwijgen. 

 
Drie kruisen op de heuveltop, 
drie kruisen, maar Een was rechtvaardig, 

 het opschrift op het kruishout waardig, 
De pilaren zal men moeten tellen van de hoek tot de laatste voor 
de volgende hoek. Dan krijgen we zestig pilaren met tussen de 
pilaren telkens een stuk gordijn van vijf bij vijf el. 

der Joden Koning stond er op. 
 
Men gaf Hem slechts een doornenkroon, 

In het heiligdom stelden de planken de gelovigen voor in hun 
positie voor God, hout, maar met goud bekleed. Zij stonden op 
zilveren voeten die van verzoening getuigden. 

maar Die daar hing met wijde armen 
verwelkomt nog met groot erbarmen 
wie Hem erkent als Godes Zoon. 
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In de voorhof stellen de houten pilaren eveneens de gelovigen 
voor, maar dan in de wereld. Daar past het niet op verzoening te 
pochen, maar behoort een wandel in praktische gerechtigheid ons 
fundament te zijn. Naar God toe echter kunnen we niet pochen op 
onze praktische wandel, maar slechts roemen in het kruis.  

getwijnd fijn linnen in dezelfde kleuren als de deur van het 
heiligdom en de voorhang. Die kleuren spreken hier dezelfde taal. 
2o el, dat is 10 meter was de deur wijd. Die grote maat laat ons 
zien, dat God allen uitnodigt om te komen op de plaats van het 
offer, dat is bij het kruis, waardoor er verzoening en vergeving 
mogelijk is. De pilaren stonden wel op koperen voeten, maar de kop was wel 

met zilver gedekt en beschermd tegen splijten. De kop die naar 
boven wees, kende dus wel zilver. Natuurlijk, want tegenover de 
Here is er alleen in verzoening en niet in werken te roemen. (De 
vermelding van dwarsstangen is niet door de grondtekst 
noodzakelijk geweest. Waarschijnlijk was daarvoor ook het 
verzoeningsgeld niet toereikend.) 

Komen. De grote deur is een uitnodiging, maar de zondaar moet 
ook komen. Bent u al gekomen bij Jezus, de Gekruisigde? 
Aan beide zijden van de deur resteerde 15 el wit linnen; bij elkaar 
waren die stukken 20 plus 2x15 is 50 el, hetzelfde als de 
westzijde. 
De ingang gaf toegang tot de voorhof, waar het altaar was te zien. 

 Het wijst op kennis krijgen van Christus en zijn werk. Die ingang is 
niet wat Christus bedoelde, toen Hij zichzelf de deur noemde tot 
de behoudenis. De redding is niet door te weten van Christus, 
maar door bekering en geloof in Hem en reiniging door het bloed 
van zijn offer. En dat vinden we in het brandofferaltaar. 

Zestig is twaalf maal vijf. De twaalf stammen, verbonden met het 
getal vijf dat op verantwoordelijkheid wijst, (zoals ook tien, dat is 
twee maal vijf) waren inderdaad verantwoordelijk voor het 
heiligdom van God in hun midden. De pilaren hielden het witte 
linnen omhoog, dat spreekt van de reinheid en heiligheid van 
Christus, die wij moeten vertonen. Temidden van de veelal 
donkere tenten van het volk viel de witte tent van God wel sterk 
op.  

 
De bijzondere taak van de vrouwen. 
 
Hoe kwam men aan die vele lengten wit linnen?  
Dat sponnen en weefden de vrouwen. Wat een verschil was het leven van Christus op aarde, vergeleken 

met dat van de zondige mensen. Smetteloos wit tussen het zwart. Van Bezaleel en Aholiab, de bekwame werkers,  hebben velen wel 
gehoord. Maar de vrouwen worden vaak vergeten, terwijl hun 
aandeel in het werk werkelijk onmisbaar was. Zonder hun werk 
zou er geen heiligdom geweest zijn. 

Wat een verschil behoort ook de openbaring van de gemeente, 
Gods huis nu, te zijn, vergeleken met de duisternis die de wereld 
kenmerkt. De christenen behoren als het volk van God in deze tijd 
het witte linnen in de volle reinheid te vertonen. Met Pressland 
meen ik, dat niet de pilaren aan de buitenkant gezien werden, 
maar slechts het witte linnen. 

Wat hebben de vrouwen, met name de moeders ook een 
gewichtige taak in het huis dat God nu op aarde heeft, de 
gemeente. Vaak wordt hun werk niet opgemerkt en het lijkt veelal 
niet spectaculair, maar het is van het grootste belang. Hebben niet 
de moeders de grootste invloed op de vorming van de jonge 
kinderen? Zijn zij het niet, die de jongeren de elementaire 
beginselen bijbrengen van een leven in de vreze des Heren?  

 
De ingang tot de voorhof. 
 

13 De breedte nu van de voorhof aan de oostzijde: vijftig el. 
14 En vijftien el gordijnen voor het ene zijstuk, met hun drie pilaren en 
de drie voetstukken daarvan. Spinnen en weven zijn geduldwerk. Draad na draad, en het schiet 

niet op. Zo ook het vormen van de kinderen. Dat is niet een zaak 
van twee of drie klinkende voordrachten. Het is geen werk van 
draad na draad, maar wel van dag na dag, opdat ze te zijner tijd in 
staat zijn het witte linnen op te houden en Christus in hun leven te 
vertonen. In Gods bestel is wat het minst opvalt, dikwijls het 
belangrijkste. (Lees daarvoor eens 1 Korinthe 12:22-25).  

15 Ook voor het andere zijstuk vijftien el gordijnen, met hun drie pilaren 
en de drie voetstukken daarvan. 
16 En voor de poort van de voorhof een gordijn van twintig el van 
blauwpurper, roodpurper, scharlaken en van getweernd fijn linnen, 
veelkleurig weefwerk, met de vier pilaren en de vier voetstukken 
daarvan. 

 
   Aan de oostzijde was de ingang 20 el, dat is vier vakken van 5 el, 
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17 Al de pilaren rondom de voorhof door zilveren dwarsstangen 
verbonden, en hun haken van zilver en hun voetstukken van koper. 
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18 De lengte van de voorhof honderd el, de breedte telkens vijftig en de 
hoogte vijf el van getweernd fijn linnen, en de voetstukken ervan van 
koper. 
19 Wat al het gerei voor de gehele inrichting van de tabernakel betreft, 
en al zijn pinnen en al de pinnen van de voorhof, dat moet van koper 
zijn. 

 
Rondom was het opvallende voor mensenogen het witte linnen. 
Niet het zilver, dat van verzoening spreekt, hoewel dat er was aan 
de top van de pilaren, noch de kracht van de praktische 
gerechtigheid, hoewel de voetstukken daarvan spraken, maar het 
witte linnen, zo geheel anders dan de donkere tentkleden van het 
volk. 
Dat sprak boekdelen, zoals ook de andere leefwijze, gescheiden 
van al het smeer in de wereld, opvallend moet zijn bij hen die de 
gemeente Gods vormen. Het is wat de apostel schreef in 
Romeinen 13:13-14: “Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar 
wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en 
losbandigheid, niet in twist en nijd! Maar doet de Here Jezus 
Christus aan”. 
 
Olie voor het licht. 
 

20 Gij zult de Israëlieten bevelen, dat zij u brengen zuivere olie, uit 
gestoten olijven, voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen 
laten branden. 
21 In de tent der samenkomst buiten het voorhangsel dat voor de 
getuigenis is, zal Aäron met zijn zonen die verzorgen, van de avond tot 
de morgen, voor het aangezicht des HEREN: een altoosdurende 
inzetting bij de Israëlieten voor hun geslachten. 

 
Het altaar is genoemd en de plaats waar het stond, de voorhof. 
We zouden kunnen zeggen dat daarmee naar het offer verwezen 
is. Dan kan er over de olie gesproken worden, waarmee de 
priesters de kandelaar moesten laten branden, het beeld van de 
Geest van God. 
Na het offer van Christus, toen alles volbracht was, en Christus 
niet meer vernederd, maar verheerlijkt was, kon God aan de 
gelovigen, de priesters, zijn Geest geven en door die Geest schijnt 
het licht van Christus in Gods huis, de gemeente, door het Woord 
dat de Geest geïnspireerd heeft. Zoals God Aäron en zijn zonen 
verantwoordelijkheid gaf om het licht te laten schijnen, het licht dat 
in de eerste plaats de kandelaar verlichtte, geeft God ook aan de 
gelovigen nu de verantwoordelijkheid om door de Geest het licht 

van het Woord te laten schijnen, waarbij in de eerste plaats 
Christus in het volle licht moet komen, Hij die zelf het licht is. 
De verantwoordelijkheid werd aan de priesters gegeven. Zij die 
mogelijk godsdienstig zijn, misschien zelfs theologie gestudeerd 
hebben, maar geen priester zijn, doordat zij zich nooit bekeerd 
hebben en niet in Jezus Christus geloofd hebben, hebben geen 
olie en zullen geen licht doen schijnen, noch Christus in het licht 
stellen. 

). 
Hoofdstuk 28 
 
Aaron en zijn zonen priesters. 
 

1 Gij dan, doe tot u naderen uw broeder Aäron, en zijn zonen met hem, 
uit het midden der Israëlieten, om voor Mij het priesterambt te bekleden: 
Aäron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aäron. 
2 Gij zult heilige klederen maken voor uw broeder Aäron, tot een 
prachtig sieraad. 
3 Gij zult zeggen tot allen die kunstvaardig zijn, welke Ik met een geest 
van wijsheid vervuld heb, dat zij de klederen van Aäron maken, om hem 
te heiligen, om voor Mij het priesterambt te bekleden. 

 
De Here bepaalde wie priester zou zijn. Hij moest nauw aan 
Mozes verbonden zijn, want hij moest een afbeelding wezen van 
Christus als Priester, terwijl Mozes het beeld was van Christus als 
Koning: 
 

4 Mozes heeft ons de wet geboden, een bezit voor de gemeente van 
Jakob. 
5 Hij werd Koning in Jesurun, toen de hoofden van het volk 
bijeenkwamen, de stammen van Israël alle tezamen. 
Deuteronomium 33:4-5 

 
Christus is Koning-Priester. Mozes kon de twee waardigheden niet 
in zichzelf verenigen; hij kreeg zijn broer Aäron als priester naast 
zich. Zijn broer, opdat de verwevenheid van beide functies accent 
zou krijgen.  

 12 

Dat schrijf ik op deze wijze om duidelijk te laten uitkomen, dat in 
onze tijd zij priesters voor God zijn, die kinderen van de grote 
Hogepriester Jezus Christus zijn, volgens het schriftwoord “Ziehier 
ik en de kinderen, die God mij gegeven heeft” (Hebreeën 2:13). 

Aäron was de hogepriester; zijn zonen waren priesters. Priesters 
waren dus zij, die als zonen aan de Hogepriester verbonden 
waren. 

 11



 14 en twee kettinkjes van louter goud; als snoeren zult gij ze maken, 
vlechtwerk, en gij zult de gevlochten kettinkjes aan de kassen 
bevestigen.  De kleding voor de hogepriester.  

  
4 Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen: een borstschild, een efod, 
een opperkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een 
gordel. Zo zullen zij heilige klederen maken voor uw broeder Aaron, en 
voor zijn zonen, om voor Mij het priesterambt te bekleden. 

Op twee stenen in goud gevat stonden de namen van de twaalf 
stammen van Israël. zij werden op de schouderstukken van de 
efod bevestigd, zodat de hogepriester de namen van het volk met 
zijn krachtige schouders zou dragen. 5 Daartoe zullen zij nemen goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken 

en fijn linnen.  6 Zij zullen de efod maken van goud, blauwpurper, roodpurper, 
scharlaken en getweernd fijn linnen: kunstig werk. Op het hart gedragen. 

 7  Twee verbonden schouderstukken zal hij hebben, aan de beide 
einden moet hij verbonden worden. 15 Gij zult een borstschild der beslissing maken, kunstig werk. Op 

dezelfde wijze als de efod zult gij het maken: van goud, blauwpurper, 
roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen zult gij het maken. 

8  De gordel aan de efod om die aan te binden, op dezelfde wijze 
vervaardigd, zal daarmee een geheel vormen, van goud, blauwpurper, 
roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen. 16 Vierkant zal het zijn, dubbel, een span lang en een span breed. 
 17 Gij zult het vullen met een steenvulling, vier rijen stenen: een rij rode 

jaspis, chrysoliet en malachiet, de eerste rij; Het borstschild, dubbel gemaakt, zodat een zak ontstond, was het 
kenmerkende bij de hogepriester, want daarop droeg hij de namen 
van het volk, dat hij bij God vertegenwoordigde. Ik vermoed dat hij 
om die reden het eerst vermeld wordt. 

18 de tweede rij: hematiet, lazuursteen en prasem; 
19 de derde rij: barnsteen, agaat en amethist; 
20 de vierde rij: turkoois, chrysopraas en nefriet. Met goud omgeven 
zullen zij in hun zettingen gevat zijn. 

Maar dan wordt beschreven van welk materiaal de efod gemaakt 
moest worden: Goud, dat wijst op de goddelijke gerechtigheid, 
blauw, dat zegt dat de Hogepriester uit de hemel is, purper zegt 
dat Hij de Heer der heren is, scharlaken is de Israëlitische 
koningskleur en het fijne linnen spreekt van zijn onbesmette 
mensheid. 

21 En de stenen zullen overeenkomstig de namen der zonen van Israel 
twaalf in getal zijn, overeenkomstig hun namen; als zegelgraveerwerk 
zullen zij, elk met zijn naam, zijn voor de twaalf stammen. 

 
Het dubbele borstschild werd van dezelfde materialen gemaakt als 
de efod. Op dat borstschild werden twaalf stenen bevestigd, in 
goud gevat, waarop de namen van de twaalf stammen gegraveerd 
waren. 

De efod was een halflang kledingstuk dat lijkt op wat wij een vest 
noemen. Voor en achterzijde werden door banden aan elkaar 
bevestigd. Zo werden de stammen en elk lid van een stam door de 

hogepriester voor God in gedachtenis gebracht en door hem op 
zijn hart gedragen. 

 
Gedragen op de schouders. 

We begrijpen de waarde daarvan voor ons, die daardoor mogen 
verstaan, dat onze Hogepriester ons met kracht en met liefde voor 
God draagt en in gedachtenis brengt en, zoals Romeinen 8:34 
zegt, voor ons bidt. Christus is de Hogepriester, die met onze 
zwakheden medelijden kan hebben, die in alle dingen verzocht is 
zoals wij, uitgezonderd de zonde, en die blijft tot in eeuwigheid. 

 
9 Gij zult twee chrysopraasstenen nemen en de namen der zonen van 
Israel daarin graveren, 
10 zes van hun namen op de ene steen en de zes overige namen op de 
andere steen, naar de volgorde van hun geboorte. 
11 Als kunstwerk van een steensnijder, als zegelgraveerwerk, zult gij de 
twee stenen met de namen der zonen van Israel graveren; ingevat in 
gouden kassen zult gij ze maken.  

22 Ook zult gij op het borstschild gedraaide kettinkjes maken, 
vlechtwerk, van louter goud. 

12 Dan zult gij de twee stenen op de schouderstukken van de efod 
zetten als gedachtenisstenen voor de Israëlieten: Aäron zal hun namen 
ter gedachtenis voor het aangezicht des HEREN op zijn beide 
schouderstukken dragen. 

23 Gij zult op het borstschild twee gouden ringen maken en de beide 
ringen aan de beide einden van het borstschild zetten. 
24 Gij zult de beide gevlochten kettinkjes van goud in de beide ringen 
aan de einden van het borstschild doen. 

13 Gij zult kassen van goud maken 
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Grote verwachtingen 2. 25 De beide andere einden der beide gevlochten kettinkjes zult gij aan 
de beide kassen vastmaken en op de schouderstukken van de efod 
zetten, aan de voorkant.  

In Mattheus 11:14 heeft de Here van Johannes gezegd, dat hij 
Elia was, die komen zou. De tekst waarin dat is aangekondigd, 
zegt dat als volgt: 

26 Gij zult twee gouden ringen maken en ze aan de beide einden van 
het borstschild zetten, op de binnenrand, die naar de efod toegekeerd is. 
27 Ook zult gij twee gouden ringen maken en ze op de beide 
schouderstukken van de efod zetten, onderaan, aan de voorkant, dicht 
bij de plaats waar hij verbonden is, boven de gordel van de efod.  

5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des 
HEREN komt. 

28 Dan zal men het borstschild met zijn ringen aan de ringen van de 
efod vastbinden met een blauwpurperen snoer, zodat het op de gordel 
van de efod vastzit, en het borstschild niet van de efod kan afschuiven. 6 Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart 

der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met 
de ban. 

29 Zo zal Aäron de namen der zonen van Israël in het borstschild der 
beslissing op zijn hart dragen, wanneer hij in het heiligdom komt, tot een 
voortdurende gedachtenis voor het aangezicht des HEREN.  

 Die grote dag des Heren was dus nabij, gezien het optreden van 
Johannes. Hoewel die dag dus nabij was, is hij nog steeds niet 
gekomen. Daar is uiteraard een oorzaak voor geweest. 

Het borstschild met de twaalf stenen werd voorzien van gouden 
ringen, evenals de efod en met gevlochten gouden kettinkjes 
daaraan bevestigd. Het goud van de gerechtigheid van Christus 
als ringen die geen einde kennen, beproefd en getoetst als 
geslagen en gevlochten gouddraad, verzekert ons er van, dat 
Christus voor altijd de zijnen aan zich verbonden heeft en hun 
belang behartigt. 

 
Het werk van de Geest lasterend aan de duivel toeschrijven. 
In Mattheus 9:32-34 lezen we: 
 

32 Terwijl zij heengingen, zie, men bracht een doofstomme bezetene bij 
Hem.  33 En nadat de boze geest was uitgedreven, sprak de doofstomme. En 
de scharen verbaasden zich en zeiden: Zo iets is nog nooit in Israel 
voorgekomen! 

Gods een’geboren Zoon  
de priester op de troon, 

34 Maar de Farizeeën zeiden: Door de overste der boze geesten drijft 
Hij de geesten uit. 

draagt met zijn kracht 
en liefde wie gelooft.  
Zij worden hoofd voor hoofd Dat was laster. De duivel bestrijdt de duivel niet. Hier werd Gods 

werk aan de satan toegeschreven hoewel de zegslieden van het 
tegendeel overtuigd waren. We bemerken dan ook een 
verandering in het optreden van de Here, die tot dan toe gepredikt 
had, dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen was. 

voor God gedacht. 
 
Hij kent ons en heeft weet 
van al het mens’ lijk leed 
dat is op aard. In hoofdstuk 10 lezen we de woorden waarmee de Here de twaalf 

discipelen heeft uitgezonden. Zij moesten nog prediken, dat het 
koninkrijk der hemelen nabij gekomen was en grote tekenen doen, 
maar in de verzen 22 en 23 heeft de Here gezegd: 

Die bij de Vader zit 
en altijd voor ons bidt 
heeft ons bewaard.  
  
De Hogepriester Gods, 22 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie 

volhardt tot het einde, die zal behouden worden. de Schuilplaats en de Rots,  
23 Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want 
voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, 
voordat de Zoon des mensen komt. 

ons vast gebouw, 
vergeet de zijnen niet. 
Verhoogt Hem in uw lied, 
en prijst zijn trouw. 

 16 

Met die woorden verbond de Here de uitzending van zijn 
discipelen in die dagen aan de nog verre toekomst, vlak voor zijn 
wederkomst en het einde der eeuw. Hij ging er dus in zijn woorden 

 

 
Wordt D.V. vervolgd. 
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tot de discipelen reeds van uit, dat Hij verworpen zou worden en 
dat Hij zou teruggaan naar de Vader, vanwaar Hij aan het einde 
der dagen zal terugkeren. 

10 En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot 
hen in gelijkenissen? 
11 Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de 
geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is 
dat niet gegeven. Vers 25 uit dezelfde toespraak toont aan, dat de Here de 

lasterende houding en woorden van de leidslieden als een 
keerpunt heeft gezien: 

12 Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig 
hebben; maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen 
worden.  13 Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien 
en horende niet horen of begrijpen. 25 Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester, en voor de 

slaaf als zijn heer. Indien men aan de heer des huizes de naam 
Beelzebul heeft gegeven, hoeveel te meer aan zijn huisgenoten! 

14 En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het 
gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult 
gij zien en gij zult het geenszins opmerken;  

Dat wordt nog duidelijker in Mattheus 12:26-28 15 want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn 
hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij 
niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet 
verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen. 

 
26 En indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; 
hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden? 16  Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. 

(13:10-16). 27 En indien Ik door Beelzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen 
uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn. 

 28 Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is 
het Koninkrijk Gods over u gekomen. We moeten dus zeggen, dat wat aanvankelijk werd aangekondigd, 

de openbare en zichtbare komst van het koninkrijk, niet heeft 
plaats gevonden, doordat de Joden Christus, de Gezondene van 
de Vader, niet wilden erkennen en aanvaarden. In gelijkenissen 
maakte Hij aan zijn volgelingen duidelijk dat het koninkrijk een 
geheel andere vorm zou aannemen. Hij noemde dat “de 
geheimenissen van het koninkrijk der hemelen”. Het was dus een 
ontwikkeling, die in het Oude Testament niet bekend was gemaakt 
(geheimenissen immers of ver- borgenheden). Dat verbaast ons 
niet, als we bedenken, dat die vorm van het koninkrijk en de 
ontwikkelingen daarvan betrekking hebben op de periode waarin 
de gemeente  van Christus gebouwd zou worden, eveneens een 
verborgenheid, die in het Oude Testament niet geopenbaard is. 
(Zie Romeinen 16 vanaf vers 25, Efeze 3 en Kolosse 1 vanaf vers 
24). 

 
Het koninkrijk in verborgen vorm. 
In 12:49 en 50 distantieerde de Here zich van zijn verwanten en 
zijn volk met de volgende woorden: 
 

47 En iemand zeide tot Hem: Zie, uw moeder en uw broeders staan 
buiten en trachten U te spreken te krijgen. 
48 Maar Hij antwoordde de boodschapper en zeide: Wie is mijn moeder 
en wie zijn mijn broeders? 
49 En Hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zeide: Ziedaar mijn 
moeder en mijn broeders. 
50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is 
mijn broeder en zuster en moeder. 

 
Dat wordt nog versterkt door het begin van hoofdstuk 13:  
 

 1 Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee. 
De eerste vermelding van de gemeente van Jezus Christus, 
een toen nog toekomstige zaak. 

2 En vele scharen vergaderden zich bij Hem, zodat Hij in een 
schip ging en daar nederzat, en de gehele schare stond op de 
oever. In Mattheus 16 lezen we:  3 En Hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen 

  gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Hij ging uit het huis (Israël) en zette zich neer bij de (volkeren)zee. 16 Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van 
de levende God! Hij sprak in gelijkenissen, want hij deelde geheimen mee, die 

alleen verklaard werden aan hen, die in Hem geloofden, terwijl 
Israël verhard werd: 

17 Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees 
en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de 
hemelen is.  18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente 
bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. 
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In Mattheus 18 heeft de Here de gemeente voor de tweede maal 
genoemd, in dat geval om aan te geven hoe gehandeld moest 
worden als iemand in de gemeente in zonde zou vallen. Daarbij 
sprak Hij van het gezag van de gemeente, dat berust op het feit, 
dat Hij in het midden zal zijn, waar twee of drie in zijn naam 
vergaderd zijn. 

19 Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij 
op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op 
aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. 
20 Toen verbood Hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen: 
Hij is de Christus. 
 

De Here Jezus sprak zo met zijn discipelen nadat Hij had gezegd, 
dat het boze geslacht der Joden geen teken zou ontvangen dan 
het teken van Jona (vers 4), dat is het teken van zijn opstanding. 
Dat teken zullen de Joden in de toekomst zien, als Zacharia 
12:10-14 vervuld zal worden: 

Waarschijnlijk hebben de discipelen weinig begrepen van wat de 
Here in dat opzicht vertelde. Ook zij hadden de verlichting van de 
Heilige Geest nodig om te verstaan; die was evenwel nog niet  
uitgestort. 

  10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem 
uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen Hem 
aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht 
aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over Hem 
bitter leed dragen als het leed om een Eerstgeborene. 

De blijvende verwachting van de discipelen. 
Ondanks de gelijkenissen over het koninkrijk, de door Christus 
uitgesproken aankondigingen over zijn lijden en zijn dood, en zijn 
woorden over een nog te bouwen gemeente bleven de meeste 
volgelingen zijn koninkrijk en de heerlijkheid daarvan verwachten: 11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de 

rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; 
 12 het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; 

 20 Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot Hem, met haar 
zonen, en zij boog zich voor Hem neder, om iets van Hem te vragen. Zacharia sprak over de toekomstige bekering van Israël en de 

Here wist heel goed, dat zij het teken van zijn opstanding in die 
tijd pas zouden zien. In het verleden heeft het volk Hem niet na 
zijn opstanding gezien: 

21 Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijn 
twee zonen mogen zitten, een aan uw rechterzijde en een aan uw 
linkerzijde in uw Koninkrijk. (Mattheus 20:20 en 21) 

 
 In Lukas 22:24 lezen we, dat de discipelen zelfs na het instellen 

van het avondmaal als volgt getwist hebben: 40 Hem heeft God ten derden dage opgewekt en heeft gegeven, dat Hij 
verscheen, 

 41 niet aan het gehele volk, doch aan de getuigen, die door God tevoren 
gekozen waren, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben, 
nadat Hij uit de doden was opgestaan (Handelingen 10:40 en 41). 

24 Er ontstond ook onenigheid onder hen over de vraag, wie van hen als 
de eerste moest gelden. 

  
Het antwoord daarop leek hun uiteraard van belang voor hun 
positie in het koninkrijk dat zij nog steeds verwachtten. En die 
verwachting was helemaal in overeenstemming met de Schriften. 
Dat het ongeloof en verzet van Israël oorzaak zou zijn, dat alles 
anders zou verlopen, beseften zij toen nog niet. 

De woorden van de Here over de toekomstige bouw van zijn 
gemeente betroffen dus hen, die ondanks de verwerping van 
Christus door de Joden, in Hem als de Christus, de Zoon van de 
levende God zouden geloven.  
Zouden zij bij het ongelovige Israël gevoegd worden? Hoe zou dat 
kunnen? Dan zouden zij met dat volk onder Gods toorn liggen. 
Neen, de Here zou iets nieuws doen, zijn gemeente bouwen op de 
Rots Christus, de Zoon van de levende God. 

 
Een gelijkenis van een verworpen koning en een uitgestelde 
heerschappij. 
In Lukas 19 kunnen we lezen, dat de Joden vlak voor zijn intocht 
in Jeruzalem meenden, dat Hij het koninkrijk zou oprichten zodra 
Hij in Jeruzalem zou komen (vers 11).Zij hebben bij zijn intocht 
trouwens geroepen “Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de 
naam des Heren; in de hemel vrede en ere in de hoogste 
hemelen.” 

 
Het aanbod aan Israël van de Messias in het vlees had zijn tijd 
gehad. Daarom liet de Here zijn discipelen van toen af horen, dat 
Hij zou lijden, sterven en opstaan. 
 
De tweede vermelding van de gemeente. 
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Zijn verwerping stond desondanks vast en in een gelijkenis heeft 
Hij daarover gesproken: 

 
Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de 
koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. 
13 En hij riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden en zeide tot 
hen: Drijft handel, totdat ik terugkom. 
14 Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap 
achterna met de boodschap: Wij willen niet, dat deze koning over ons 
wordt. 

 
Niemand kan zeggen hoeveel omstanders begrepen hebben, dat 
Hij over Zichzelf sprak. Waarschijnlijk slechts een enkeling. Ook in 
onze tijd begrijpen velen dat nog niet.   
Dat Hij bij zijn terugkeer ook zal oordelen, vinden we terug in vers 
27, waar staat “Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat ik 
over hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn 
ogen”.. 
 
Een verschil tussen ‘geloven’ en ‘alles geloven en verstaan’ 
wat God in de Bijbel gezegd heeft. 
Wat in Lukas 24 geschreven is over de twee discipelen die naar 
Emmaus liepen, maakt ons duidelijk, waardoor de discipelen zo 
onwetend bleven, hoewel de Here alles voorzegd had: 
  

18 Een dan van hen, genaamd Kleopas, antwoordde en zeide tot Hem: 
Zijt Gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar 
dezer dagen geschied is? 
19 En Hij zeide tot hen: Wat dan? Zij zeiden tot Hem: Hetgeen geschied 
is met Jezus de Nazarener, een man, die een profeet was, machtig in 
werk en woord voor God en het ganse volk, 
20 en hoe Hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om 
Hem ter dood te veroordelen en Hem gekruisigd hebben. 
21 Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israel verlossen 
zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag, sinds dit geschied 
is. 

 
De Here heeft op hun woorden het volgende geantwoord: 
 

25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet 
gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! 
26 Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? 
27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in 
al de Schriften op Hem betrekking had. 

 
Ook in vers 45-47 van dat hoofdstuk lezen we, dat zij het 
onderwijs van de opgestane Here nodig hadden om te verstaan, 

dat zijn sterven geheel naar de Schriften is geweest. Bovendien 
wordt er door de Here niet aan toegevoegd, dat Hij daarna het 
koninkrijk zou oprichten, neen, Hij zei dat in zijn naam bekering en 
vergeving van zonden aan alle volken gepredikt moest worden. 
Hoewel daarbij de gemeente niet wordt genoemd, schemert in die 
woorden wel Gods bedoeling door om een gemeente uit Joden en 
heidenen te bouwen. 
 
Alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. 
 
Dat was de opdracht die de Here volgens Lukas 24 vlak voor zijn 
hemelvaart aan de discipelen gegeven heeft: 

 
46 En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus 
moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, 
47 en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving 
der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. 

 
Aan alle volken moest dus gepredikt worden en dat was nieuw. De 
Here had zijn discipelen nadrukkelijk gezegd, dat zij alleen naar 
hun volksgenoten moesten gaan, toen Hij hen uitzond. Doordat de 
Joden Christus verworpen en gekruisigd hadden, veranderde dat 
echter, in overeenstemming met de woorden in Jesaja 49: 

 
ik zeide: Tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn 
kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de HERE en mijn vergelding 
is bij mijn God. 
5 Maar nu zegt de HERE, die mij van de moederschoot aan vormde tot 
zijn knecht, om Jakob tot Hem terug te brengen en om Israel tot Hem 
vergaderd te doen worden (en ik werd geeerd in de ogen des HEREN en 
mijn God was mijn sterkte) 
6 Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om 
de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israel 
terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike 
tot het einde der aarde. (Verzen 4-6). 

 
Handelingen 1.  
Theofilus krijgt zijn verhaal. 
 

1 Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus 
begonnen is te doen en te leren, 
2 tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij 
had uitgekozen, door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven; 
3 aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft 
vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende 
over al wat het Koninkrijk Gods betreft. 

 21  22 



Wel, sommigen vragen zich af, hoe de gelovigen op aarde zullen 
zijn, als zij straks met Christus verschijnen zullen (Kolossenzen 
3:1). 

4 En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te 
verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, 
zeide Hij, van Mij gehoord hebt. 
5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest 
gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Dan zullen ook zij geen huis op aarde nodig hebben, want alles is 

anders, nieuw geworden.  
Lukas had reeds het evangelie dat zijn naam draagt, geschreven:  
 Vers 3 legt er de nadruk op, dat de discipelen de Here met veel 

overtuigende tekenen levend hebben gezien na zijn opstanding. 
Dat gebeurde gedurende veertig dagen. Aan de waarheid van de 
opstanding behoeft niet getwijfeld te worden. 

1 Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de 
zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen, 
2 gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan 
ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, 

De verzen 4 en 5 zeggen ons, dat de Here zijn discipelen 
nadrukkelijk gebood in Jeruzalem te blijven en te wachten op de 
komst van de Heilige Geest. Er stond hun een grote taak te 
wachten en zij zouden zonder hulp van Gods Geest die taak niet 
kunnen vervullen. De komst van die Geest was de belofte van de 
Vader die zij verwachten mochten.  Dat Hij die belofte van de 
Vader zenden zou, had Hij in Lukas 24:49 voorzegd. Maar ook in 
Johannes 14:16 en 17 en 26 had Hij die Geest beloofd. (In 
Johannes 15 en 16 heeft Hij nog enige malen over die komende 
Geest gesproken.) 

3 ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig 
te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, 
hoogedele Teofilus, 
4 opdat gij de betrouwbaarheid zoudt erkennen der zaken, waarvan gij 
onderricht zijt. 

 
Hij had alles nauwkeurig onderzocht, had dat kunnen doen, omdat 
de vele getuigen nog leefden. Hij was een ontwikkeld man, een 
arts, en wist wat nodig was om betrouwbare gegevens te krijgen. 
Dat was voor Teofilus van groot belang geweest, zoals ook voor 
ons, die het, net als Teofilus, moeten doen met wat ons gepredikt 
wordt.  

Herleefde hoop. In dit tweede boek pakte Lukas de draad van zijn eerste boek 
weer op met de geciteerde woorden uit de verzen 1-5. De discipelen waren echter zo vervuld met hun Joodse 

verwachting, dat zij direct daarop de vraag stelden, die zo sterk bij 
hen leefde.  

 
Zijn eerste boek handelde over al wat de Here Jezus begonnen 
was te doen en te leren op aarde. Het eindigde met zijn 
hemelvaart. 

 
6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, 
herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? (Hand. 1:6). 

Dit tweede boek handelt in grote lijnen over hetgeen Hij vanuit de 
hemel gedaan en geleerd heeft, door de Heilige Geest, zoals ook 
zijn hele leven gekenmerkt was geweest door leiding van Gods 
Geest.    

 
Zij hadden gehoopt, dat Hij dat zou doen, totdat zij zagen, dat Hij 
aan de Romeinen werd overgeleverd. Met zijn dood en begrafenis 
was aan hun hopen een einde gekomen. Zij moeten daardoor wel 
zeer in verwarring geraakt zijn, want ze waren er van overtuigd, 
dat Hij de Christus was, maar waren er ook zeker van, dat volgens 
de Heilige Schrift de Messias het koninkrijk zou herstellen.`Van 
die verwarring getuigt hetgeen twee van hen tegen de Here Jezus 
gezegd hebben, toen zij onderweg waren naar Emmaus: 

Van de apostelen wordt hier gezegd, dat Hij ze had uitverkoren. 
Dat  
is niet een uitverkiezing tot zaligheid geweest, maar een kiezen 
als metgezellen, opdat zij van zijn leven en sterven en van zijn 
opstanding en hemelvaart getuigen zouden kunnen zijn. 
Na zijn opstanding is de Here aan hen gedurig verschenen. Hij 
wandelde niet meer met hen als voor zijn kruisdood en had het 
niet meer nodig, dat iemand Hem gastvrij in huis wilde ontvangen. 
Hij zou ook nooit meer vermoeid bij een put gaan zitten.  

 
Jezus de Nazarener, een man, die een profeet was, machtig in werk en 
woord voor God en het ganse volk, 
20 en hoe Hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om 
Hem ter dood te veroordelen en Hem gekruisigd hebben. Waarvoor zijn deze opmerkingen nuttig? 
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49 En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in 
de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. 

21 Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israël verlossen 
zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag, sinds dit geschied 
is. 
22 Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen: 
zij waren in de vroegte bij het graf geweest 
23 en hadden zijn lichaam niet gevonden en zijn toen komen zeggen, 
dat zij ook een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden, dat 
Hij leeft. 
24 En enigen van de onzen zijn naar het graf gegaan en hebben het zo 
bevonden, als de vrouwen ook gezegd hadden, maar Hem hebben zij 
niet gezien. (Lukas 24). 

 
Toen zij Hem na zijn opstanding als de Overwinnaar over dood en 
graf weer zagen, kwam hun hoop weer terug en stelden zij Hem 
de vraag van Handelingen 1:6. 
De Here heeft daarop als volgt geantwoord: 
 

Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de 
Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, 
8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, 
en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en 
Samaria en tot het uiterste der aarde. 

 
De Here heeft niet gezegd, dat Hij het koningschap voor Israël niet 
zou herstellen. Hoe zou Hij dat ook hebben kunnen zeggen? De 
Heilige Schrift getuigt daarvan duidelijk genoeg. Neen, Hij heeft 
gezegd, dat zij niet behoefden te weten wanneer en bij welke 
gelegenheid dat vervuld zou worden. Zij moesten dat aan de 
Vader overlaten en wachten op de komst van de beloofde Geest, 
die hen zou sterken om getuigen te zijn.  
 
De vervulling van zijn woorden tot Maria: Ik vaar op tot mijn 
Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God. (Joh. 20:17).  
 

9  En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het 
zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 
10  En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee 
mannen in witte klederen stonden bij hen, 
11  die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar 
de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op 
dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. 

 
In zijn evangelie heeft Lukas dat geleid door Gods Geest met de 
volgende woorden beschreven: 
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50 En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanie en Hij hief de handen 
omhoog en zegende hen. 
51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. 
52 En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, 
53 en zij waren voortdurend in de tempel, lovende God. (Lukas 24). 

 
Markus heeft het als volgt weergegeven: 
 

19 De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, 
opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods. 

 
Die beide passages zijn de afsluiting van het evangelie. In zijn 
tweede boek (de Handelingen der apostelen) heeft Lukas meer 
uitvoerig geschreven, niet over de opname, maar over de 
discipelen, hun reactie en wat er vervolgens gebeurde. Dat was 
ook het doel van dit boek.     

Wordt D.V. vervolgd.   
 

Overal moeten allen zich bekeren. 
 

In Handelingen 17 lezen we dat Paulus in Athene met de Joden en 
andere godsdienstige mensen sprak, maar ook dat hij op de markt 
elke dag sprak met hen die hij daar aantrof. 
Er wordt verder niets vermeld over de lieden die hem in de 
synagoge gehoord hadden. Als we daaruit een conclusie moeten 
trekken, kan het alleen maar zijn, dat zij blijkbaar onverschillig zijn 
gebleven. 
Maar enige wijsgeren wilden wel eens horen wat die verkondiger 
van vreemde goden – naar zij meenden- te zeggen had en zij 
namen hem mee naar de Areopagus om hem in rust te kunnen 
aanhoren. Daar heeft Paulus hun gezegd, dat er een God is, die 
alle dingen geschapen heeft en er op wacht, dat mensen Hem 
gaan zoeken in de hoop Hem te vinden. 
Dat is een niet onbelangrijke opmerking. 
God wacht er op, dat mensen Hem gaan zoeken, hoopt dat zij 
Hem zullen vinden. 
Welke mensen? 
Mensen, zonder nadere omschrijving of beperking. God wacht dus 
op ieder mens, wie hij ook mag wezen. 
Vervolgens heeft hij in vers 30 gezegd, dat God aan de mensen 
verkondigt, dat “allen, overal” zich moeten bekeren. Hij voegde er 
aan toe dat die bekering zo nodig is, omdat God eenmaal het 
aardrijk in gerechtigheid zal oordelen. 



We kunnen daaruit drie dingen opmerken: Omdat God hoopt, dat velen naar die waarschuwing zullen 
luisteren en zich zullen bekeren. Bent u een van Hen? 1 God wacht op mensen die Hem zoeken. 

2 God geeft hun de opdracht zich te bekeren.  
3 God waarschuwt voor het komende oordeel. 
 
1 God staat te wachten om te verwelkomen, zoals we lezen in het 
verhaal over de verloren zoon, die een losbandig leven had geleid, 
maar tenslotte door honger gedreven naar zijn vader terugkeerde. 
Hij verwachtte terecht, dat hij niet zou worden teruggestuurd. 
Verwacht u ook, dat God u niet terugstuurt of twijfelt u aan zijn 
barmhartigheid? Dan zou u een verkeerd beeld van God hebben. 
 
2 God geeft de mensen de opdracht zich te bekeren. Het is niet 
alleen in hun eigen belang, maar God wil dat ook. Het bedroeft 
God, dat mensen, het werk van zijn handen, bedorven worden 
door de zonde en verloren zouden gaan. Hij heeft hen te lief om 
ze blindelings te laten voortrennen. Hij heeft ook het recht om hen 
te bevelen zich te bekeren, want ze danken hun leven aan Hem.  
Hebt u dat bevel al gehoorzaamd of verschuilt u zich achter 
allerlei redeneringen? 
3 God weet wat het rechtvaardige oordeel betekent. Hij is de 
heilige God en moet tenslotte het kwaad en de boosdoeners 
wegdoen. Maar Hij is ook liefde en wil hen redden voor het te laat 
is. Hij kan dat rechtvaardig doen, doordat Hij zijn Zoon in plaats 
van zondaren heeft geoordeeld. Als Hij zonden vergeeft bij iemand 
die zich bekeert en in Jezus Christus gelooft, doet Hij dus aan het 
recht niet tekort, want voor die zonden is door Christus betaald. 
Het recht heeft dus zijn loop gehad. 
 
Er zijn er heel wat, die gaan sputteren als er over het oordeel 
wordt gesproken. Dat is “hel en verdoemenis” prediken. 
Dat is onzinnige taal. Is het verwerpelijk, als men iemand voor een 
ramp waarschuwt, die hem zal treffen als hij blijft staan waar hij 
staat? Ik meen dat het menslievendheid is. 
Maar waarom laat God over oordeel spreken? Als Hij wil oordelen 
hoeft Hij dat toch niet eerst te zeggen. Waarom liet God Jona in 
Nineveh prediken, dat veertig dagen later de stad verwoest zou 
worden? Jona wist het wel: omdat God hoopte dat zij zich zouden 
bekeren, zodat Hij genade kon bewijzen. Jona wilde dat niet, want 
hij haatte Nineveh en vluchtte daarom weg. 
Waarom laat God ons horen dat er een oordeel komt? 
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