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Exodus, de UITTOCHT, verlossing (14) 
 
Hoofdstuk 28, vervolg. 
Urim en Tummim. 
 

30 En gij zult in het borstschild der beslissing de Urim en de Tummim 
leggen; zij zullen op het hart van Aaron zijn, wanneer hij voor het 
aangezicht des HEREN komt, en Aaron zal de beslissing voor de Israëlieten 
voortdurend op zijn hart dragen, voor het aangezicht des HEREN.  

 
We kunnen niet zeggen wat Urim en Tummim precies zijn geweest.  
De woorden zijn verwant aan “licht” en “onberispelijk”. Op grond 
daarvan wordt wel verondersteld, dat zij een rol speelden in het 
antwoord van Godswege op vragen om raad en bij vragen naar 
schuld of onschuld.  
Zeker is, dat het borstschild betekenis had in verbinding met de 
hogepriester. Zonder hem was het slechts een voorwerp. Dat God 
ons leidt en zo nodig tuchtigt, staat niet los van de voorspraak van 
onze Hogepriester Christus, die ons met zijn kracht en liefde draagt 
en nooit laat vallen. 
 

31 Gij zult het opperkleed van de efod geheel van blauwpurper maken. 
32 De halsopening zal in het midden ervan zijn: de halsopening zal rondom 
een rand hebben van weefsel als bij een pantser, opdat het niet scheure. 
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33 En gij zult op zijn zomen granaatappels in blauwpurper, roodpurper en 
scharlaken, rondom op zijn zomen, zetten, en gouden belletjes overal 
daartussen: 
34 telkens een gouden belletje en een granaatappel, rondom op de zomen 
van het opperkleed. 
35 Aaron nu zal dit aanhebben, als hij dienst doet, en het geluid ervan zal 
gehoord worden, wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht des 
HEREN en wanneer hij naar buiten komt, opdat hij niet sterve. 

 
Dat opperkleed herinnert ons er aan, dat onze Hogepriester de Mens 
uit de hemel, Christus, is. Daaraan mag geen schade ontstaan, want 
het spreekt van zijn onveranderlijk en onaantastbaar wezen.  
De granaatappelen en de belletjes waren aan het hemelsblauwe 
kleed verbonden. Zij wijzen op de vruchten en het geluid, anders 
gezegd, de werken en de woorden van Hem, wiens werken de 
werken van de Vader en wiens woorden de woorden van de Vader 
waren. En beide waren in evenwicht met elkaar. Bij ons zijn dikwijls 
de woorden overvloedig, maar zijn de werken daarmee niet in 
overeenstemming. Bovendien zijn onze woorden en werken vaak niet 
te herkennen als van hemels karakter. Petrus heeft wel geschreven 
“Zo iemand spreekt, hij spreke als woorden Gods”, maar dat is bij ons 
niet altijd het geval. 
 

36 Ook zult gij een plaat van louter goud maken en daarop graveren als 
zegelgraveerwerk: Den HERE heilig. 
37 Gij zult haar aan een blauwpurperen snoer bevestigen, en zij zal zich 
bevinden op de tulband, aan de voorkant van de tulband. 
38 Zij zal op het voorhoofd van Aaron zijn, en Aaron zal de schuld dragen, 
gelegen in de heilige dingen die de Israëlieten heiligen bij al de gaven van 
hun heilige dingen; ja, zij zal voortdurend op zijn voorhoofd wezen, zodat zij 
welgevallig zijn voor het aangezicht des HEREN. 
39 Gij zult het onderkleed van fijn linnen met ingeweven patroon weven, en 
een tulband maken van fijn linnen en een gordel zult gij maken van 
veelkleurig weefwerk. 

 
Ik heb de indruk, dat de weergave van vers 36 in de St. Vert. beter is, 
omdat Christus, van wie de hogepriester in Israël een beeld was, 
niet slechts voor de Here heilig is, maar zelf de Here in heiligheid is. 
Het HERE hier is in het Hebreeuws Jehovah. En Christus heeft in 
Johannes 8:59 gezegd: Eer Abraham was, Ik Ben, waarmee Hij 
verklaarde, dat Hij voor Abraham geboren werd er was als de Ik Ben.  
Het blauwe snoer (vers 37) wijst er op, dat onze Hogepriester de 
Mens uit de hemel is, niet te scheiden van zijn Godheid. 
Vers 38 herinnert ons er aan, dat wij zelfs in onze toewijding aan de 
Here en in onze gaven niet altijd voldoen aan de heiligheid die 
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gepast is. Wij zijn dan welgevallig voor God in de persoon van de 
Hogepriester,Christus, die voor ons bij God tussenbeide treedt. 
Het kunstig geweven onderkleed brengt ons in gedachten, dat alles 
aan Hem gans begeerlijk is. Hij is schoner dan de mensenkinderen 
(Psalm 45:3). De veelkleurige gordel spreekt ons van zijn 
veelkleurigheid, zoals de evangeliën die laten zien: Hij toonde zijn 
heerlijkheid toen Hij water in wijn veranderde, Hij weende met Maria 
wegens het sterven Lazarus, Hij waste de voeten van de discipelen 
en gaf zijn belofte van het paradijs aan een misdadiger die naast 
Hem hing. 
 

Zij schepten het water dat wijn bleek te wezen, 
U weende toen U al de wenenden zag, 
want hem die zo ziek was had U niet genezen, 
U wekte hem op uit het graf op die dag. 
U waste de voeten, ook van de verrader, 
die U zo bedriegelijk kuste die nacht, 
U deed heel de wil van uw hemelse Vader, 
en hebt zo het werk van verlossing volbracht. 
 
Veelkleurig in schoonheid, vernederd, verheven, 
de Zoon in wie God enkel heerlijkheid ziet. 
U wilt in de hemel Uw krachten nu geven 
aan ons die wel willen, maar doen dikwijls niet. 
U bidt voor de uwen en wilt hen bewaren 
in trouw aan uw wil en in trouw aan uw woord. 
Van buiten de vijand, van binnen gevaren, 

 U draagt ons en bidt en zo kunnen wij voort. 
 
Zonen zijn priesters. 
 

40 Voor de zonen van Aaron zult gij ook rokken maken, en gij zult voor hen 
gordels maken; ook zult gij voor hen mutsen maken, tot heerlijkheid en 
sieraad. 
41 En gij zult die uw broeder Aaron en ook zijn zonen aantrekken; en gij zult 
hen zalven, en hun hand vullen, en hen heiligen, dat zij Mij het priesterambt 
bedienen. 
42 Maak hun ook linnen onderbroeken, om het vlees der schaamte te 
bedekken; zij zullen zijn van de lenden tot de dijen. 
43 Aaron nu en zijn zonen zullen die aanhebben, als zij in de tent der 
samenkomst gaan, of als zij tot het altaar treden zullen, om in het heilige te 
dienen; opdat zij geen ongerechtigheid dragen en sterven. Dit zal een 
eeuwige inzetting zijn, voor hem, en zijn zaad na hem. 
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De zonen van Aaron waren priesters. Zij droegen rokken met gordels 
en mutsen tot heerlijkheid en sieraad. Vers 41 zegt ons, dat ook 
Aaron die kleding kreeg. Dat is merkwaardig, want zijn kleding is 
reeds hiervoor beschreven.  
Op de grote verzoendag echter moest Aaron zijn schitterende kleding 
uittrekken en zich kleden als zijn zonen. Het wijst ons op de Heiland, 
die in alles de broeders gelijk moest worden (Hebreeën 2:17). Wij 
kennen nu de Here verheerlijkt, maar Hij heeft drie jaar in 
vernedering onder ons gewoond en heeft ook zo geleden. 
Allen moesten gezalfd worden, hoewel de hogepriester veel 
overvloediger met olie werd gezalfd, zoals Psalm 133 zegt:  

 
2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard, de 
baard van Aaron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen. 

 
Olie is een beeld van de Heilige Geest. We weten dat de Geest als 
een duif op Christus is neergedaald, overvloedig, in volheid, terwijl de 
gelovigen op de Pinksterdag die Geest ontvingen als tongen van 
vuur. Van de Here staat in Hebreeën 9 geschreven: 
 

13 Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met 
de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees 
gereinigd worden, 
14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest 
Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn 
reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? 

 
Door de Geest Gods, dat was het kenmerk van onze Here Jezus op 
aarde.  
Hij is God en daarom kunnen we vragen of Hij het wel nodig had om 
zich door de Geest te laten leiden. Het antwoord is, dat Hij volkomen 
Mens werd (hoewel Hij God bleef) en geheel als mens wilde leven. 
En wat is dat gelukkig voor ons. Wij zouden Hem immers nooit 
kunnen volgen of nadoen zonder Gods kracht. Nu, die kracht hebben 
alle gelovigen ontvangen doordat God ons allen zijn Geest heeft 
gegeven. (Er zijn geen christenen die de Geest niet ontvangen 
hebben.) Wij kunnen dus wandelen door dezelfde Geest waardoor 
ook Christus zich in zijn leven liet leiden. 
 
Dat wij zonen zijn zegt ons Hebreeën 2:10: 
 

10 Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, 
om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis 
door lijden heen zou volmaken. 
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11 Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; 
daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen. 

 
Zonen zijn de gelovigen nu. Een levensverbinding met Christus is 
voorwaarde om priesters te kunnen zijn. 
De waardigheid van de priesters lag niet in hun persoonlijkheid. Zij 
waren niet anders dan alle Israëlieten. Hun waardigheid werd gezien 
in de kleding waarmee zij bekleed waren. 
Zo zijn ook de gelovigen nu niet beter dan andere mensen. Hun 
waardigheid is te zien in de gerechtigheid die God ons op grond van 
geloof gegeven heeft, waardoor wij mogen leven zoals Christus op 
aarde leefde. Dat wij daarin veel, teveel tekort schieten moeten we 
allen erkennen, maar hoezeer we ons daarover ook moeten 
verootmoedigen, onze waardigheid is uit God en maakt niemand 
ongedaan.  
 
Hoe de priesters geheiligd werden. 
 

1 Dit nu is wat gij hun doen zult, om hen te heiligen om voor Mij het 
priesterambt te bekleden: Neem een jonge stier, en twee gave rammen, 
2 ongezuurd brood en ongezuurde koeken, met olie aangemaakt, en 
ongezuurde, dunne koeken, met olie bestreken; van fijn tarwemeel zult gij 
ze maken. 
3 Leg ze in een korf en draag ze in de korf naderbij, met de stier en de 
beide rammen. 
4 Ook zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de tent 
der samenkomst en gij zult hen met water wassen. 

 
Van priesters en van heiliging van priesters kon niet gesproken 
worden als er geen offer zou zijn. De stier en de ramen spreken van 
Christus, door wiens offer de christen geheiligd is. maar ook het 
brood en de koeken wijzen op Hem, niet in zijn sterven, maar in zijn 
leven. Daarom worden die dingen als eerste genoemd. 
Vers 4 zegt ons, dat de toekomstige priesters voor alles met water 
gewassen werden. Dat lijkt vreemd, omdat we weten, dat alleen het 
bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonden. 
Even vreemd lijkt hetgeen de Here Jezus in Johannes 15:3 tegen zijn 
discipelen heeft gezegd: “Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u 
gesproken heb”. Maar daarin vinden we wel het antwoord op de 
vraag naar de betekenis van het wassen van de toekomstige 
priesters. 
Rein door het Woord, het Woord van God.  
In de prediking van het evangelie komt dat Woord tot de mensen en 
als het wordt aangenomen, heeft dat een gevolg op de wijze waarop 

 6 
zij zichzelf zien. Voordien bekommerden zij zich niet om zonden of 
schuld tegenover God, maar het Woord van God kan ons er toe 
brengen, zoals de vrouw bij de put in Sichar, om te erkennen wat 
verkeerd of zondig was. Bij haar was het de erkenning “ik heb geen 
man”, hoewel zij met een man leefde. Dan heeft Gods Woord 
wassend of reinigend gewerkt, hoewel niet om ons voor God 
onschuldig te doen zijn. Dat laatste is door het bloed van Christus, 
waardoor een zondaar gereinigd wordt. Misschien zouden we kunnen 
zeggen, dat het Woord ons denken en onze visie reinigt, terwijl de 
reiniging van zonden uitsluitend door het offer van Jezus Christus, 
dus door het bloed tot stand komt. 
In de Heilige Schrift is water dikwijls een beeld van het Woord van 
God. En voordat een zondaar zich bekeert en Jezus Christus als 
Verlosser aanneemt, heeft het Woord  van God het voorbereidend 
werk in het hart verricht. (Laat niemand zeggen, dat een zondaar 
niets kan aannemen; de Schrift spreekt anders: “Doch allen, die Hem 
aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen 
Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven”, Johannes 1:12) 
We vinden iets dergelijks bij de voetwassing van de discipelen. De 
voetwassing heeft betrekking op de dagelijkse reiniging van wat ons 
op de reis door het leven verontreinigt. Ook daar doet het Woord 
Gods het reinigende werk, dat we echter moeten onderscheiden van 
de reiniging bij onze bekering, die plaats vindt door het bloed van 
Christus. Dat laatste is een eenmalige reiniging.  
      Wordt D.V. vervolgd. 
 

Grote verwachtingen (3) 
 
De engelen spraken hen aan als Galilese mannen, waarmee het 
accent van het belang voor het Joodse volk wordt benadrukt. Dat 
past ook bij de toezegging door de engelen, dat de Here Jezus op 
dezelfde wijze zal terugkeren. Dat zal namelijk zijn verschijning in de 
toekomst zijn, waarover onder andere Zacharia schreef: “zijn voeten 
zullen staan op de Olijfberg”, Dat is niet hetzelfde als de opname van 
de gemeente. Hier gaat het om de terugkomst van de Here naar de 
aarde, de opname betreft de gang van de gemeente naar de hemel, 
een geheel andere zaak. 
Dat de engelen zo spraken komt overeen met het feit, dat de 
gemeente nog niet gebouwd werd (dat is pas begonnen op de  
Pinksterdag), zodat nog steeds Israël in beeld was.  
 
De elf met enige anderen in de bovenzaal in gebed.  
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12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de 
Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan. 
13 En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal, 
waar zij verblijf hielden: Petrus en Johannes en Jakobus en Andreas, 
Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, de zoon van Alfeus, 
en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. 
14 Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige 
vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. 

 
Zij keerden terug naar de plaats waar zij het laatst met de Here 
geweest waren. Bij hen waren met name ook de moeder van de Here 
Jezus en zijn broeders. Voorheen geloofden die broeders niet in 
Hem. Dat was kennelijk geheel veranderd. Dat wijst mijns inziens  
profetisch op de toekomstige verandering, die bij een overblijfsel van 
Israël zal plaats vinden. Zij zullen zich tot God bekeren en alsnog in 
Jezus Christus gaan geloven, waarna zij tenslotte zullen beleven dat 
de Here terugkomt en hen uit de grote verdrukking zal verlossen. 
God zal over hen uitstorten de Geest der genade en der gebeden. 
Dan zullen zijn broeders Hem tenslotte erkennen en aannemen, het 
herstel van Israël. 
De vergaderde discipelen hadden een bijzondere reden om te 
bidden. Er was immers de belofte, dat de Heilige Geest zou komen 
(Lukas 24:49 en Handelingen 1:4,5,8). En de Here had gezegd, dat 
de Vader op gebed de Geest zou geven:  

13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw 
kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest 
geven aan hen, die Hem daarom bidden? (Lukas 11:13). 

 
Hun gebeden zijn op de Pinksterdag verhoord. 
We moeten niet menen, dat gelovigen ook in deze tijd moeten 
bidden, opdat zij de Heilige Geest ontvangen. De belofte dat de 
Geest zou komen, is vervuld. God geeft aan elk die gelooft de Heilige 
Geest, zonder dat zij er om vragen. Het is beter God voor die gave te 
danken, dan te vragen om iets dat Hij reeds gegeven heeft. 
Er zal slechts een nieuwe uitstorting van die Geest komen, als de 
gemeente reeds bij de Here is. Dat zal de totale vervulling van Joel 
2:28-32 worden. 
 
Verkiezing van Mattias, herstel van het twaalfvoudig getuigenis 
tegenover Israël. 

 
15 En in die dagen stond Petrus op onder de broeders (en er was een groep 
van ongeveer honderd twintig personen bijeen) en hij sprak: 
16 Mannen broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de 
Heilige Geest voorheen bij monde van David gesproken heeft aangaande 
Judas die de gids is geweest van hen, die Jezus gevangen namen; 
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17 want hij werd tot ons getal gerekend en had aandeel aan deze bediening 
gekregen. 
18 Deze nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon zijner 
ongerechtigheid en voorovergestort, is hij midden opengereten en al zijn 
ingewanden zijn naar buiten gekomen; 
19 en het is bekend geworden aan allen, die te Jeruzalem wonen, zodat dat 
stuk land in hun eigen taal Akeldama, dat wil zeggen, bloedgrond, heet. 
20 Want er staat geschreven in het boek der Psalmen: Zijn plaats worde 
woest en er zij niemand, die erop woont, en: Een ander neme het opzicht, 
dat hij had. 
21 Er moet dan van de mannen, die zich bij ons hebben aangesloten in al 
de tijd, dat de Here Jezus bij ons ingegaan en uitgegaan is, 
22 te beginnen met de doop van Johannes tot de dag, dat Hij van ons werd 
opgenomen, een van hen met ons getuige worden van zijn opstanding. 
23 En zij stelden er twee voor: Jozef, genaamd Barsabbas, die de bijnaam 
Justus had, en Mattias. 
24 En zij baden en zeiden: Wijs Gij, Here, die aller harten kent, die ene aan, 
die Gij van deze twee hebt uitgekozen, 
25 om de plaats van deze dienst en dit apostelschap in te nemen, waarvan 
Judas vervallen is om naar zijn eigen plaats te gaan. 
26 En zij lieten hen loten en het lot viel op Mattias en hij werd gekozen 
verklaard bij de elf apostelen. 

 
Er is wel verondersteld, dat Petrus hier voorbarig is geweest, omdat 
Paulus later als twaalfde apostel moest fungeren, maar ik denk dat 
het anders is. De twaalf moesten getuige zijn van al wat geschied 
was, tot en met de opstanding en de hemelvaart, getuigen dus van 
wat gebeurd is zo lang de Here Jezus op aarde was. 
Paulus heeft de Here Jezus nooit als Mens op aarde gekend. Hij kon 
niet eenzelfde getuige zijn als de twaalf anderen. Omgekeerd konden 
de twaalf niet eenzelfde getuigenis geven van de Here in de 
heerlijkheid als Paulus. Dat getuigenis van Paulus is geheel in 
overeenstemming met de roeping en zegen van de gemeente, die 
ook hemels zijn, in tegenstelling tot Israëls aardse roeping. 
Paulus was dan ook door de Here  uitgekozen als dienstknecht om 
tot de volken te gaan, wat pas ten volle in gang is gezet in Korinthe, 
waarover we het volgende lezen: 

4 En hij (Paulus) hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte 
Joden en Grieken te overtuigen. 
5 En toen Silas en Timoteus uit Macedonie kwamen, wijdde Paulus zich 
geheel aan de prediking, waarin hij de Joden betuigde, dat Jezus de 
Christus is. 
6 Maar toen dezen zich verzetten en lasterden, schudde hij zijn kleren uit en 
zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben er rein van, voortaan zal ik 
mij tot de heidenen wenden. 
7 En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand, genaamd Titius 
Justus, die God vereerde, wiens huis naast de synagoge stond.  
(Handelingen 18:4-7.) 
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Vers 8 wijst op een keerpunt, vooral omdat er reeds meerdere 
gemeenten onder de volken gesticht waren. Bovendien heeft de 
opmerking in vers 7 ons iets te zeggen. Paulus ging uit de synagoge 
en ging prediken op geheel heidens terrein. Het wijst op de scheiding 
tussen Joden en christenen. 
Het aanbod aan Israël in de verstrooiing naderde het einde. Definitief 
werd dat pas in Rome, waar Paulus gezegd heeft:  
Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen 
gesproken, 

 
26 zeggende: Ga heen tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult gij horen en 
gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het 
geenszins opmerken; 
27 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 zij zich 
bekeren, en Ik hen zou genezen. 
28 Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is; die 
zullen dan ook horen! (Hand. 28:25-28). 

 
Na de toepassing door de Here zelf van Jesaja 6:9,10 op ongelovig 
Israël in Judea, (Johannes 12:39,40), wordt hier hetzelfde oordeel 
van verharding uitgesproken met betrekking tot Israël in de 
verstrooiing. 
In Handelingen 1 echter was het nog niet de tijd om heidenen te 
prediken. Na de verwerping van de Christus op aarde, wilde de Here 
aan Israël ook nog de Opgestane Here laten prediken, want zij 
mochten nog eens berouw krijgen, als zij er getuigen van waren, dat 
de Heilige Geest werd uitgestort en bemerkten, dat de Here niet meer 
in hun eigen taal, maar in talen der heidenen ging spreken. De dienst 
werd dan ook vooral door Petrus, de apostel voor Israël, en de 
andere apostelen verricht.  
De gemeente werd wel gebouwd sinds de Pinksterdag, maar Israël 
en de dienst van Israël waren nog niet terzijde geschoven. Het was 
een overgangstijd van het geduld des Heren.  
 
Aangezien het dus zeker nog de tijd was, waarin het getuigenis 
alleen in Jeruzalem en onder de Joden werd gegeven, was het niet 
buiten de leiding van Gods Geest om, dat Petrus de verkiezing van 
een twaalfde getuige aan de orde stelde. 
De wijze waarop de verkiezing plaats vond, was dan ook nog volop 
Joods van karakter. 
 
Handelingen 2. 
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De uitstorting van de Heilige Geest. Grondlegging van de 
gemeente, een waarschuwing aan Israël. 

 
1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 
2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige 
windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 
3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, 
en het zette zich op ieder van hen; 
4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere 
tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. 

      Wordt D.V. vervolgd. 
 

Het Verbond. 
 
’t Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Dat verbond wordt in Genesis 15:18-21 genoemd: 

18 Te dien dage sloot de HERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw 
nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, 
de rivier de Eufraat: 
19 De Keniet, de Kenizziet, de Kadmoniet, 
20 de Hethiet, de Perizziet, de Refaieten, 
21 de Amoriet, de Kanaaniet, de Girgasiet en de Jebusiet. 
 

Dat is de eerste vermelding. Het bestond uit beloften die God aan 
Abraham gaf. Het wordt opnieuw genoemd in Genesis 17: 

1 Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HERE aan 
Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn 
aangezicht, en wees onberispelijk; 
2 Ik zal mijn verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken. 
3 Toen wierp Abram zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem: 
4 Wat Mij aangaat, zie, mijn verbond is met u, en gij zult de vader van een 
menigte volken worden; 
5 en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn 
Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. 
6 Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en koningen 
zullen uit u voortkomen. 
7 Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun 
geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te 
zijn. 
8 Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft 
het ganse land Kanaan, tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun 
tot een God zijn. 
9 Voorts zeide God tot Abraham: En wat u aangaat, gij zult mijn verbond 
houden, gij en uw nageslacht, in hun geslachten. 
10 Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw nageslacht: 
dat bij u al wat mannelijk is besneden worde; 
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11 gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een 
teken van het verbond zijn tussen Mij en u. 
12 Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden worden, al wat mannelijk is in 
uw geslachten: zowel wie in uw huis geboren is, als wie van enige 
vreemdeling voor geld is gekocht, doch niet van uw nageslacht is. 
13 Wie in uw huis geboren is en wie door u voor geld gekocht is, moet 
voorzeker besneden worden; zo zal mijn verbond in uw vlees zijn tot een 
eeuwig verbond. 
14 En de onbesnedene, de man namelijk, die het vlees van zijn voorhuid 
niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten: hij 
heeft mijn verbond verbroken. 

 
Besnijdenis was wat het woord zegt. Het mes ging in het vlees. Het 
had en heeft een oordeelskarakter. We zijn mensen van vlees en 
bloed en de Bijbel zegt ons in Romeinen 8:   

de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is 
leven en vrede. 
7 Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want 
het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 
8 zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. (verzen 6-8). 

 
Het vlees is niet te verbeteren en moet dus geoordeeld worden. Het 
mes moet dus in het vlees en dat is het karakter van de besnijdenis: 
dood en oordeel.  
Abraham en zijn nakomelingen moesten zich daarvan bewust zijn en 
het teken daarvan in hun lichaam dragen. Maar dat teken moest op 
de achtste dag worden aangebracht, merkwaardig. Inderdaad, waard 
om op te merken, want de achtste dag is tegelijk de eerste na de 
zeven dagen van een week. Die dag spreekt van een nieuw begin, 
zoals de opstanding van Christus spreekt van leven dat de dood 
heeft overwonnen.  
Besnijdenis op een andere dag zou alleen van oordeel spreken, 
waarna er geen hoop meer is. Maar de achtste dag spreekt van  
nieuw leven. Dan mag de besnijdenis ook zonder bezwaar het einde 
van het oude en zondige symboliseren. 
Symboliseren, want het was alles niet de werkelijkheid, doch slechts 
een afbeelding van de werkelijkheid bij iemand die kan zeggen, dat 
hij door het geloof met Christus gekruisigd en gestorven is 
(besnijdenis) en met Hem is opgestaan (achtste dag). 
Het beeld, de besnijdenis, betekende niet de verlossing van de 
besnedene, terwijl anderzijds iemand die door geloof met Christus 
gestorven is, wel degelijk verlost en behouden is. 
 
In dit verbond beloofde God aan Abraham een talrijk nageslacht en 
het bezit van het land Kanaan. Zijn nageslacht was verplicht de 
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besnijdenis toe te passen. Die besnijdenis werd toegepast op een 
jongen die met een natuurlijke geboorte uit Abrahams geslacht 
geboren was. Wedergeboorte of geloof waren daarbij niet aan de 
orde. 
Dit verbond betekende niet, dat de kinderen uit het geslacht van 
Abraham gelovig zouden zijn of de zaligheid zouden beërven. We 
weten bijvoorbeeld dat Ezau een onverschillig mens was. In 
Hebreeën 12:16 wordt van hem gezegd:  

Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een 
spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. 
17 Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, 
afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het 
onder tranen zocht. 

 
De Leidse vertaling geeft van vers 17 de juiste weergave: 

16 dat niemand een hoereerder zij, of een onheilige als Ezau, die voor een  
enkel gerecht zijn eerstgeboorterecht prijsgaf. 
17 Want gij weet dat hij, toen hij later den zegen wilde beërven, afgewezen  
werd; hij vond geen gelegenheid tot berouw, hoewel hij den zegen onder  
tranen zocht. 

 
Het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. 
10 Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of 
onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. 
11 En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid 
van dat geloof, dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader 
zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden 
toegerekend, 
12 en een vader van de besnedenen, voor hen namelijk, die niet alleen uit 
de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof, dat 
onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. 
13 Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte, dat hij 
een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid des geloofs. 

 
De besnijdenis wordt hier het zegel genoemd, niet van het verbond, 
maar van de gerechtigheid des geloofs bij Abraham. Volgens vers 11 
kon hij een vader voor onbesneden gelovigen zijn, omdat ook hij 
geloofd heeft in onbesneden staat, terwijl vers 12 zegt, dat hij een 
vader kon zijn van hen die besneden zijn en net als Abraham 
geloven.  
Besneden of onbesneden, slechts die geloven, worden als zaad van 
Abraham erkend. Hij wordt in deze woorden niet voorgesteld als een 
vader van besnedenen die niet geloven.  
 
In Romeinen 9 staat dan ook: 

niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël, 
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7 en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn, 
maar: Door Izaak zal men van nageslacht van u spreken. 
8 Dat wil zeggen: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar 
de kinderen der beloften gelden voor nageslacht. 
9 Want er ligt een belofte in dit woord: omstreeks deze tijd zal Ik komen en 
Sara zal een zoon hebben. (verzen 6-9). 

 
Natuurlijk waren allen die van Jakob afstamden, kinderen van 
Abraham in natuurlijke zin. Maar geestelijk nageslacht waren alleen 
zij, die geloofden.  
Ezau, Korach, Dathan, Abiram, Achab, Judas de verrader en vele 
anderen konden niet op grond van het verbond met Abraham op 
enige zegen aanspraak maken. Abraham was hun vader niet.  
De volkomen vervulling van de beloften die aan Abraham zijn 
gegeven, zullen daarom de Israëlieten beleven, die zich als een 
overblijfsel van dat volk in de toekomst tot de Here bekeren zullen. 
 
Wat de besnijdenis voor de christenen betekent. 
In 1 Korinthe 10 lezen we het volgende:  

Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder 
de wolk waren, allen door de zee heengingen, 
2 allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, 
3 allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, 
4 en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een 
geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. 
5 En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, 
want zij werden neergeveld in de woestijn. 
6 Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust 
tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. ( Verzen 1-6) 

 
We begrijpen daaruit, dat God ons in de geschiedenissen uit lang 
vervlogen tijden, die in de Schrift zijn opgetekend, voorbeelden of 
illustraties heeft gegeven van lessen die voor ons van betekenis zijn. 
De beelden zijn altijd van mindere, lagere of van meer aards 
karakter, zoals de rots minder is dan wat hij afbeeldde, dat is 
Christus: “zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen 
meeging, en die rots was de Christus” (1 Korinthe 10:4). 
 
In Galaten 4:22-24 schrijft Paulus over hetzelfde beginsel: 

22 Er staat immers geschreven, dat Abraham twee zonen had, een bij de 
slavin en een bij de vrije. 
23 Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, doch die van de vrije 
door de belofte. 
24 Dit is iets, waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen: de 
ene van de berg Sinai, die slaven baart, dit is Hagar. 
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De woorden “een diepere zin” in vers 24 zijn de vertaling van het 
Griekse “allaygoreho”, waarin we ons woord allegorie herkennen. Dat 
is precies wat bedoeld wordt.  
Als we dit weten, begrijpen we ook, dat een Joodse man, die met het 
litteken van de besnijdenis moest leven, een beeld is van de christen, 
die het vonnis van de dood met zich meedraagt.  
Die Joodse man was mogelijk niet bekeerd en gelovig; hij was dan 
ook slechts een beeld van een gelovige christen.  
De Here Jezus heeft gezegd, dat we ons kruis moeten dragen om 
Hem te kunnen volgen. Wie zijn kruis droeg, droeg zijn oordeel, zijn 
dood. We zijn immers met Christus gekruisigd.  
Het vlees is bij ons geoordeeld in het oordeel over Christus, toen Hij 
tot zonde werd gemaakt. Daarom vertrouwen we niet meer op het 
vlees en kon Paulus in de brief aan de Philippenzen over de christen 
schrijven: 

Want wij zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in 
Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. (3:3). 

 
In ons leven als christen behoort dus zichtbaar te zijn, dat de oude 
mens bij ons geoordeeld is en zich niet meer roert. 
 
Moeten christenen besneden worden? 
Dat meenden enige gelovige Farizeeën:  

5 Maar er stonden uit de partij der Farizeeën enigen op, die gelovig 
geworden waren, en zeiden, dat men hen moest besnijden en gebieden de 
wet van Mozes te houden. (Handelingen 15:5). 

 
Het besluit dat ten aanzien van deze bewering onder leiding van 
Gods Geest is genomen, luidde: 

het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last op te 
leggen dan dit noodzakelijke: 
29 onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het 
verstikte en van hoererij; indien gij u hier voor wacht, zult gij wel doen. 
Vaart wel! (Hand. 15:28-29). 

 
Christenen moeten zich dus niet laten besnijden. 
In de brief aan de Galaten heeft Paulus geschreven:  

2 Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut 
doen. 
3 Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is 
de gehele wet na te komen. 
4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten 
de genade staat gij. 
5 Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, 
waarop wij hopen. 
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6 Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden 
zijn, maar geloof, door liefde werkende. 
7 Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet 
meer gehoorzaamt? 
8 Die overreding kwam niet van Hem, die u roept. 
9 Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. 
10 Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, dat gij geen andere mening 
zult hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te 
dragen, wie hij ook zij. (Galaten 5:2-10). 

 
Paulus schreef dus gestrenge woorden tegen de leer, dat een 
christen zich moet laten besnijden.  
Het is echter opvallend, dat er noch in Handelingen 15, noch in de 
brief aan de Galaten, noch in Philippenzen 3 op gewezen wordt, dat 
besnijdenis niet moet worden toegepast omdat de doop daarvoor in 
de plaats is gekomen. Dat zou voor de hand liggend zijn om duidelijk 
te maken, dat christenen zich niet moeten laten besnijden.  
Maar waar in het Nieuwe Test. wordt bestreden, dat christenen zich 
moeten laten besnijden, wordt nooit gezegd, dat de doop in de plaats 
van de besnijdenis is gekomen. 
Waarom niet?  
Omdat de veroordeling van ons boze vlees heeft plaats gevonden in 
het oordeel, dat Christus droeg en in zijn dood. 
Paulus zegt dat in Kolosse zo: 

11 In Hem (Christus) zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van 
mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, 
in de besnijdenis van Christus (Kolosse 2:11). 

 
In vers 12 volgt daarop, dat we met Christus begraven zijn in de 
doop. Dat is begrijpelijk, want vers 11 sprak van de dood en daarop 
volgt immers een begrafenis. De doop is dus de begrafenis van 
iemand die (met Christus) gestorven is.  
Dat wordt bevestigd door hetgeen in Romeinen 6 over de doop is 
geschreven:  
Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog 
leven? 

3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn 
dood gedoopt zijn? 
4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk 
Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij 
in nieuwheid des levens zouden wandelen. (verzen 2-4). 

 
De Schrift leert ons, dat een christen met Christus is 
a) gestorven, 
b) begraven en  
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c) opgestaan. 
 
a) De besnijdenis spreekt van het oordeel over het vlees, de dood.        
Die heeft in Christus plaats gevonden, 
b) de begrafenis wordt beklemtoond door de doop, 
c) de opstanding wordt openbaar in het nieuwe leven van de christen. 
 
In de plaats van de besnijdenis is niet de doop, maar de dood van 
Christus gekomen. Daarom zegt de Schrift nergens, dat de doop in 
de plaats van de besnijdenis is gekomen. 
 
Voor wie is het verbond? 
Voor Abraham en zijn nageslacht. 
Dat zijn de Israëlieten, althans lichamelijk. 
En het zijn zij die geestelijk Abraham als vader hebben. 
Paulus beschreef dat in Galaten 3:29 als volgt: 

26 Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. 
2  Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. 
28 Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk 
en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus. 
29 Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de 
belofte erfgenamen. 

 
In het denken van velen wordt het omgedraaid: Indien gij Abrahams 
zaad zijt, zijt ge van Christus. Maar zo is het niet geschreven. 
Heidenen zijn geen zaad van Abraham tenzij door het geloof. Wie 
onder hen niet geloofd heeft, is geen zaad van Abraham, noch 
natuurlijk, noch geestelijk. 
Wanneer werd iemand natuurlijk zaad van Abraham? Na een 
natuurlijke geboorte.  
Wanneer wordt iemand geestelijk zaad van Abraham? Na een 
geestelijke geboorte, dat is na wedergeboorte, ook al stamt hij uit een 
niet Israëlitisch geslacht. 
Wie niet lichamelijk van Abraham afstamt, wordt door natuurlijke 
geboorte geen nageslacht van hem, geen natuurlijk nageslacht en 
evenmin geestelijk nageslacht. 
 
Het verbond met Abraham was voor hem en zijn nageslacht. iemand 
die geen Jood (of Israëliet) is en ook niet heeft geloofd, valt buiten 
dat verbond. 
Henoch, Noach, Job en Melchizedek, zeer godvrezende mannen, 
hadden evenmin deel aan dat verbond. Zij zijn echter zonder twijfel in 
Gods heerlijkheid. Een mens die zich niet heeft bekeerd, staat  buiten 
dat verbond, maar wordt wel door Gods genade gezocht en geroepen 



 17
en wordt, indien hij zich bekeert, een kind van God en geestelijk zaad 
van Abraham.  
 

Genade gaat uit tot het einde der aarde 
en zoekt wie verloren en hulpeloos dwaalt. 
Die God die zijn Zoon, zijn Geliefde niet spaarde, 
verblijdt zich in ieder die thuis wordt gehaald. 
Want het Lam, dat Hij sloeg, 
die het oordeel verdroeg, 
reinigt ieder die tot Hem wil komen, 
dat is eeuwig genoeg. 

 
Het verbond is voor Abrahams nageslacht, maar dan wel geestelijk 
nageslacht, besneden en onbesneden. Door bekering en geloof, en 
niet door natuurlijke geboorte, wordt iemand Abrahams nageslacht. 
 
Gods boodschap is dan ook “bekeert u en gelooft het evangelie”. 
Zonder geloof zal niemand God behagen. 
 
Het verbond bij de Sinai. 
Er was ook het verbond dat bij de Sinai met Israël gesloten is. Het 
was het werkverbond, waarbij Israël zich verplichtte Gods wet te 
houden. Israël heeft dat werkverbond door ongehoorzaamheid 
verbroken. We moeten het niet met het verbond met Abraham 
verwarren, want dat had niets met de wet te doen, die vierhonderd 
jaar later pas gegeven is.  
Dat verbond van de Sinai is uitsluitend met het volk Israël gesloten. 
De gemeente van Jezus Christus heeft daar niets mee te maken. 
Daarom betrekken we dat verbond niet in onze beschouwing.  
 
Het Nieuwe Verbond. 
Dat zal in de toekomst met Israël en Juda- de twaalf stammen dus- 
gesloten worden: 

31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis 
van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 
32 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage 
dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn 
verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het 
woord des HEREN. 
33 Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze 
dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen 
en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot 
een volk zijn. 
34 Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder 
leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de 
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grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun 
ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. (Jeremia 
31:31-34). 

 
Vers 33 zegt, dat de Here dat nieuwe verbond met Israël zal sluiten 
“na deze dagen”. Na welke dagen zal dat zijn? 
Het antwoord vinden we in de voorafgaande woorden:  

7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is 
het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden. 
8 Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de HERE der 
heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal 
verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten, 
9 maar zij zullen de HERE, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik 
hun verwekken zal. 
10 Gij dan, vrees niet, mijn knecht Jakob, luidt het woord des HEREN, en 
wees niet verschrikt, Israël, want zie, Ik verlos u uit verre streken, uw 
nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig 
en veilig zijn, door niemand opgeschrikt. 
11 Want Ik ben met u, luidt het woord des HEREN, om u te verlossen; want 
Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, 
maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen, al 
zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan. (Jeremia 30:7-11). 

 
De tijd van benauwdheid voor Jakob zal de toekomstige grote 
verdrukking zijn, waarin de antichrist zich als god laat aanbidden en 
allen die weigeren hem te eren, zal vervolgen. Zwaar zal de nood 
voor het overblijfsel van Israël wezen, zwaar als de honger voor de 
broers van Jozef. Maar de druk zal ten goede wezen, want daardoor 
zullen zij, als die broers uit het verre verleden, hun zonde in de 
verwerping van hun Broeder en Koning gaan inzien en belijden, 
waarna God een keer zal brengen in hun lot: 

Ik heb u geslagen, zoals een vijand slaat, zoals een meedogenloze tuchtigt, 
om de grootte van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden geweldig zijn. 
15 Wat schreeuwt gij om uw breuk, omdat uw pijn dodelijk is? Om de 
grootte van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden geweldig zijn, heb Ik u 
dit aangedaan. 
16 Daarom zullen allen die u verslinden, verslonden worden, al uw vijanden 
tezamen in gevangenschap gaan, uw plunderaars ter plundering worden en 
zal Ik al uw berovers ten roof overgeven. 
17 Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het 
woord des HEREN, omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar 
wie niemand vraagt. 
18 Zo zegt de HERE: Zie, Ik breng een keer in het lot van de tenten van 
Jakob en over zijn woningen zal Ik Mij ontfermen: de stad zal op haar 
puinheuvel herbouwd worden en de burcht op zijn rechte plaats tronen. 
19 Dan zal het loflied uit hun midden opstijgen, vreugdegedruis; Ik zal hen 
vermeerderen en zij zullen niet verminderen; Ik zal hen tot eer brengen en 
zij zullen niet veracht zijn. 
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20 Zijn zonen zullen zijn als eertijds, zijn vergadering zal bestendig voor Mij 
zijn en aan al zijn verdrukkers zal Ik bezoeking doen. 
21 Zijn vorst zal uit hem voortkomen, zijn heerser uit zijn midden opstaan, 
en hem zal Ik doen naderen, dat hij tot Mij genake; want wie zou zijn hart 
ten borgtocht kunnen geven om tot Mij te genaken? luidt het woord des 
HEREN. 
22 Dan zult gij Mij tot een volk zijn en zal Ik u tot een God zijn. (Jer. 
30:14-22). 

 
zo zegt de HERE: Jubelt van vreugd over Jakob, juicht om het hoofd der 
volkeren, verkondigt, looft en zegt: de HERE heeft zijn volk verlost, het 
overblijfsel van Israël. 
8 Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de 
einden der aarde; onder hen blinden en lammen, zwangeren en barenden 
tezamen; in een grote schare zullen zij hierheen terugkeren. 
9 Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal Ik hen leiden; Ik zal 
hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen. 
Want Ik ben Israël tot een vader, en Efraim, die is mijn eerstgeborene. 
10 Hoort het woord des HEREN, o volken, verkondigt het in verre 
kustlanden en zegt: Hij, die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het 
behoeden als een herder zijn kudde. 
11 Want de HERE maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht van wie 
sterker is dan hij. 
12 Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het 
goede des HEREN, naar koren, most en olie, naar schapen en runderen; 
hun ziel zal zijn als een besproeide hof, zij zullen nooit meer versmachten. 
13 Dan verheugt zich het meisje in de reidans, jongelingen en grijsaards 
tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun 
smart. (Jer. 31:7-13). 

 
Het nieuwe verbond zal dus met het huis van Israël gesloten worden, 
nadat de Here zich over hen weer ontfermd heeft en hen heeft 
teruggebracht in hun land (Dat is nu nog niet vervuld, al denken 
sommigen dat. Het vindt pas plaats na hun bekering.) 
  
Maar de Here sprak van het bloed van het nieuwe verbond. 
Toen de Here het avondmaal instelde, heeft Hij gezegd: 

27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: 
Drinkt allen daaruit. 
28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot 
vergeving van zonden. (Mattheus 26:27en 28). 
 
20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe 
verbond in mijn bloed, die (dat) voor u uitgegoten wordt. (Lukas 22:20) 
 

De NBG vertalers hebben hier geblunderd. De beker werd niet 
uitgegoten, maar gedronken. Wat wel werd uitgegoten was het bloed 
van Christus. 
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De Here heeft dus gezegd, dat zijn bloed het bloed van het nieuwe 
verbond is. Als dan dat nieuwe verbond in de toekomst met Israël 
gesloten zal worden, wat moeten wij daar dan mee? En als dat 
verbond in de toekomst wordt gesloten, hoe kan dan het bloed van 
Christus -reeds bijna twintig eeuwen terug vergoten- het bloed van 
dat verbond zijn? 
 
Het koninkrijk der hemelen was nabij gekomen, 
maar het is niet gekomen. 
Ja, Johannes predikte, dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen 
was, evenals aanvankelijk de Here zelf en zijn discipelen. 
Maar het koninkrijk is niet opgericht; in plaats daarvan hebben zij de 
Koning aan een kruis gehangen en verklaard dat zij geen koning 
hadden dan de keizer. 
 
Na de uitstorting van de Heilige Geest heeft Petrus gezegd:  

dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joel: 
17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van 
mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en 
uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen 
dromen: 
18 ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die 
dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 
19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde 
beneden: bloed en vuur en rookwalm. 
20 De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de 
grote en doorluchtige dag des Heren komt. 
21 En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal 
worden. (Handelingen 2:16-21). 

 
Toch zijn die laatste dagen niet gekomen. Bloed, vuur en rookwalm, 
de zon veranderd in duisternis en de maan in bloed, het is niet 
gekomen. Wat Petrus uit Joel aanhaalde, heeft beslist op de laatste 
dagen betrekking. Het vervolg van Joel 2 luidt immers: 

1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in 
het lot van Juda en van Jeruzalem, 
2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik 
zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van 
mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn 
land verdeelden, (3:1 en 2). 
 
11 Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en verzamelt u. Doe, o 
HERE, uw helden daarheen afdalen. 
12 Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar 
zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. 
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13 Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, wat de perskuip 
is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. 
14 Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des 
HEREN in het dal der beslissing. 
15 De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. 
16 En de HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat 
hemel en aarde beven. (3:11-16). 

 
Het is dus zeker, dat hetgeen Petrus uit Joel citeerde, op de laatste 
dagen slaat. Maar die laatste dagen zijn nog niet gekomen. Heeft 
Petrus die profetie dan ten onrechte aangehaald? 
 
De laatste dagen opgeschoven. 
Petrus heeft zich niet vergist. Hoe zou dat ook kunnen? Hij had 
zojuist de Heilige Geest ontvangen en zijn woorden zijn ongetwijfeld 
door die Geest ingegeven.  
Zijn woorden bewijzen, dat hij zelfs in Handelingen 3 er nog van 
uitging, dat Israël zich mogelijk zou bekeren en de schuld in de 
verwerping van Christus zou erkennen, waarna de laatste dagen 
alsnog zouden aanbreken met alle daaraan verbonden zegen: 

19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, 
opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des 
Heren, 
20 en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; 
21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller 
dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, 
van oudsher. (3:19-21). 

 
Doordat Israël in ongeloof en in de verwerping van Christus heeft 
volhard, is het allemaal anders gelopen. Tot op de huidige dag zijn 
de tijden van de wederoprichting aller dingen niet gekomen. De Here 
is zijn gemeente gaan bouwen, het heil is tot de volken gezonden en 
Israël is tijdelijk verworpen: 

15 Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun 
aanneming anders wezen dan leven uit de doden? (Romeinen 11:15)   

 
Het koninkrijk is niet gekomen. 
De tijd van de wederoprichting aller dingen is nog niet gekomen. 
We leven nog niet in de laatste dagen. 
Het nieuwe verbond is nog steeds niet met Israël gesloten.  
De laatste dagen stonden te komen inderdaad, maar door de 
onbekeerlijkheid van Israël is er een tussentijd gekomen, de tijd van 
de gemeente van Jezus Christus, gebouwd uit Joden en heidenen. 
Als die gemeente voltallig is, dan zal geschieden wat in Romeinen 11 
geschreven is: 
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25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig 
laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israël 
gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, 
26 en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De 
Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. 
27 En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem. 
(11:25-27). 

 
Het bloed van het nieuwe verbond werkt nu reeds. 
Zover is het nog niet. We leven nog in de tijd waarin de gemeente 
gebouwd wordt. 
Het nieuwe verbond is nog niet gesloten. 
Maar het offer dat bij dat verbond behoort, is op Golgotha reeds 
gebracht. Het nieuwe verbond staat in tegenstelling tot het 
werkverbond van de Sinai, niet tot het verbond met Abraham: 

15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de 
dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste 
verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. 
16 Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de 
erflater melding gemaakt worden; 
17 een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven 
is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. 
18 Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. 
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. 
23 Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse 
dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere 
offeranden dan deze. 
24 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen 
gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, 
ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen;  
(Hebreeën 9:15-24). 

 
Alles, ook het volk werd door Mozes met het bloed besprenkeld. Dat 
betrof de afbeelding van de hemelse dingen. (vers 23). 
Volgens vers 24 zijn door het bloed van Christus de hemelse dingen 
zelf gereinigd. Het volk echter is nog steeds niet door zijn bloed 
gereinigd. Reiniging door het bloed van Christus vindt plaats als men 
zich bekeert en in Hem gelooft. Zover is Israël nog niet.  
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De gelovigen van onze tijd, die de gemeente vormen, zijn echter wel 
door dat bloed gereinigd, doordat zij zich bekeerd en geloofd hebben.  
Het is het bloed van het nieuwe verbond. Door ongeloof is het 
verbond weliswaar nog niet gesloten, maar het offer voor dat verbond 
is reeds gebracht en het bloed vergoten. Het bloed van dat offer 
heeft zijn kracht en reinigt nu reeds ieder die in geloof tot Jezus gaat. 
Aan hem wordt vervuld wat in Jesaja 49 geschreven is: 

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 Israël tot Hem vergaderd 
te doen worden (en ik werd geëerd 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 Israël terug 
te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot 
het einde der aarde. 

 
Jood of heiden, ieder is een zondaar en ieder mag tot Jezus gaan, en 
ieder die gelooft, wordt in liefde aangenomen en ontvangt vergeving 
van zonden. 
Wie garandeert ons dat? 
Dat garandeert de waarachtige God in zijn Woord, en dat is genoeg!  
        J.Ph.B. 
 

De Krankeledenstraat. 
 
Het was een drukte van belang toen de kei van de Leusderhei de 
stad Amersfoort werd binnengetrokken. Maar veel eerder reeds was 
het gedurig druk in Amersfoort, als zieken en kreupelen en pelgrims 
met andere kwalen genezing zochten, door te bidden bij een 
miraculeus beeldje, waardoor wonderen plaats vonden. Dat bracht 
aardig wat geld in het laatje, waaraan we de Lange Jan te danken 
hebben.  
Maar er is nog een andere herinnering aan die tijd, de naam van het 
straatje van de Langestraat naar de toren. Het heeft de 
merkwaardige naam “Krankeledenstraat”. Er zullen heel wat mensen 
met kranke ledematen door dat straatje gegaan zijn.  
 
Of er ooit mensen baat gevonden hebben, wie zal het zeggen. Een 
ding is zeker, tegen de dood heeft dat beeldje niet kunnen helpen. 
Neen, het straatje heet niet “Dodemansstraatje” 
Intussen heeft zelfs de meest krachtige en gezonde de dood te 
wachten. Ieder mens is van nature een slaaf van de zonde en een 
gevangene van de duivel. En de dood is het loon op de zonde, 
waartegen geen geneesmiddel bestaat. 
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Verschillende kwalen zijn overwonnen, maar de dood niet. 
 
Fout. 
De dood is overwonnen. Jezus Christus is gestorven, maar na drie 
dagen weer opgestaan uit het graf. 
De dood is het loon op de zonde. Hij echter was zonder zonde. Hij 
stierf wel, maar om de zonden van anderen. Hij nam hun plaats in dat 
oordeel in. Wie Hem aangrijpt, grijpt het leven aan, het eeuwige 
leven, waarover de dood geen macht heeft. Wie zich bekeert van de 
ongerechtigheid en in Jezus Christus gelooft, vindt een hogere 
genezing dan zij die door de Krankeledenstraat gingen. Die vindt 
genezing voor zijn kranke ziel, vergeving van zonden, eeuwig leven 
en vrede voor hart en geweten; die gaat op weg naar Gods woning in 
de hemel. 
 
Er is nog iets, dat typisch voor Amersfoort is, een beeldje van St 
Joris, die naar men zegt de draak heeft verslagen. Staat het nog op 
de markt? Men sjouwt nogal wat af met beeldjes. 
Goed, Sint Joris zou de draak verslagen hebben. 
Maar het staat vast, dat Jezus Christus de draak die duivel heet, 
verslagen heeft. Vlucht naar Hem toe, want bij Hem bent U veilig. 
 

Als wij het aardse achter laten 
en juichend opgaan naar het feest, 
verheugen w’ ons in U het meest, 
daar, in de stad met gouden straten. 
 
Wij zullen ons daar veilig voelen, 
zoals een vogel in het nest. 
Bij u te zijn, dat is het best, 
ver van het aards onrustig woelen. 
 
Als w’ U daar zien, om onze zonden 
gestorven, maar weer opgestaan, 
dan bidden w’ U, Heer Jezus aan, 
die U voor ons zo liet verwonden. 
     J.Ph.B. 
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