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Het jaar onzes Heren 2008. 
 
Is dit het jaar, dat U zult komen, 
dat de bazuin zich horen laat 
en uw gemeente opgenomen 
in wolken U ontmoeten gaat? 
O, wat een dag, als wij U zien! 
Komt in dit jaar die dag misschien?   
  
Wat zal het ons een vreugde wezen 
om in Gods woning in te gaan, 
verheerlijkt, rein en zonder vrezen 
voor U en voor Gods troon te staan. 
Niet zondig en niet schuldig meer, 
gekocht, verzoend door U, de Heer. 
 
O, wat een dag als w’ U begroeten 
en wij niet meer in brood en wijn 
maar U zoals U bent ontmoeten 
om voor altijd bij U te zijn. 
O, wat een dag als U ontvangt 
de bruid naar wie uw hart verlangt.  

 2 
In 1 Korinthe 15, het hoofdstuk waarin Paulus zowel over de 
opstanding als over de uiteindelijke heerlijkheid van de kinderen 
Gods heeft geschreven, lezen we het volgende stuk:  

 
51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar 
allen zullen wij veranderd worden, 
52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal 
klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen 
veranderd worden. 
53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke 
moet onsterfelijkheid aandoen. 
54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit 
sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid 
worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. 

(Verzen 51-54) 
 
Velen denken, dat alle mensen eens zullen sterven. Dat is echter 
onjuist. Paulus heeft hier in vers 51 nadrukkelijk gezegd, dat we niet 
allen zullen sterven. Er is namelijk de belofte van de Here Jezus voor 
allen die in Hem geloven, dat Hij zal komen om hen in het huis van 
de Vader in de hemel te brengen. In zijn gebed in Johannes 17 heeft 
Hij dat trouwens ook gezegd: 

 
24 Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt; Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij 
Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, 

 
Er rijst dan echter de vraag, hoe dat moet gaan. Er zijn immers 
talloze christenen gestorven, terwijl andere nog zullen leven als de 
Here zijn belofte vervult en de christenen in het Vaderhuis boven zal 
binnen brengen. 
In vers 51 staat, dat wij, de nog levenden, veranderd zullen worden 
en vers 53 zegt hoe: het vergankelijk lichaam moet namelijk 
onvergankelijkheid aandoen en het sterfelijke zal onsterfelijkheid 
aandoen. Inderdaad een grondige verandering. Hoe zou het ook 
anders kunnen. Dit lichaam is immers bedoeld om op aarde te 
wonen, maar is ongeschikt voor de hemel. In ons aardse lichaam 
woont trouwens de zonde, hoe zouden we daarmee in Gods heilige 
woning kunnen ingaan? 

 
Nu worden er in de Bijbel meerdere bazuinen genoemd, met name 
ook in de Openbaring. Zo lezen we in hoofdstuk 8:2 2  “En ik zag de 
zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen 
gegeven”.  
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Dat de zevende bazuin geblazen wordt, vinden we pas, in hoofdstuk 
11:15. Die zevende is de laatste van de zeven. Zou het de laatste 
bazuin zijn, die ook in 1 Korinthe 15:52 wordt genoemd? 
 
Neen, de laatste bazuin, die in 1 Korinthe 15 wordt genoemd is geen 
bazuin die met Gods oordelen over de na aarde te maken heeft, 
maar een bazuin, die de gelovigen van de aarde oproept naar boven. 
De bazuinen in Openbaring  8-11 horen thuis in de tweede 
beschrijving van Gods oordelen over de aarde, de reeks die het 
antwoord van God is op de gebeden van de heiligen in hun 
verdrukking in die oordeelstijd. 
De vier reeksen beginnen in Openbaring 6 met het openen van het 
boek met de zegels door het Lam uit Davids geslacht. De bazuinen 
worden geblazen na het optreden van de Priester. De derde reeks 
stelt de Zoon des mensen voor met de sikkel om te maaien en wordt 
door zeven stemmen gekenmerkt. De vierde reeks betreft vier 
schalen met de toorn Gods en wijst dus op Christus als Gods Zoon. 
Maar die oordelen beginnen pas nadat de opname van de gelovigen 
heeft plaats gevonden, waar het in 1 Korinthe nu juist om gaat. 
Het boek Openbaring illustreert dat in het begin van hoofdstuk 4.  
De beide voorgaande hoofdstukken geven zeven brieven die aan 
gemeenten gericht zijn. Hoofdstuk 4 echter begint als volgt: 

  
1 Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en 
de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: 
Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. 
2 Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in 
de hemel en iemand was op die troon gezeten.  

 
De eerste woorden, na deze dingen, wijzen er op, dat het een tijd 
betreft die volgt op de tijd waarin de gemeente op aarde is. De 
opdracht aan Johannes om ‘hierheen op’ te komen, komt overeen 
met de roep waarmee de gemeente op Gods tijd wordt opgeroepen, 
de Here tegemoet in de lucht. Johannes moest gedurende de tijd van 
de oordelen in de hemel zijn, omdat de gemeente, wanneer die tijd 
van oordelen gekomen is, inderdaad in de hemel zal zijn. 
Die oordeelstijd wordt afgesloten met de komst van Jezus Christus in 
heerlijkheid.  
Die wederkomst van Christus op aarde moeten we onderscheiden 
van de opname van de gemeente in het vaderhuis. Die gebeurtenis 
heeft de Here voorzegd in Johannes 14: 

 
1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
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2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd 
hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 
3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en 
zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 

 
De apostel Paulus heeft daarover geschreven in de eerste brief aan 
de Thessalonicenzen  

 
16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en 
bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in 
Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 
17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de 
wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, 

en zo zullen wij altijd met de Here wezen. (hoofdstuk 4:16 en 17) 
 
Dat wij daartoe veranderd moeten worden en een verheerlijkt lichaam 
zullen ontvangen, vermeldde Paulus in deze brief niet. Daarover 
schreef hij in 1 Kor. 15. De daar genoemde laatste bazuin is ontleend 
aan het optrekken van een legergroep in die dagen. 
De eerste bazuin was een opdracht alles voor afmars gereed te 
maken, de tweede was de opdracht zich op te stellen en bij de laatste 
bazuin zette de colonne zich in beweging. 
De uitdrukking “de laatste bazuin” in 1 Korinthe 15 wijst dus niet op 
de komst van Christus op aarde, noch op de oordelen, die in de 
Openbaring vermeld staan. Zij slaat op de bijeenvergadering van de 
nog levende gelovigen met de gestorvenen die opgewekt worden, 
waarop zij als een geheel de Here tegemoet zullen gaan, die hen 
meeneemt en in het Vaderhuis binnen doet gaan.   
Wij gaan Hem niet tegemoet om dan met Hem naar de aarde te 
komen, neen, wij gaan Hem tegemoet zoals Rebekka eertijds haar 
bruidegom tegemoet ging; zij ontmoette hem in het veld en werd door 
hem niet naar haar woonplaats teruggebracht, neen, hij bracht haar 
naar de plaats waar hij woonde. 

 
Exodus, de UITTOCHT, verlossing (17) 

 

Hoofdstuk 32. 
 

Het gouden kalf, de zichtbare god. 
 
1 Toen het volk zag, dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde 
het zich rondom Aaron, en zeide tot hem: Welaan, maak ons goden, die 
voor ons uit gaan, want deze Mozes, die man, die ons uit het land Egypte 
heeft gevoerd, wij weten niet, wat er van hem geworden is. 
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Boven dit gedeelte in het boek Exodus drukt men gewoonlijk als 
opschrift “het gouden kalf” af. Maar was de kern niet het ongeloof en 
de behoefte om te zien? 
Het was in de hof van Eden reeds de fout, dat Eva meer op haar 
ogen dan op de woorden van God vertrouwde: 

 
6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een 
lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor 
verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar 
man, die bij haar was, en hij at. 

 
We zeggen in het dagelijkse leven in allerlei omstandigheden 
menigmaal “ik zie het toch zelf”. We zien en trekken onze conclusies. 
Dat beginsel speelt ook als men ten opzichte van de Heilige Schrift 
en de woorden van God meent niet genoeg te hebben aan hetgeen 
God zegt. Men wil zien, voelen, ervaren of beleven. God vraagt 
echter vertrouwen, dat is geloof, aanvaarding en gehoorzaamheid, 
niet alleen omdat God te vrezen is, maar ook om de overtuiging dat 
God goed is.  
Het volk zag.  
Mozes zagen ze niet meer. Dat ze op de Here konden vertrouwen, 
hadden ze ruimschoots ondervonden. Maar zij hadden behoefte aan 
een god die ze konden zien. Zij meenden een verstandig besluit te 
nemen, maar waren zo onverstandig om het product van hun eigen 
handen de god te noemen, die hen uit Egypte had geleid. Het is 
duidelijk, dat in  Spreuken 3:5 niet zonder reden staat: “Vertrouw op 
de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet”. 
 
Maar zij hadden bovendien door Mozes de woorden van de Here 
gehoord, die in Exodus 20:22 en 23 staan opgetekend: 

 
Zo zult gij zeggen tot de Israëlieten: gij hebt gezien, dat Ik van de 
hemel met u gesproken heb: 
gij zult naast Mij geen goden maken; noch van zilver noch van 
goud zult gij ze u maken. 

 
Hun eigen woorden waren geweest: “al wat de Here gesproken heeft, 
zullen wij doen”. Maar zelfs dit eerste gebod volbrachten zij niet, en 
dat zo kort nadat ze het gehoord hadden, terwijl ze bovendien geheel 
onder de indruk waren geweest van de donder, de bliksem en het 
bazuingeluid toen de Here tot hen sprak. Goede bedoelingen, schone 
beloften, ze veranderen het boze hart van een mens niet. Zonder 
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bekering en geloof is er alleen de natuurlijke mens en de oude natuur 
is vijandig tegenover God. 

 
2 En Aaron zeide tot hen: Rukt de gouden ringen af, die in de oren van uw 
vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en brengt ze mij. 
3 Toen rukte het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren, 
af en zij brachten ze aan Aaron. 
4 Hij nam ze van hen aan, gaf er vorm aan met een stift en maakte er een 
gegoten kalf van. En zij zeiden: Dit is uw god, Israel, die u uit het land 
Egypte heeft gevoerd. 
5 Toen Aaron dat zag, bouwde hij daarvoor een altaar en riep uit: Morgen is 
er een feest voor de HERE! 
6  En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten 
vredeoffers, en het volk zette zich neer om te eten en te drinken; daarna 
stonden zij op om vreugde te bedrijven. 

 
Oorringen moesten zij brengen, opdat er een gouden kalf gemaakt 
kon worden. 
Oorringen. Hun oren verdienden inderdaad geen versiering meer, 
want bij hen ontbrak juist het horen en gehoorzaam zijn aan de 
woorden des Heren.  
Voor een gouden god gaven ze graag hun oorringen, maar aan de 
ware God leenden zij hun oor niet. En hoewel hun gouden god nog 
niet bestond toen zij bij de Sinai aankwamen, durfden zij te zeggen, 
dat het de god was, die hen uit Egypte gevoerd had. 
Aaron miste de kracht van het geloof en vertrouwen op God. Hij 
verzette zich niet tegen het volk, maar bouwde een altaar en riep een 
feest voor de Here uit. Maar afgoderij voor de Here is een 
onbestaanbare zaak en is slechts afgoderij, ook al wil het volk het 
graag zo hebben. Weg met de angst en geen God van donder en 
bliksem, maar eten en drinken en feest vieren. Dat geeft vreugde.  
Vreugdevolle godsdienst met afgoderij. Dat moet voor God een 
gruwel geweest zijn. 
Is er dan geen besef geweest, dat zij slechts door de dood van het 
paaslam gespaard waren en dus even schuldig waren geweest als de 
Egyptenaren? Hadden ze niet gezien waar verzet tegen Gods wil en 
gebod toe leidde? 

 
6 Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust 
tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. 
7 Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, gelijk 
geschreven staat: Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij 

stonden op om te dansen. (1 Korinthe 10:6 en 7). 
 
Paulus heeft dat aan de “geheiligden in Christus Jezus” in Korinthe  
geschreven. Laten we de waarschuwing in dit voorbeeld ter harte 
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nemen en ons niet verbeelden, dat wij niet zo kunnen struikelen, 
want “wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle “ (1 Kor. 10:12). 

 
De Here zond de middelaar Mozes naar het volk. 

 
7 En de HERE sprak tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk, dat gij uit het 
land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. 
8 Zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die Ik hun geboden 
had; zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben 
nedergebogen en waaraan zij geofferd hebben, terwijl zij zeiden: dit is uw 
god, Israel, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. 

 

Hadden de Israëlieten vergeten, dat de Here hun gejammer in Egypte 
gehoord en hun verdrukking gezien had? Beseften zij niet dat de 
HERE bemerkt en hoort en dat er een gedenkboek voor zijn 
aangezicht geschreven wordt? (Maleachi 3:16). 
De Here zag het en hoorde het en Hij gelastte Mozes van de berg af 
te dalen. “Uw volk”, dat “gij uit Egypte hebt gevoerd”, zei de Here. Hij 
sprak niet meer over “mijn volk”.  
In de volgende verzen zei de Here tegen Mozes 

 
9 Ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. 
10  Nu dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen ontbrande en Ik hen 
vernietige, maar u zal Ik tot een groot volk maken. 

 
Waarom moest Mozes afdalen? Waarom deelde de Here aan Mozes 
mee, wat zijn voornemen met dat volk was? Hij had toch kunnen 
oordelen zonder dat aan te kondigen. Waarom? 
Omdat God traag tot toorn is. Hij zocht iemand die tussenbeide zou 
kunnen treden, zoals eeuwen later de Here Jezus tussenbeide is 
getreden ten behoeve van ons. Van Hem is Mozes een beeld.  
Reeds voordat hij van de berg afdaalde, toen het goddeloze feest van 
het volk nog in volle gang was, pleitte hij bij God voor hen. 

 
Mozes trad tussenbeide en God hoorde. 
 

11 Toen zocht Mozes de gunst van de HERE, zijn God, en hij zeide: 
Waarom, HERE zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat Gij uit het land 
Egypte hebt geleid met grote kracht en met een sterke hand? 
12 Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Tot hun onheil heeft Hij hen 
uitgeleid om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te 
vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil, 
waarmede Gij uw volk bedreigt. 
13 Denk aan Abraham, Izaak en Israël, uw dienaren, aan wie Gij gezworen 
hebt bij Uzelf en tot wie Gij gesproken hebt: Ik zal uw nakomelingschap 
vermenigvuldigen als de sterren des hemels en dit gehele land, waarover Ik 
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gesproken heb, zal Ik aan uw nakomelingschap geven, om het voor altoos 
te bezitten. 
14 En de HERE kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk 
te zullen aandoen. 

 
Mozes zocht genade bij God. Hij pleitte voor “Gods volk”, dat “God uit 
Egypte had geleid”. Hij pleitte niet op een restant van vroomheid bij 
het volk of enige andere goede eigenschap, maar op Gods genadige 
verlossing – die immers ook niet op recht wegens goed gedrag 
gegrond was – en op Gods met een eed aan de vaderen bevestigde 
beloften. 
En de Here hoorde naar hem. 
Hoeveel te meer hoort God naar de Here Jezus, onze pleitbezorger. 

 
15 Toen keerde Mozes zich om en daalde van de berg af met de twee 
tafelen der getuigenis in zijn hand, tafelen, die aan beide zijden beschreven 
waren: aan de ene en aan de andere zijde waren zij beschreven. 
16 De tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods, op 
de tafelen gegrift.  

 
Gods schrift was in stenen tafelen gegrift, onuitwisbaar. Van Gods 
beginselen is niets af te doen en er is niets aan te veranderen. Wie 
op grond van “doen” meent voor God te kunnen bestaan, vergist zich, 
zoals Israël zich vergiste. 
Ze waren van de beste voornemens vervuld geweest, toen ze zeiden: 
al wat de Here gebieden zal, zullen wij doen. In die zin was het goed 
geweest, wat zij gezegd hadden. Maar de wet van God is geen recept 
om te zeggen of te beloven, maar vraagt om de daad. 
Daarin faalde Israël nog voor de stenen tafelen in de legerplaats 
gebracht waren. In dat opzicht zouden ook wij falen. Niemand kan 
voor God bestaan op grond van eigen werken, niemand kan God 
liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. De Schrift zegt 
“allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid Gods” 
(Romeinen 3:23).  
De man die voor de Here neerviel en vroeg wat hij moest doen om 
het eeuwige leven te beërven, meende dat hij alle geboden volbracht 
had van zijn jeugd af (Markus 10:17-22). In vers 21 staat, dat Jezus 
hem aanzag en hem liefhad. Dat was niet zonder reden. Hij was 
ongetwijfeld een voorbeeldig mens. Maar ook hij kon de twee delen 
van de wet niet volbrengen, want hij kon het niet opbrengen om zijn 
goederen uit te delen en volgde ook de Here   Jezus niet. Dat laatste 
zou hem geen moeite kosten, als hij God liefhad boven alles.  
Alleen door de Middelaar, groter dan Mozes, die niet een offer bracht 
maar zichzelf tot offerlam stelde en het oordeel over onze natuur en 
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over onze zonden heeft ondergaan opdat wij vrij zouden zijn, kan een 
mens voor God bestaan. Voor allen die geloven is door Hem 
verzoening tot stand gebracht. 

 
De wet brengt niets goeds tot stand. (Hebr. 7:18 en 19) 
 

17 Toen nu Jozua het rumoer van het juichende volk hoorde, zeide hij tot 
Mozes: Er is krijgsgeschreeuw in de legerplaats. 
18 Maar deze zeide: Geen geluid van overwinningsgeroep en geen geluid 
van roepen bij nederlaag; een geluid van beurtzang is het, wat ik hoor. 
19 En zodra hij de legerplaats genaderd was en het kalf en de reidansen 
zag, ontbrandde de toorn van Mozes; hij wierp de tafelen uit zijn hand en 
verbrijzelde ze aan de voet van de berg. 

 

Jozua vertrouwde alleen op zijn oren en dacht niet aan wat de Here 
tegen Mozes had gezegd; het kan ook zijn, dat hij het niet had 
vernomen. 
Mozes wist wat het geluid betekende en zag het kalf en het dansen 
van het feestende volk. Hij wist het, maar het zelf zien greep hem 
bijzonder aan. Hoe was het te begrijpen, nadat Israël een zo grote 
verlossing had ondervonden. Ze hadden bij de Rode Zee gezongen; 
waar was hun vertrouwen en waar hun dankbaarheid? 
De stenen tafelen met Gods geboden wierp hij aan stukken, want ze 
zouden een angstaanjagende aanklacht betekenen. De wet kan 
immers niet anders dan oordelen. 

 
Deze dingen zijn geschreven tot een voorbeeld voor ons, zegt Gods 
Woord. We hebben dat voorbeeld blijkbaar nodig. Om na te gaan of 
wij mogelijk ook een kalf gemaakt hebben, of ook wij mogelijk  
vertrouwen op het werk van onze handen en ons daarin verblijden, of 
wij soms ook voortgaan zoals we gewend waren toen we nog geen 
gelovige christenen waren. 

 
20 Daarop nam hij het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het met vuur 
en vermaalde het, totdat het fijn gestoten was, vervolgens strooide hij het 
op het water en gaf dit aan de Israelieten te drinken. 
21 Toen zeide Mozes tot Aaron: Wat heeft dit volk u gedaan, dat gij zulk 
een zware schuld daarover gebracht hebt? 
22 Maar Aaron zeide: De toorn van mijn heer ontbrande niet; gij weet zelf, 
dat dit volk in het boze ligt. 
23 Zij zeiden tot mij: Maak ons goden, die voor ons uit gaan, want deze 
Mozes, die man, die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet, 
wat er van hem geworden is. 
24 Toen zeide ik tot hen: Wie heeft goud? Rukt het af! Zij gaven het mij en 
ik wierp het in het vuur, en dit kalf kwam eruit. 
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Het moet een houten afbeelding zijn geweest, die Aaron met goud 
overtrokken had. Mozes verbrandde het en vermaalde wat niet kon 
branden. Het volk kon vervolgens de eigen god drinken. 
Aaron toonde zich hier een afstammeling van Adam. Adam had naar 
zijn vrouw gewezen, Aaron wees naar het volk. Het enige dat een 
belijdenis genoemd kan worden is “ik wierp het in het vuur”. Iets in 
het vuur werpen kan toch nauwelijks verkeerd genoemd worden! Had 
hij het kalf gemaakt? Het “kwam er uit”. 
Laten we er maar eens over nadenken, of wij ook iets dergelijks 
hebben gezegd of gedacht. We lezen niet, dat Mozes op de 
ontoereikende woorden van Aaron is ingegaan. 

 
Zelfoordeel en gehoorzaamheid brengt Gods zegen. 
 

25 Daar Mozes zag, dat het volk teugelloos was, want Aaron had het de 
vrije teugel gelaten, tot spot voor hun tegenstanders, 
26 ging Mozes staan in de poort van de legerplaats en zeide: Wie is voor de 
HERE? Die kome tot mij! en tot hem verzamelden zich al de Levieten. 
27 En hij zeide tot hen: Zo zegt de HERE, de God van Israel: Ieder gorde 
zijn zwaard aan zijn heup en ga heen en weer door de legerplaats van poort 
tot poort en dode, ieder zijn broeder en ieder zijn verwant en ieder zijn 
naaste. 
28 De Levieten deden naar het woord van Mozes en er vielen van het volk 
op die dag ongeveer drieduizend man. 
29 Mozes nu zeide: Weest heden de HERE gewijd; want ieder was tegen 
zijn zoon en zijn broeder; En wel om heden een zegen over u te brengen.  

  
Als we het kwaad dat uit eigen hart opkomt, ruim baan geven, 
hebben we duidelijk de waakzaamheid opgegeven. Dan zal een 
vijand van buiten, de verleiding en het kwaad uit de wereld, geen 
verhindering bij ons ontmoeten. Daar is geen plaats voor halfzachte 
maatregelen, daar moet zelfoordeel plaats vinden met het zwaard 
des Geestes, het Woord Gods, dat doordringt tot in het merg van het 
gebeente. Het oordeelt ook gedachten en overleggingen die diep 
verborgen waren. 
Dat geldt niet slechts voor een gelovige individueel; het geldt ook 
voor het geheel, de plaatselijke gemeente die pretendeert de 
gemeente van God te zijn. De maatregelen die genomen moeten 
worden, kunnen pijnlijk zijn, wat gedurig geacht wordt een reden te 
zijn om anders te handelen dan Gods Woord van ons vraagt, wat dan 
treurige gevolgen heeft. 

 
Het beeld van Hem die in onze plaats ging staan. 
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30 De volgende dag zeide Mozes tot het volk: Gij hebt een grote zonde 
begaan, maar nu zal ik opklimmen tot de HERE, misschien zal ik voor uw 
zonde verzoening bewerken. 
31 Toen keerde Mozes tot de HERE terug en zeide: Ach, dit volk heeft een 
grote zonde begaan, want zij hebben zich een gouden god gemaakt. 
32 Maar nu, vergeef toch hun zonde. En zo niet, delg mij dan uit het boek 
dat Gij geschreven hebt. 

 

Mozes ging de Here ontmoeten om te pleiten voor het schuldige volk. 
Maar ook om zichzelf aan te bieden als schuldige in hun plaats. Maar 
hoe zou Mozes verzoening tot stand kunnen brengen en hoe zou hij 
de schuld kunnen wegnemen?  
Hij openbaarde hier een heel bijzondere liefde voor het volk en zijn 
aanbod is een zwak beeld van wat de Here Jezus volmaakt heeft 
gedaan. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld en kon dat ook 
doen, omdat Hij onschuldig en zonder zonde was. Dat was Mozes 
niet. Maar God heeft de gezindheid van Mozes zeker gewaardeerd 
en heeft genade bewezen. Die genade was echter gegrond op het 
komende offer van Jezus Christus, waardoor er ook voor ons bij God 
genade is. 

 
33 Maar de HERE zeide tot Mozes: Wie tegen Mij gezondigd heeft, zal Ik uit 
mijn boek delgen. 
34 Maar ga nu heen, leid het volk naar de plaats waarvan Ik u gesproken 
heb; zie, mijn engel zal voor u uit gaan, maar ten dage van mijn bezoeking 
zal Ik aan hen hun zonde bezoeken. 
35 Zo sloeg de HERE het volk, omdat dit het kalf gemaakt had, dat Aaron 
vervaardigd had. 

 
Zou er bij God onrechtvaardigheid zijn? Onmogelijk. Wie gezondigd 
heeft zal zijn schuld boeten en niet een onschuldige.  
Christus echter boette geheel onschuldig voor ons, de schuldigen en 
heeft eeuwige vrijspraak verworven. Een zondig mens zoals wij kon 
dat niet tot stand brengen, zelfs Mozes niet. 
Er volgde de opdracht om het volk naar het beloofde land te brengen; 
en de belofte werd er aan toegevoegd, dat Gods engel voor hen zou 
uitgaan. Niet “een engel”, maar “mijn engel” heeft God gezegd. De 
Here zou hen niet onschuldig houden, maar zijn bedreiging om hen 
om te brengen (vers 10) niet uitvoeren. 
Het was al opvallend geweest, dat de Here in dat tiende vers tegen 
Mozes gezegd had “laat mij begaan, dat Ik…… hen vernietig”. Dat 
was een merkwaardige manier van spreken. Had de Here de 
toestemming van Mozes nodig om het volk te oordelen? Zeer zeker 
niet. Maar het lijkt er op, dat de Here wachtte op iemand die voor het 
schuldige volk tussenbeide zou komen.  
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God is traag tot toorn, maar vergeeft heel graag. Niemand hoeft aan 
Gods heiligheid en gerechtigheid te twijfelen. God zal die ook niet 
krenken of prijs geven. Maar zijn liefde zal altijd een weg tot 
ontferming zoeken, al mag dat nooit ten koste van de gerechtigheid 
gaan. Die weg vond God in de onuitsprekelijke gave van zijn Zoon, in 
wie Hij zelf betaalde voor het kwaad tegenover Hem bedreven. 

 
O wonder van liefde, ontferming, genade 
bij God die rechtvaardig in heiligheid is, 
die ondanks de boosheid in zondige daden 
niet rust tot een zondaar in veiligheid is.  
 
O wonder van liefde, die wat het ook kostte, 
de zondaar bevrijdde, aan satan ontrukt,  
zijn Zoon heeft gestraft, maar de zondaar verloste 
en hem als een kind aan zijn hart heeft gedrukt. 
 
O wonder van liefde, een God van ontferming, 
die zondaren plaatst op de eeuwige Rots, 
in Jezus geborgen en in zijn bescherming, 
bestemd voor Gods huis en de heerlijkheid Gods. 
 
O wonder van liefde, de reis duurt wel jaren 
maar reeds is het doel, Jezus’ komst, heel nabij. 
God geve ons kracht om zijn Woord te bewaren, 
want eeuwig getrouw en waarachtig is Hij.  

 

Grote verwachtingen (6)-Het boek Handelingen der 
Apostelen 

 

Hoofdstuk 4, vervolg 
 
15 En na hun geboden te hebben buiten de raadzaal te gaan, overlegden zij 
met elkander, 
16 en zij zeiden: Wat moeten wij met deze mensen beginnen? Want dat er 
een kennelijk wonderteken door hen verricht is, is duidelijk aan allen, die te 
Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen; 
17 maar om te voorkomen, dat het nog meer onder het volk verbreid wordt, 
laat ons hun dreigend gebieden tot niemand meer te spreken op gezag van 
deze naam. 

 
Uit dit overleg komt weer duidelijk naar voren, dat zij niet de 
waarheid wilden weten of zochten, maar ondanks duidelijk bewijs van 
een wonder in de naam van Jezus, doorgingen in hun haat tegen de 
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Here. Wat hen bewoog was de zorg om hun positie, die zij bedreigd 
zagen eerst door de Here, die hun huichelarij aan de kaak stelde, en 
later door degenen die in Hem gingen geloven. Voor het feit, dat God 
door deze gebeurtenis tot hen sprak, ook tot hen, bleven zij geheel 
doof. Maar ongetwijfeld, wie de eigen leugen wil handhaven, haat de 
waarheid en Hem die de waarheid is. 
Ik hoop, lezer, dat u zich niet tegen de waarheid verzet. Jezus 
Christus is de waarheid en in zijn licht valt niets te verbergen of te 
verbloemen. Maar wat een bevrijding als we niets meer verbergen en 
ervaren, dat Hij niet alleen de waarheid, maar ook de weg tot de 
Vader en het leven is. Wie Hem aanvaardt, aanvaardt de 
ontmaskering, maar ontvangt ook het eeuwige leven, dat is Jezus in 
uw hart. De leugen was de weg naar de eeuwige dood. 

 
18 En toen zij hen binnengeroepen hadden, bevalen zij hun in het geheel 
niet meer te spreken over of te leren op gezag van de naam van Jezus. 
19 Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen: Beslist zelf, of 
het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoor te geven; 
20 want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord 
hebben. 
21 Maar zij dreigden nog meer, doch lieten hen vrij, daar zij geen vorm 
konden vinden om hen te straffen. En wel om het volk; want allen 
verheerlijkten God om hetgeen er geschied was; 
22 want de mens, aan wie dit teken der genezing verricht was, was boven 
de veertig jaar. 

 
De apostelen hebben ervaren, wat de Here had gezegd: gij zult 
kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt. Zij werden wel 
bedreigd, maar gaven te kennen, dat zij God en niet mensen wilden 
gehoorzamen. De boodschap van behoud door de naam van Jezus 
Christus moest gepredikt worden en zij waren overtuigd, dat God 
machtiger was, dan de leiders die hen dreigden.  
 

Geen and’ re naam dan ‘Jezus’ is gegeven, 
waardoor een mens behouden worden kan; 
voor wie gelooft is Jezus’ naam ten leven, 
en Hij geeft kracht aan een verlamde man. 
 Met Jezus wand’ len op de weg naar boven, 
 bij Jezus blijven die ons heeft gezocht, 
 en die Verlosser onderweg te loven, 
 dat is een blijde, vreugdevolle tocht. 
 
De beste Steen die, niet geschikt bevonden, 
verworpen was en aan de kant gelegd 
heeft God gebruikt om alles op te gronden, 
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zoals Hij in zijn Woord reeds had voorzegd. 

Wij blijven wand’ len op de weg naar boven 
 met Jezus die ook ons heeft opgezocht, 
 en willen onderweg Hem eeuwig loven.  
 Met Jezus! Wat een vreugdevolle tocht. 

 
Geen vertrouwen in eigen moed, maar bidden tot God. 
 

23 En toen zij vrijgelaten waren, gingen zij naar de hunnen en deelden hun 
mede al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. 
24 En toen dezen het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en 
zeiden: Gij, Here, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee 
en al wat daarin is; 
25 die door de Heilige Geest bij monde van onze vader David, uw knecht, 
gezegd hebt: Waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad 
bedacht? 
26 De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn 
tezamen vergaderd tegen de Here en tegen zijn Gezalfde. 
27 Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht 
Jezus, die Gij gezalfd hebt, Herodes zowel als Pontius Pilatus met de 
heidenen en de volken van Israel, 
28 om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat 
geschieden zou. 

 
Gemeenschap der heiligen, een groot goed. Niet alleen om goed met 
elkaar om te gaan, maar ook om zorg en zegen met elkaar te delen 
en tezamen de bekommeringen aan de Here voor te leggen. 
Zij hebben niet overlegd wat hun te doen stond, maar zodra ze de 
zaken gehoord hadden, zich tot de Here gewend. 
In hun gebed erkenden zij eerst de Here in zijn grootheid, vervolgens 
hebben zij verwezen naar profetische woorden in de Heilige Schrift 
en daarbij verwezen naar de situatie die door de tegenstanders van 
het evangelie ontstaan was. Wat gebeurde was naar hun overtuiging 
in overeenstemming met hetgeen God in zijn raad tevoren had 
bepaald. 
Er loopt de Here niets uit de hand. Ik heb wel eens de vergelijking 
gemaakt met schaakspelers. Als een van hen absoluut alle zetten en 
overwegingen van zijn tegenstander vooraf zou kennen, zou hij niet 
verslagen kunnen worden. Hij zou het spel geheel naar zijn hand 
kunnen zetten.  
Het beeld zal onvolkomen zijn, maar hoe kunnen we beter de macht 
en alwetendheid van God illustreren? Neen, voor Hem zijn er geen 
verrassingen. Voor de Here betekent het samengaan van vele en 
grote machthebbers niets. Wat zij ook bedenken of voornemen, Hij 
wist het al. 
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Maar wij, wij weten niet en staan zwak tegenover de vijanden des 
Heren. Maar de Here roept ons op om onze zorgen op Hem te 
werpen. (Psalm 55:23):  

 
Wonderen en tekenen het antwoord? 
 

29 En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle 
vrijmoedigheid uw woord te spreken, 
30 doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen 
geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. 

 
Zij hebben om vrijmoedigheid gevraagd en koppelden dat aan 
genezingen, tekenen en wonderen. 
De Here gaf in die tijd meermalen genezingen en andere wonderen. 
Zij rekenden er op, dat ze door hulp van God in tekenen en wonderen 
vrijmoedigheid zouden krijgen. Maar het antwoord van God was 
anders: 

 
31 En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; 
en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord 
Gods met vrijmoedigheid. 

 
De Here hoorde en liet dat ook weten. Wonderen en tekenen worden 
evenwel niet genoemd, maar wel dat zij met de Heilige Geest vervuld 
werden en met vrijmoedigheid het Woord spraken. 

 
Wonderen en tekenen nu? 
 
Er zijn ook in onze tijd veel gelovigen, die hopen op het wonder van 
genezingen, of die beweren, dat de Here daardoor wil werken zoals 
Hij dat in het verleden ook deed. Anderen pretenderen dat God door 
handoplegging en gebed genezing zal bewerken en organiseren zelfs 
genezingsdiensten. 
Daarover zijn enkele dingen te zeggen: 
 
1 In de Schrift komen we het fenomeen genezingsdiensten niet 
tegen. De Here heeft mensen genezen en God heeft dat ook door de 
apostelen willen doen, maar die genezingen stonden ten dienste van 
het evangelie en waren niet bedoeld om mensen weer een prettig 
leven te bezorgen. 
We leven in een zuchtende schepping (Romeinen 8:18-29) en 
zuchten ook zelf, ook al zijn we gelovigen. Kinderen Gods beleven 
wat alle mensen meemaken en het aardse leven is ook voor hen aan 
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alle gevolgen van de zonde onderhevig. Als het Gods wil is, zal Hij 
genezing schenken, maar dikwijls blijkt het niet Gods wil te zijn. Er is 
iets anders: alle dingen werken mede ten goede voor hen die God 
liefhebben. Ook beproevingen als ziekte vallen daaronder.   

 
2 De tijd van volle zegen, ook op aarde, is niet nu. Die tijd komt als 
Christus de heerschappij aanvaardt.  

 
3 Hebreeën 6:4-6 zegt ons: Want het is onmogelijk, degenen, die 
eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en 
deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord 
Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en 
daarna afgevallen zijn…. 
 
We spreken over de genezingen en wonderen, die in het verleden 
plaats vonden, begrijpelijk, want ze vonden inderdaad toen plaats. 
Maar het waren krachten van de toekomstige eeuw, die met de 
komst van Christus op het punt stond aan te breken en die 
genezingen en wonderen waren het teken daarvan.  
Door de verwerping van de Koning is die tijd niet gekomen en ze is 
zelfs nu nog toekomst. We leven in de tussentijd, de tijd waarin God 
de gemeente bouwt. Onze tijd kan niet vergeleken worden met de 
dagen waarin het koninkrijk voor de deur stond. Als de gemeente is 
opgenomen, komen weer dagen, die aan het koningschap van 
Christus voorafgaan. Dan wordt ook het evangelie van het koninkrijk 
weer gepredikt als in de dagen van Johannes de doper. Dan zal de 
Here weer wonderen en tekenen geven (zie Joel 2).  

 
32 En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was een van 
hart en ziel, en ook niet een zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn 
persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk. 
33 En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de 
opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen. 
34 Want er was ook niet een behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars 
waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de 
opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen; 
35 en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte. 
36 En Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas gekregen had (wat 
betekent: zoon der vertroosting), een Leviet, uit Cyprus afkomstig, 
37 die eigenaar was van een akker, verkocht die en bracht het geld en 
legde het aan de voeten der apostelen. 

 
In Handelingen 2 hebben we gelezen, dat de gelovigen volhardden in 
de leer der apostelen en in de gemeenschap. Hier wordt meer 
uitvoerig vermeld, hoe zij dat begrip “gemeenschap” invulden. Ik kan 
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me niet herinneren dat ik vaak een toespraak over dat onderwerp heb 
gehoord. Maar het wordt met betrekking tot de jonge gemeente niet 
als een bijkomstigheid terloops genoemd, neen, het wordt met nadruk 
vermeld, nadat gezegd is, dat er grote genade over hen allen was 
(vers 33). 
Het is een uitwerking van het nieuwe gebod van onze Heer en 
Heiland: dat ge elkander liefhebt. Liefde bestaat niet in aangename 
en vriendelijke gedachten, maar in de daad. 
Dat Jozef, de Leviet uit Cypres, met name in de Heilige Schrift wordt 
genoemd, een eervolle vermelding als het ware, laat ons zien 
hoezeer de Here dit praktische christendom waardeert. Zou zulk een 
christendom niet een krachtig getuigenis ten opzichte van de wereld 
zijn? 
 

Hoofdstuk 5 
 
Een poging de gemeente te bezoedelen met huichelarij. 
 

1 En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht 
een eigendom, 
2 hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en 
bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen. 
3 Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om 
de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst 
van het stuk land? 
4 Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de 
verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze 
daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar 
tegen God. 
5 En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem 
uit. En een grote vrees kwam over allen, die het hoorden. 
6 En de jonge mannen stonden op en legden hem af, en zij droegen hem uit 
en begroeven hem. 

 
In hoofdstuk 4:32 lazen we dat de gelovigen alle dingen gemeen 
hadden en in de verzen 36 en 37 wordt Jozef, de Leviet uit Cyprus, 
met ere genoemd, omdat hij een akker verkocht en de opbrengst aan 
de voeten van de apostelen legde. 
De satan kent de zondige menselijke natuur. Hij weet heel goed, dat 
huichelarij en gierigheid twee gevaarlijke struikelblokken voor de 
gelovigen zijn, waartegen de Here Jezus niet zonder reden heeft 
gewaarschuwd. Hij heeft getracht de jonge gemeente te bederven 
door die beide. Daarbij kwam nog, dat de twee, die hij verleidde, met 
hun huichelarij niet zo maar iemand bedrogen, maar de gehele 
gemeente en daarmee de Heilige Geest die in de gemeente woont. 
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De Here heeft bij deze eerste zonde in de gemeente met strenge 
tucht ingegrepen, zodat allen vreesden. 
De tucht betrof het leven op aarde, niet het eeuwige leven. Wat de 
eeuwigheid betreft heeft de Here Jezus voor elk die gelooft alles wel 
gemaakt; wat het aardse leven aangaat rekent de Here op aarde met 
ons af.  
Wacht u voor de huichelarij, heeft de Here Jezus gezegd. Daarin ligt 
de aansporing om waakzaam te zijn. Als alles goed en gunstig lijkt, 
zijn we vaak het minst waakzaam. We zullen tegen de verleidingen 
van satan stand kunnen houden, indien we ons aan het Woord van 
God houden. Het is daartoe nodig dat Woord te kennen en te 
bewaren. Door TV en de computer brengt de boze de mensen er toe 
niet meer te lezen. Voor het geestelijk leven is dat fataal.  
Dus: “Onderzoekt de Schriften die ons wijs kunnen maken tot 
zaligheid”.  

 
7 En het geschiedde na verloop van ongeveer drie uur, dat zijn vrouw 
binnenkwam, onkundig van wat er gebeurd was. 
8 En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt gij het stuk land voor zoveel 
verkocht? En zij zeide: Ja, voor zoveel. 
9 En Petrus zeide tot haar: Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de Geest 
des Heren te verzoeken? Zie, de voeten van hen, die uw man hebben 
begraven, zijn aan de deur en zij zullen ook u uitdragen. 
10 En zij viel terstond neder voor zijn voeten en blies de adem uit; en de 
jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood en zij droegen haar uit 
en begroeven haar bij haar man. 
11 En een grote vrees kwam over de gehele gemeente en over allen, die dit 
hoorden. 

 
Het was door wat gebeurde onmogelijk om te veronderstellen, dat 
Ananias toevallig gestorven was, mogelijk van schrik. Neen, door het 
sterven zijn vrouw nadat ook zij gelogen had, was duidelijk dat de 
Here had ingegrepen. De vrees die over de gemeente kwam, behoort 
ook nu de gelovigen te kenmerken, niet in angstgevoelens, maar in 
het besef, dat onze God van barmhartigheid ook een heilige God is 
en geheiligd wil worden in hen die hem belijden. 

 
12 En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en 
wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig bijeen in de 
zuilengang van Salomo. 
13 Doch van de anderen durfde niemand zich bij hen aansluiten, maar het 
volk stelde hen hoog. 
14 En des te meer werden er toegevoegd, die de Here geloofden, tal van 
mannen zowel als vrouwen, 
15 zo zelfs, dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen 
legde, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op 
iemand van hen zou vallen. 
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16 En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en 
bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen 
genezen. 

 
Dat er in die dagen wonderen en tekenen plaats vonden, is duidelijk. 
Hier staat echter nadrukkelijk, dat zij door de apostelen geschiedden. 
Bovendien vinden we in vers 16 de notitie, dat zij allen genezen 
werden.  
Dat is anders, dan wat volgens hedendaagse genezingspredikers 
gebeurt. Daar worden niet allen genezen, zo er al genezen worden. 
En de apostelen waren geen genezingspredikers, maar apostelen. Zij 
predikten het evangelie. De genezingen of wonderen gaf de Here er 
bij ter bevestiging van het woord. We kunnen echter niet claimen, dat 
de Here nu nog doet wat Hij toen deed. Hij is wel altijd Dezelfde, 
maar doet niet altijd hetzelfde.  
Hebreeën 6:5 zegt ons trouwens dat het “krachten der toekomstige 
eeuw” waren. Zij horen niet bij onze tijd, maar bij de toekomstige tijd, 
waarover Joel schreef, die had kunnen aanbreken, indien Israël de 
Christus niet verworpen had.  

 
Die in de Here geloofden werden toegevoegd – door hun geloven– 
aan de gemeente. De gemeente Gods, het lichaam van Christus, 
bestaat inderdaad uit gelovigen. Niet gelovige kerkleden kent de 
Schrift niet.  
Het werk betrof nog alleen Israël en ook dat betekent een verschil 
met onze tijd. 
 

Geestelijke leiders medewerkers van de boze. 
 

17 Maar de hogepriester stond op en allen, die met hem waren (de 
zogenaamde partij van de Sadduceeen) en zij werden vervuld met naijver, 
18 en zij sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in het huis van 
bewaring. 

 
Naijver, dat is jaloezie, het kwaad dat hen dreef, toen zij Jezus voor 
het gerecht brachten, was ook hier de motor bij deze vijanden van 
het evangelie. Wees waakzaam, lezer, want de satan weet ook bij 
ons jaloezie op te roepen; laten we dat onmiddellijk oordelen. 

 
Een nieuw bewijs voor Israël, dat de Here werkzaam was. 
 

19 Maar een engel des Heren opende des nachts de deuren van de 
gevangenis en leidde hen naar buiten en zeide: 
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20 Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze 
woorden des levens. 

 
De Here had opdracht gegeven met het evangelie te beginnen in 
Jeruzalem. Hij wilde dat volk de gelegenheid geven alsnog hun 
Messias aan te nemen. Door de bevrijding uit de gevangenis sprak 
de Here nogmaals door een opzienbarend wonder tot hen en de 
opdracht was in de tempel te gaan en tot het volk te spreken. Het is 
duidelijk, dat het om Israël ging. 
Pas na de steniging van Stefanus, de laatste getuige voor het 
Sanhedrin voordat de heidenen geroepen werden, ging Filippus naar 
de Samaritanen, werd de Ethiopiër toegevoegd, werd Paulus 
geroepen om naar de heidenen te gaan en werd de Romein Cornelius 
toegevoegd.  
De tijd voordien was een tijd van geduld van God ten opzichte van 
Israël, een soort overgangstijd. Onze tijd, waarin er geen Joodse 
tempeldienst meer is en de gemeente wordt gebouwd uit Joden en 
heidenen, kan met die overgangstijd niet vergeleken worden. Ook 
kan men niet beweren, dat alles wat toen kenmerkend was, ook in 
onze tijd thuis hoort. Dat is zeker niet het geval met hetgeen was 
bedoeld om Israël wakker te schudden, zoals het spreken in niet 
Joodse talen en de vele wonderen en tekenen. 

 
21 En zij gaven daaraan gehoor en gingen tegen de ochtend de tempel 
binnen en leerden. Toen nu de hogepriester was aangekomen en die met 
hem waren, riepen zij de Raad bijeen, de gehele vergadering van de 
oudsten der kinderen Israël, en zij zonden dienaars naar de kerker om hen 
te laten voorkomen. 
22 Doch de dienaars, daar aangekomen, vonden hen niet in de gevangenis. 
En zij keerden terug en brachten het bericht mede: 
23 Wij vonden wel de kerker zeer zorgvuldig gesloten en de wachters voor 
de deuren op hun post, maar, toen wij hem openden, vonden wij er niemand 
in. 
24 Toen nu de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden 
hoorden, waren zij erover in verlegenheid, wat daarvan komen zou. 
25 Maar er kwam iemand tot hen met het bericht: Zie, de mannen, die gij 
hebt gevangengezet, staan in de tempel en zij leren het volk. 

 
Niet uit de kerker, als misdadigers, zouden de apostelen voor de raad 
gebracht worden, neen, uit de tempel zouden zij voor de Raad 
komen. Het volk zal zeker de boodschap gehoord hebben, maar het 
verslag laat ons zien, dat het hier ging om een krachtig getuigenis 
van de gezamenlijke apostelen tegenover de leidslieden van het volk. 
Daartoe had de Here een engel gezonden en daartoe de opdracht 
gegeven om in de tempel te prediken. Zij die in de Raad zitting 
hadden, waren voor de verwerping van Christus door Israël 



 21 
verantwoordelijk geweest; door hen wilde de Here daarom opnieuw 
dat volk bereiken en bewerken.  

 
26 Toen ging de hoofdman met zijn dienaren erheen en nam hen mede, 
maar niet met geweld, want zij waren bevreesd, dat het volk hen stenigen 
zou; 
27 en toen zij hen gebracht hadden, leidden zij hen voor de Raad. En de 
hogepriester ondervroeg hen, zeggende: 
28 Wij hebben u nadrukkelijk verboden in deze naam te leren; en zie, gij 
hebt Jeruzalem vervuld met uw leer en gij wilt het bloed van deze mens op 
ons doen neerkomen. 

 
De Apostelen stonden bij het volk in hoog aanzien. De vijanden 
waren de leiders. 
Dat is alle tijden door zo geweest. Het eigen ik, de eigen positie en 
het eigen belang regeren dikwijls met meer gezag in het optreden 
van leidslieden dan de vreze Gods. 
Het verwijt in vers 28 is merkwaardig. Hadden zij niet geroepen “Zijn 
bloed over ons en onze kinderen”? (Mattheus 27:25). Maar waar men 
de waarheid afwijst, regeert de leugen. 

 
Moed en kracht door de Geest van God. 
 

29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode 
meer gehoorzamen dan de mensen. 
30 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan 
een hout en omgebracht; 
31 Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en 
Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. 
32 En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die God 
hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn. 

 
Het antwoord van de apostelen was beslist en duidelijk. Zij legden de 
zonde van de kruisiging van Christus op het geweten van de 
hoorders, maar getuigden anderzijds van zijn opwekking door God. 
Daarbij vergaten ze niet te spreken van bekering en vergeving. Hun 
prediking was dus niet een woord zonder uitzicht op herstel. In die 
prediking stelden zij Christus als een Leidsman en Heiland voor 
Israël voor.  

 
33 Toen zij dit hoorden, ontstaken zij in woede en wilden hen ter dood laten 
brengen. 
34 Maar een zeker Farizeeër in de Raad, genaamd Gamaliel, een 
wetgeleerde, in ere bij het gehele volk, stond op en verzocht de mensen een 
ogenblik buiten te doen staan, 
35 en hij zeide tot hen: Mannen van Israël, overweegt wel, wat gij met deze 
mensen zult doen! 
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36 Want voor deze dagen stond Teudas op, die beweerde, dat hij iets was, 
en een aantal van ongeveer vierhonderd man sloot zich bij hem aan; maar 
hij werd gedood en zijn gehele aanhang viel uiteen en verliep. 
37 Na hem stond Judas de Galileeer op, in de dagen der inschrijving, en 
kreeg vele afvalligen op zijn hand, maar ook deze is omgekomen en zijn 
gehele aanhang is uiteengeslagen. 
38 En nu zeg ik u: Laat u niet in met deze mensen en laat hen geworden; 
want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, 
39 maar indien het uit God is, zult gij hen niet kunnen vernietigen; het 
mocht eens blijken, dat gij tegen God strijdt. 
40 En zij lieten zich door hem gezeggen, 

 
Als hun geweten geraakt werd, bracht het hen er slechts toe om in 
woede te ontsteken tegenover hen, die hun schuld aantoonden. Wat, 
beschuldigden zij die voor het gerecht stonden, hun rechters? Zij 
waren verhard en wilden die beschuldigers ombrengen.  
Gamaliel echter wist hen van dat voornemen af te brengen. 
Zijn grond was niet de waarheid van de beschuldiging, noch de 
erkenning, dat de Here had gewerkt door de gevangenen te 
bevrijden, maar de verstandelijke redenering, dat de ontwikkeling der 
dingen zou aanwijzen wat wijs was.  
Die houding is geen schuldbewustzijn, geen bekering en geen geloof. 
We zouden zeggen “zien hoe de steen rolt”. Gamaliel zocht de veilige 
weg, want “je kunt nooit weten”. 
Ongetwijfeld zijn er in de loop der eeuwen velen geweest, die op een 
dergelijke grond voor het christendom kozen, meelopers, die zich 
nooit bekeerd hadden.  

 
Kies je voor Jezus, of kies je voor veilig, 
kies je omdat je je schuld hebt erkend? 
Kies je omdat je beseft Hij is heilig, 
terwijl je zelf boos en goddeloos bent? 
Kies je voor Hem daar je in Hem gelooft 
die eeuwig leven en redding belooft? 

 
Kies je voor Jezus en kies je het leven, 
kies je met Jezus gestorven te zijn? 
Wil je je hart en je leven Hem geven, 
acht je Hem groot en jezelf niets en klein? 
Neen, daardoor wordt je op aard niet geacht 
maar wel door Hem in de hemel gebracht 

 
Hij koos voor ons, werd als kindje geboren, 
omdat wij dreigden verloren te gaan. 
Dat Hij zou lijden wist Hij van te voren, 
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maar in zijn liefde heeft Hij dat gedaan. 
Hij koos voor u, welke keuze maakt u? 
Kies die u liefheeft, de Heiland, kies nu.  

 

Geselen zonder vonnis. 
 

na de apostelen voorgeroepen te hebben, lieten zij hen geselen en 
verboden hun te spreken in de naam van Jezus, en gaven hun de vrijheid. 
41 Zij dan gingen uit de Raad weg, verblijd, dat zij verwaardigd waren ter 
wille van de naam smadelijk behandeld te zijn; 
42 en zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en 
verkondigden het evangelie, dat de Christus Jezus is. 

 
Heer, geef mij kracht om smaad te lijden, 
en geef mij moed om door te gaan, 
mij in dat lijden te verblijden 
en voor de waarheid pal te staan, 
opdat uw evangeliewoord 
door mij verbreid wordt en gehoord.  

 
Als velen and’ re wegen kiezen, 
door mensenwijsheid aangetast, 
doe mij de waarheid niet verliezen 
want heel uw Woord staat eeuwig vast. 
Gods Woord, dat U Heer heeft geleid, 
zij ook mijn gids in eeuwigheid. 

 
Wat moeten de hoorders gedacht hebben, toen ze de apostelen weer 
zagen en hoorden nadat ze gegeseld waren. Zal hun woord niet aan 
overtuigingskracht gewonnen hebben? Als mensen zo staan voor hun 
boodschap en zich door lijden en dreigingen niet laten weerhouden, 
blijkt in ieder geval, dat zij zelf van hun boodschap overtuigd zijn. 
Gods wegen zijn hoger dan onze wegen, ze zijn ook wijzer. 
De apostelen spraken van hun Here, iedere dag, zonder ophouden. 
Ze konden niet zwijgen, zoals Petrus en Johannes in 4:20 hadden 
gezegd. Dat is het geval met iets dat je bijzonder interesseert, diepe 
indruk op je heeft gemaakt, je hart en je liefde heeft.  
Hoe is dat met ons, lezers? 
 

Hoofdstuk 6. 
 

De gemeente kiest de diakenen. 
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1 En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij 
de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de 
dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. 
2 En de twaalven riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden: Het 
bevredigt niet, dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels 
bedienen. 
3 Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend 
staan, vol van Geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen; 
4 maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. 
5 En dit voorstel vond bijval bij de gehele menigte, en zij kozen Stefanus, 
een man vol van geloof en Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nikanor, 
Timon, Parmenas en Nikolaus, een Jodengenoot uit Antiochie; 
6 hen stelden zij voor de apostelen, die, na gebeden te hebben, hun de 
handen oplegden. 
7  En het woord Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem nam 
zeer toe en een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof. 
 

Er waren in de gemeente Joden, die de landstaal spraken, maar ook 
meerderen die buiten het land geboren waren, hoewel volbloed 
Joden. Zij spraken Grieks en werden dikwijls ook Grieken genoemd. 
De in Palestina geboren Joden achtten zich mogelijk enigszins boven 
hen verheven of vormden een min of meer samenhangende groep. 
Hoe dan ook, de Grieks sprekenden werden blijkbaar enigermate 
vergeten. Om onenigheid en twist te voorkomen werd het nodig 
geacht voor de verzorging van de weduwen vertrouwde mannen te 
kiezen. De apostelen legden de verantwoordelijkheid  daarvoor bij de 
gemeente.  
Het is opvallend, dat allen die gekozen werden, Griekse namen 
hadden en waarschijnlijk uit de kring van  de Grieken kwamen. Met 
grote wijsheid heeft de Geest van God de gemeente bij het kiezen 
van die dienaren geleid. Er bleef niet de geringste grond voor 
ontevredenheid of achterdocht over. En de eerste die gekozen werd, 
was Stefanus, een man vol van geloof en de Heilige Geest. Hij was 
zeker geschikt voor het werk van een diaken. Maar de Here gebruikte 
hem voor nog ander groot werk, hoewel hij daartoe geen menselijke 
opdracht of aanstelling had gekregen. Niemand wordt een evangelist 
of een profeet van God anders dan doordat de Here daartoe roept.  
Door handoplegging verklaarden de apostelen zich tenslotte een met 
de keuze van de diakenen. 

 
De Here geeft oudsten, de gemeente kiest diakenen. 
 
Van oudsten of opzieners is nergens in de Schrift te vinden, dat de 
gemeente hen koos. We lezen slechts dat apostelen of iemand in 
opdracht van de apostel oudsten aanstelden. Dat betrof altijd 
gemeenten uit de volken.  
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Van gemeenten in Jeruzalem of Judea lezen we niet, dat er oudsten 
aangesteld werden. Er staat wel in Handelingen 15:2, dat Paulus en 
Barnabas met enige anderen naar de apostelen en de oudsten in 
Jeruzalem zouden gaan. In de verzen 6, 22 en 23 worden die 
oudsten opnieuw genoemd.  
Wie had hen aangesteld? Ongetwijfeld de Here.  
Er waren ook in de synagogen oudere mannen, die als zodanig 
erkend en geëerd werden. In Israël kende men het begrip “oudste” 
van oude tijden af. Het functioneerde ook in de gemeente.  
Waarschijnlijk was het in verschillende heidense gemeenten anders 
en was het nodig hen daar aan te wijzen. 
 
De Here geeft ook heden nog oudere gelovigen in de gemeente, die 
de verantwoordelijkheid om als opziener te functioneren kunnen 
dragen. Laten zij door ons erkend en gewaardeerd worden opdat zij 
ook vrijmoedigheid zullen hebben om de kudde te weiden. 
Hun verantwoordelijkheid is de kudde van de Grote Herder. Daarom 
bepaalt Hij, wie Hij zijn kudde toevertrouwt. 
Diakenen zijn verantwoordelijk voor de juiste besteding van de 
gelden die de gemeente voor de behoeftigen bijeenbrengt. Het is het 
geld van de gemeente. Daarom mag de gemeente bepalen wie dat 
beheren zal.  
 
De Here zegende het getuigenis dat van de apostelen en de 
gemeente uitging, zodat het aantal gelovigen sterk toenam. Een 
overtuigend gedrag, een overtuigend woord en de kracht van Gods 
Geest bewerkten dat. Dat mag ons wel tot nadenken stemmen. De 
reputatie van het christendom vandaag is kennelijk geheel anders 
dan in die dagen. We kunnen mogelijk fouten aanwijzen, maar 
moeten niet schuwen de hand ook in eigen boezem te steken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


