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Grote verwachtingen (14) – Het boek Handelingen 

der Apostelen  
____________________________________________ 

 
 
Hoofdstuk 14, vervolg 
 
Geen gunstig gevolg van het wonder 
 
In vers 3 van dit hoofdstuk lazen we vorige keer dat de Here door 
wonderen en tekenen getuigenis gaf aan het woord van zijn 
genade. In vers 10 nam Paulus blijkbaar het initiatief voor de 
genezing. En ook nu beschaamde de Here zijn dienstknecht niet. 
Het volgende verslag geeft ons echter een teleurstellend resultaat 
in plaats van zegen door bekering en geloof: 
 

11 En toen de scharen zagen, wat Paulus gedaan had, verhieven 
zij hun stem en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn, in 
mensengedaante, tot ons neergedaald; 
12 en zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij 
het was, die het woord voerde. 
13 En de priester van Zeus–voor–de–stad bracht stieren en 
kransen aan bij het poortgebouw en wilde met de scharen offeren.  

 
De mensen zagen “wat Paulus gedaan had”. Dat is niet hetzelfde 
als “wat de Here gedaan had”.  
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We werpen geen smet op de apostel die meer dan iemand anders 
voor de Here en voor het evangelie heeft gedaan. Maar ik kan me 
niet aan de indruk onttrekken dat de woordkeus van de Heilige 
Geest in deze passage bedoeld is om ons te laten zien dat wij 
mensen licht ons vertrouwen op wonderen en tekenen gaan 
stellen (zeker als de Here die in het verleden gegeven heeft), 
terwijl we moeten blijven beseffen dat de kracht in het Woord ligt.  

 
 
 
God wendt zich nog van de wereld niet af; 
er is kracht in zijn Woord 
voor een zondaar die hoort. 
God wild’ ons sparen voor oordeel en straf 
toen Hij Jezus, zijn Zoon, voor ons gaf. 
Er is kracht, kracht, wonderbare kracht 
in Gods Woord, want dat heeft 
grote kracht die ons de redding bracht, 
doordat elk die gelooft, eeuwig leeft.  
 
Door ’t Woord der waarheid heeft God ons gebaard 
er is kracht in zijn Woord 
voor een zondaar die hoort. 
Hij heeft zijn Zoon aan het kruis niet gespaard, 
maar wie in Hem gelooft wordt bewaard. 
Er is kracht, kracht, wonderbare kracht 
in Gods Woord, want dat heeft 
grote kracht die ons de redding bracht 
doordat elk die gelooft, eeuwig leeft. 
        
‘t Wonder heeft ons niet de waarheid geleerd, 
er was kracht in zijn Woord 
dat wij hebben gehoord; 
In ons heeft eertijds het kwaad geregeerd, 
door Gods Woord hebben wij ons bekeerd. 
Er is kracht, kracht, wonderbare kracht 
in Gods Woord, want dat heeft 
grote kracht die ons de redding bracht 
doordat elk die gelooft, eeuwig leeft. 
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Verering van de dienstknecht verworpen 
 

14 Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, 
scheurden zij hun mantels en sprongen naar voren onder de 
schare, uitroepende: 
15 Mannen, wat doet gij daar? Ook wij zijn maar zwakke mensen 
zoals gij en verkondigen u, dat gij u van dit ijdel bedrijf moet 
bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en al 
wat erin is gemaakt heeft. 
16 Hij heeft ten tijde der geslachten, die achter ons liggen, alle 
volken op hun eigen wegen laten gaan, 
17 en toch heeft Hij Zich niet onbetuigd gelaten door wel te doen, 
door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan 
uw harten overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken. 
18 En hoewel zij zo spraken, konden zij ternauwernood de scharen 
weerhouden hun te offeren. 

 
Ik las een artikel van een reeds lang overleden broeder over 
vissen. 
Hij had het vissen van een oom in Schotland geleerd. Die had hem 
ingeprent dat je vissen kunt vangen als je er voor zorgt dat de 
vissen wel het aas zien maar niet de visser. Dat is een heel goede 
les. Alles wat de aandacht op de prediker richt, meer dan op de 
boodschap, heeft geen waarde en zal niet tot zegen leiden.  
In Lystre werd door het wonder blijkbaar de aandacht op de beide 
predikers gericht. We kunnen daarom nooit teveel beseffen dat het 
woord van Christus de kracht is en dat we niet op wonderen 
moeten vertrouwen. De Here weet of en wanneer het nodig is de 
boodschap door een teken te bevestigen.  
In Marcus 16:15 is de opdracht “Predikt het evangelie”. In vers 17 
wordt van de tekenen gezegd dat “zij zullen volgen”. Wonderen en 
tekenen waren geen onderdeel van de opdracht. De Here zou ze 
laten volgen indien Hij dat nodig achtte. 
 

Doe ons van het toneel verdwijnen 
als ons bewondering bedreigt, 
opdat niet wij belangrijk schijnen 
maar U alleen de aandacht krijgt. 
Hoe zou U zegen kunnen geven 
als het gehoor de mens slechts ziet? 
Alleen door Jezus is er leven, 
wij zijn een dienstknecht, anders niet. 
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Steniging in plaats van verering; wijsheid van God  
 

19 Maar er kwamen Joden van Antiochië en Iconium en zij 
praatten de scharen om en stenigden Paulus en sleepten hem de 
stad uit, menende, dat hij dood was. 
20 Doch toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en 
ging de stad binnen. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas 
naar Derbe. 

 
De Joden toonden opnieuw hun vijandigheid. De Here liet toe dat 
de man die eerst vereerd was, gestenigd werd als een misdadiger. 
Er bleef daardoor van de verkeerde indruk, als zouden de 
predikers iets zijn, niets over.  
Anderzijds werden zij die geloofden zeer bemoedigd, toen zij 
zagen dat de Here zijn dienstknecht beschermd had en kracht gaf 
om op te staan.  
 

21 En toen zij aan die stad het evangelie verkondigd en er 
verscheidene discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar 
Lystra, Iconium en Antiochië, 
22 om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen 
om te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen het 
Koninkrijk Gods moeten binnengaan. 
23 En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden 
aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Here op, 
in wie zij geloofd hadden. 

 
Na de eerste blijdschap over de verlossing en het genot van vrede 
voor de ziel, kwam bij de pas bekeerden de moeite van onbegrip, 
bespotting of zelfs verdrukking. De bemoediging en het onderwijs 
door Paulus en Barnabas waren dus wel nodig. En daar in die 
gemeenten, ontstaan uit heidenen, het begrip oudsten en hun taak 
en verantwoordelijkheid niet bekend waren zoals vanzelfsprekend 
wel onder de Joden, wezen Paulus en Barnabas oudsten onder 
hen aan en baden zij voor hen. 
 
Oudsten werden niet gekozen maar door de Here gegeven, hetzij 
doordat de ouderen vanzelfsprekend als zodanig werden erkend, 
of doordat de apostel hen aanwees. Oudsten naar de smaak van 
de leden is zeker niet wat de Here bedoelt. In een lauwe 
gemeente zou men immers liever lauwe oudsten kiezen om maar 
niet vermaand te worden. 
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24 En na een tocht door Pisidië kwamen zij in Pamphylië; 
25 en zij spraken het woord te Perge en trokken naar Attalia;  
26 en vandaar voeren zij naar Antiochië, waar zij aan de genade 
Gods waren opgedragen voor het werk, dat zij volbracht hadden. 
27 En daar aangekomen, riepen zij de gemeente bijeen en gaven 
verslag van al wat God met hen gedaan had, en dat Hij ook voor 
de heidenen een deur des geloofs had geopend. 
28 En zij vertoefden daar geruime tijd met de discipelen. 

 
De beide dienstknechten keerden tenslotte terug naar Antiochië, 
vanwaar zij voor hun werk waren uitgegaan. Zij brachten er 
verslag uit over hun werk en benadrukten dat de Here voor de 
heidenen een deur des geloofs had geopend. Hun verslag hield 
niet in dat zij namens de gemeente in Antiochië op reis waren 
gegaan en evenmin dat zij in dienst van die gemeente stonden. 
Neen, zij waren door de Heilige Geest tot het werk geroepen en 
brachten in Antiochië slechts verslag uit omdat de gelovigen daar 
zich door handoplegging achter hen geplaatst hadden en hen in 
gebed aan de Here hadden opgedragen. 
 
Het ontstaan van de heidengemeente in Antiochië bleek geen 
incident of toevalligheid te zijn. Het was Gods wil dat ook 
heidenen, in de wijdste zin, zouden horen en geloven. 
Het volgende hoofdstuk vermeldt ons echter dat de satan zich 
daartegen trachtte te verzetten. 
 
Hoofdstuk 15 
 
Verzet van binnen uit  
Een poging de gelovigen onder het juk van de wet te 
brengen 
 

1 En sommigen, uit Judéa gekomen, leerden de broeders: Indien 
gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet 
behouden worden. 
2 En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering 
verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en 
Barnabas en nog enigen van hen op zich tot de apostelen en 
oudsten te Jeruzalem te begeven naar aanleiding van dit geschil.  
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Er ontstond geschil. De satan heeft met Ananias en Saffira 
getracht zonde de gemeente binnen te brengen. De Here heeft 
toen ingegrepen en zijn boze opzet verhinderd. 
In dit geval echter heeft hij een onderwerp uit Gods eigen wet 
gekozen om daarmee de waarheid van God te bederven en twist 
onder de gelovigen te verwekken. De voorstanders van de 
gedachte om alle christenen te laten besnijden hadden 
ogenschijnlijk het Woord van God aan hun kant. Dat maakte het 
voor velen moeilijk de fout te herkennen en daarom af te wijzen. 
Paulus en Barnabas verzetten zich krachtig, waarna besloten werd 
hen naar Jeruzalem te zenden en het geschil aan de apostelen en 
de oudsten daar voor te leggen.  
Met name Paulus wist maar al te goed dat zijn wetbetrachting hem 
voor God niet rechtvaardig gemaakt had en dat alleen genade de 
grond voor zijn behoud was geweest. Hij heeft in de brief aan de 
Romeinen daarover uitvoerig geschreven en ook in zijn brief aan 
de Galaten heeft hij duidelijk gemaakt dat een christen niet onder 
de wet staat en zich dus niet moet laten besnijden. (Zie Galaten 
5:1) 
 

3 Zij reisden dan, nadat hun door de gemeente uitgeleide gedaan 
was, door Fenicië en Samaria, en bereidden met hun verhaal van 
de bekering der heidenen al de broeders grote blijdschap. 
4 En te Jeruzalem aangekomen, werden zij door de gemeente, de 
apostelen en de oudsten ontvangen en vermeldden al wat God 
met hen gedaan had. 
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. 

 
In Fenicië en Samaria, waar de gemeente grotendeels uit 
bekeerde heidenen zal bestaan hebben, verblijdden de gelovigen 
zich over de bekering van zovelen. In Jeruzalem brachten de 
beide afgevaardigden hetzelfde verslag uit, maar we lezen niet dat 
zij ook daar grote blijdschap brachten. De reactie was anders. 
Gelovigen uit de Farizeeën benadrukten dat de bekeerde 
heidenen de wet van Mozes moesten onderhouden. Die opvatting 
was juist de reden geweest om de twee naar Jeruzalem te zenden. 
 

6 En de apostelen en de oudsten vergaderden om deze 
aangelegenheid te overwegen. 
7 En toen daarover veel verschil van mening rees, stond Petrus 
op.... 
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Veel verschil van mening. We weten uit Handelingen 21:20 dat de 
gelovige Joden in Jeruzalem allen ijveraars voor de wet waren. 
Ondanks het feit dat hun handelen in strijd was met de grondslag 
van genade waarop zij mochten staan, heeft de Here veel geduld 
met hen gehad omdat hun visie berustte op gebrek aan inzicht. 
(Romeinen 5:1 en 2) 
De Here bewerkte dat Petrus opstond en naar zijn ontmoeting met 
Cornelius verwees: 
 

7 Petrus stond op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat 
God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, opdat door 
mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen 
en geloven. 
8 En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige 
Geest te geven evenals ook aan ons, 
9 zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het 
geloof hun hart reinigende. 
10 Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals 
der discipelen te leggen, dat noch onze vaderen, noch wij hebben 
kunnen dragen? 
11 Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden 
te worden op dezelfde wijze als zij. 

 
Zo was het inderdaad gegaan. Cornelius en de zijnen hadden 
geloofd en God had hun meteen zijn Geest gegeven en dat 
duidelijk gemaakt door hen in talen te laten spreken, zoals ook op 
de Pinksterdag was gebeurd. De Here had de heidenen dus 
aangenomen, hoewel zij de wet niet hielden, noch besneden 
waren en had geen onderscheid gemaakt tussen Jood en heiden. 
Dat lazen we in hoofdstuk 10:44-48: “Terwijl Petrus deze woorden 
nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden. En al 
de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren meegekomen, 
stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de 
heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God 
grootmaken. Toen merkte Petrus op: Zou iemand het water kunnen 
weren, om dezen te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben 
ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus.”  
        
In vers 10 zei Petrus zelfs dat zijzelf, de Joden en hun vaderen, 
de wet niet hadden kunnen dragen. Een Jood werd op dezelfde 
wijze behouden als een heiden: door geloof en niet door de wet. 
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12 En de gehele vergadering werd stil en zij hoorden Barnabas en 
Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder 
de heidenen gedaan had. 

 
Zij werden stil. Wat konden ze ook tegen de woorden van Petrus 
inbrengen? En Barnabas en Paulus konden vertellen wat de Here 
met tekenen en wonderen onder de heidenen had gedaan. Hun 
verslag was een bevestiging van wat Petrus had gezegd, want hoe 
zou de Here het werk zo gezegend hebben als het niet in 
overeenstemming met zijn wil was gedaan? 
 

13 En nadat dezen uitgesproken waren, nam Jacobus het woord 
en zeide: Mannen broeders, hoort naar mij! 
14 Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht 
geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. 
15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk 
geschreven staat: 
16 Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder 
opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en 
Ik zal haar weder oprichten, 
17 opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en alle 
heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, 
die deze dingen doet, 
18 welke van eeuwigheid bekend zijn.  

 
Petrus had verteld wat God bij Cornelius had gedaan; Jakobus 
verwees naar het Oude Testament en citeerde woorden uit Amos 
9:11 en 12. Het citaat dat Jacobus hier aanhaalt is, naar men zegt, 
afkomstig uit een Griekse vertaling van het oude Testament, de 
zogenaamde Septuaginta. Een vertaling van de oorspronkelijke 
Hebreeuwse tekst geeft niet geheel hetzelfde. Maar aangezien de 
Heilige Geest in het boek Handelingen de tekst heeft laten 
optekenen zoals Jacobus hem gaf, is zijn weergave door God 
goedgekeurd, zodat er geen plaats is voor kritiek door ons. 
 
De door Jacobus aangehaalde passage maakt inderdaad duidelijk 
dat God niet uitsluitend aan Israël heeft gedacht, maar ook aan de 
volken. Overigens heeft dat gedeelte van de profetie betrekking op 
de tijd van het herstel van Israël, zoals ook vers 16 zegt, waarin er 
ook voor de heidenen zegen zal zijn. In de dagen waarin dit 
overleg plaats vond, was de tijd van dat herstel nog niet 
aangebroken, maar was er nog wel de verwachting dat Israël zich 
mogelijk alsnog zou bekeren, waarna die tijd wel komen zou. Het 



 9 

sluit aan bij de woorden van Petrus in Handelingen 3: “Komt dan tot 
berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden 
van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de 
Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; 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.” (de verzen 19-21) 
 
Hoe dan ook, de Schrift sprak ook van zegen voor de volken en 
dat was genoeg om alle kritiek te stillen.  
 

19 Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de 
heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, 
20 maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van 
wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte 
en van bloed. 
21 Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem 
prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen. 

  
Het oordeel van Jacobus is dat men de gelovigen uit de volken 
zou schrijven zich te onthouden van al wat met afgoderij verband 
hield, van hoererij en zich te houden aan wat reeds aan Noach 
door de Here geboden was. Dat waren de dingen die ook golden 
voor alle mensen voordat de wet gegeven werd, ja voordat er van 
een volk Israël sprake was. Dat dit met de boeken van Mozes in 
overeenstemming was, hoefde niet aangetoond te worden, daar 
overal in de synagogen uit Mozes werd gelezen. 
 

22 Toen besloten de apostelen en de oudsten met de gehele 
gemeente mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en 
Barnabas naar Antiochië te zenden: Judas, genaamd Barsabbas, 
en Silas, mannen van aanzien onder de broeders. 
23 En men schreef door hun bemiddeling: De apostelen en 
oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen in 
Antiochië, Syrië en Cilicië. 
24 Aangezien wij gehoord hebben, dat enigen uit ons midden u 
met hun woorden hebben verontrust, uw zielen in verwarring 
brengende, hoewel wij hun niets geboden hadden, 
25 hebben wij eenstemmig besloten mannen te kiezen om die tot u 
te zenden met onze geliefden, Barnabas en Paulus, 
26 mensen, die hun leven hebben overgehad voor de naam van 
onze Here Jezus Christus. 
27 Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die zelf ook 
mondeling hetzelfde te uwer kennis zullen brengen. 
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28 Want 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 
wèl doen. Vaart wel! 

 
Aanvankelijk hadden de apostelen en de oudsten de vraag 
besproken. Het besluit dat in vers 22 wordt genoemd, werd echter 
door de gehele gemeente genomen. De verantwoordelijkheid ligt 
bij de gemeente en niet bij een deel daarvan, ook niet bij een 
kerkenraad, waarvan trouwens in de Schrift geen sprake is. 
Dat komt overeen met wat de Here in Mattheüs 18:17 heeft 
gezegd en met wat Paulus in 1 Korintiërs 5:3-5 aan de gemeente 
in Korinthe (en aan alle gelovigen elders, zie 1 Korintiërs 1:2) 
geschreven heeft. Zowel de Here als de apostel leggen de 
verantwoordelijkheid bij de gemeente in haar geheel. 
In vers 23 wordt in de aanhef van de brief geschreven: De 
apostelen en oudsten “groeten als broeders” de broeders uit de 
heidenen. Waarom men het “kai” met “als” heeft weergegeven is 
me geheel onduidelijk en maakt de zin bepaald niet logisch. 
Anderen vertaalden het met “en”, zodat de zin dan is: De 
apostelen en de oudsten en de broeders groeten de broeders uit 
de heidenen. Die vertaling is correct en is in overeenstemming 
met vers 22, waar de besluitvorming niet aan een groep is 
overgelaten, maar de gemeente daarin betrokken is. Dat is naar 
de Schrift. 
Daarentegen is clericalisme en het optreden van de Nicolaïeten 
(heers over het volk) een gruwel voor God. Zie Openbaring 2:6 en 
15. 
 
Vers 28 betekent dat het besluit terecht niet onafhankelijk van 
Gods Geest was genomen. Hoe zouden wij mensen het recht 
hebben om als gemeente los van Gods Geest beslissingen te 
nemen aangaande de waarheid Gods? Wij hebben  te aanvaarden 
en te gehoorzamen wat de Geest ons duidelijk maakt en wat altijd 
met Gods Woord zal overeenstemmen. Laat het duidelijk zijn dat 
de beslissing uitsluit dat christenen de wet moeten houden. Er is 
zelfs geen sprake van “die te doen uit dankbaarheid”. 
De poging van de boze om de gelovigen onder het juk van de wet 
te brengen, was verijdeld. Helaas zijn nadien vele ijveraars voor 
de wet doorgegaan met hun verkeerd werk. In de brieven van 
Paulus vinden we telkens aanwijzingen van zijn veroordeling van 
hun optreden.  
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30 Toen men afscheid van hen genomen had, kwamen zij te 
Antiochië aan, riepen de vergadering bijeen en legden de brief 
over. 
31 En toen zij die gelezen hadden, verblijdden zij zich over de 
bemoediging. 
32 Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, bemoedigden en 
versterkten de broeders met vele woorden. 
33 En toen zij daar een tijd lang geweest waren, werden zij door 
de broeders met de vredegroet gezonden tot degenen, die hen 
hadden afgevaardigd. 
34 Maar Silas besloot op hen te wachten. 
35 En Paulus en Barnabas bleven te Antiochië en leerden en 
verkondigden met vele anderen het woord des Heren. 

 
Er was blijdschap in Antiochië. De bron van onrust was gestopt en 
Judas en Silas, afkomstig uit Jeruzalem, bemoedigden de 
gelovigen uit de heidenen met hun gezegende dienst.  
Wat in vers 35 staat, is opvallend. Barnabas en Paulus dienden de 
gelovigen in Antiochië opnieuw met het Woord des Heren. Maar er 
staat bij dat vele anderen dat eveneens deden. Er was in 
Antiochië dus geen beroepen prediker noch iemand die zich “de 
bedienaar van Gods woord in Antiochië” kon noemen. Neen, zij 
die van de Here een gave ontvangen hadden om met het Woord te 
dienen, begrepen dat zij daarmede ook de verantwoordelijkheid 
hadden om hun gave ten dienste van de heiligen te gebruiken en 
handelden zo. Die verantwoordelijkheid betrof niet uitsluitend de 
gemeente in Antiochië. Zij waren geen dienaren van de gemeente 
te Antiochië, maar dienstknechten van de Here. 
 
Dat is in overeenstemming met hetgeen Paulus later in zijn brief 
aan de Korintiërs en aan alle gelovigen elders heeft geschreven: 
“Dat twee of drie profeten spreken en dat de anderen oordelen”. (1 
Kor. 14:26-30) Ook dat stuk in de Bijbel is Gods Woord en niet 
naar die woorden handelen, is ongehoorzaamheid. Wat doen wij?  
Vers 34 ontbreekt in veel betrouwbare handschriften en is ook in 
het gehele betoog moeilijk te plaatsen.  
 
Terugkeer tot het werk 
 

36 Maar na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas: Laten wij toch 
terugkeren tot onze broeders in iedere stad, waar wij het woord 
des Heren verkondigd hebben, om te zien, hoe het hun gaat.  
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37 En Barnabas wilde ook Johannes, genaamd Marcus, 
medenemen; 
38 maar Paulus bleef van oordeel, dat men niet iemand bij zich 
moest hebben, die hen na Pamphylië had verlaten en zich niet met 
hen tot het werk had begeven. 
39 En er ontstond een verbittering, zodat zij uiteengingen en 
Barnabas met Marcus naar Cyprus voer. 
40 Maar Paulus koos zich Silas en vertrok, door de broeders aan 
de genade des Heren opgedragen; 
41en hij ging door Syrië en Cilicië en versterkte de gemeenten. 

 
Paulus was beter in staat te beoordelen of zij Johannes Marcus 
moesten meenemen of niet. Hij dacht aan de wijze waarop die 
discipel met hen had samengewerkt aan zijn volharding maar ook 
zijn falen en aan hetgeen het beste voor Johannes zelf was met 
het oog op zijn vorming. 
Barnabas echter, de oom van Johannes, liet helaas zijn gevoel 
tegenover zijn neef spreken. We zien dan ook dat Barnabas met 
Johannes naar Cyprus vertrok, maar dat Paulus en Silas door de 
gemeente aan de genade van de Here werden opgedragen. Dat 
laatste wordt niet van Barnabas geschreven. De broeders in 
Antiochië waren blijkbaar overtuigd van de juistheid van Paulus 
standpunt en steunden hem daarin.  
 
Ook wij moeten in het werk voor de Here er voor oppassen dat we 
ons niet laten leiden door persoonlijke gevoelens ten opzichte van 
hen die ons als familie of vrienden na staan. In dat werk mogen 
alleen de wil en het woord van de Here en het belang van het 
werk gelden. 
 
Hoofdstuk 16 
 
Besnijdenis ter wille van het werk 
 

1 En hij kwam ook te Derbe en te Lystra. En zie, er was daar een 
zeker discipel, genaamd Timotheüs, de zoon van een gelovige 
Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, 
2 en hij stond goed bekend bij de broeders van Lystra en Iconium. 
3 Paulus wilde, dat deze met hem zou gaan en hij nam hem tot 
zich en besneed hem ter wille van de Joden in die plaatsen, want 
iedereen wist, dat zijn vader een Griek was. 
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4 En toen zij de steden langs reisden, gaven zij hun de 
beslissingen, die door de apostelen en de oudsten te Jeruzalem 
genomen waren, om die te onderhouden. 
5 De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen 
dagelijks in zielental toe. 

 
Hier valt het volgende op: aan de ene kant overhandigt Paulus de 
beslissing van de apostelen en oudsten te Jeruzalem dat 
gelovigen uit de heidenen niet onder de wet gebracht moesten 
worden, maar anderzijds besnijdt hij Timotheüs ter wille van de 
Joden. We moeten niet vergeten dat zich vrijwillig iets opleggen 
om anderen niet af te stoten (hoewel men zich bewust is dat de 
Here dat niet oplegt) heel iets anders is dan gelovigen verplichten 
tot iets dat de Here hun niet oplegt. Hiermee is niet gezegd dat het 
inderdaad goed en nodig was Timotheüs te besnijden. We mogen 
dat aan de Here overlaten. 
 
Paulus besloot Timotheüs mee te nemen als reisgenoot, maar er 
wordt wel vermeld dat de laatste een goed getuigenis had van de 
broeders in Lystra en Iconium. Dat getuigenis van de gelovigen 
daar heeft waarschijnlijk mede tot zijn beslissing geleid, een 
goede zaak. Heeft de Here niet groot gezag toegekend aan hen 
die in zijn naam als gemeente samenkomen? (Zie Mattheüs 18:15-
20). Het is daarom goed een getuigenis van een gemeente niet te 
negeren. 
 
De plannen verijdeld, daar de Here andere 
bedoelingen had 
 

6 En zij gingen door het Frygisch–Galatische land, maar werden 
door de Heilige Geest verhinderd het woord in Asia te spreken; 
7 en bij Mysië gekomen, poogden zij naar Bithynië te reizen, maar 
de Geest van Jezus liet het hun niet toe; 
8 en toen zij Mysië voorbij waren, kwamen zij te Troas. 
9 En Paulus kreeg in de nacht een gezicht; er stond een 
Macedonisch man, die hem toeriep: Steek over naar Macedonië en 
help ons. 
10 Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk 
gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, daar wij eruit 
opmaakten, dat God ons had geroepen om hun het evangelie te 
verkondigen.  
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Paulus reisde met Silas en Timotheüs heen met de bedoeling in 
Azië het evangelie te prediken. Maar de Here verhinderde dat, we 
weten niet hoe. Het woord moest in Azië door een ander als 
eerste gebracht worden. De Here had daarvoor een bijzondere 
reden. 
Ook in Bythinië moesten zij niet gaan werken, want God achtte de 
tijd gekomen om het evangelie naar Europa te laten brengen. Het 
gezicht dat God Paulus in de nacht liet zien, was het antwoord op 
de vraag waarom zij niet naar Azië en ook niet naar Bythinië 
hadden kunnen gaan. Europa was hun bestemming. 
 

11 En van Troas afgevaren, koersten wij recht op Samotráce aan 
en de volgende dag naar Neápolis; 
12 en vandaar naar Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van 
Macedonië, een (Romeinse) kolonie. En wij vertoefden enkele 
dagen in die stad.  
13 En op de sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, 
waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn; en 
nedergezeten, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen 
waren. 

 
Wanneer de apostel in een plaats kwam waar zich een synagoge 
bevond, was hij gewoon daar in eerste instantie het evangelie 
bekend te maken. Maar waar geen synagoge was, zochten de 
Joden en zij die de God van Israël hadden leren vrezen een 
rustige plaats om samen te komen en hun gebeden te doen. 
En inderdaad waren er op de sabbatdag vrouwen bijeengekomen 
buiten de poort, bij de rivier. En zij spraken het woord tot hen. 
 
Laten we hier vooral letten op de leiding door Gods Geest. 
Immers, ook wij hebben soms voornemens die door allerlei 
verhinderingen niet kunnen worden uitgevoerd. 
 
Waarom werd Paulus verhinderd om in Azië te spreken? Was hij 
tegen de wil van God in op reis gegaan?  
Beslist niet en de dienst van de apostel en Silas was gezegend, 
wat zowel vers 41 van hoofdstuk 15 als vers 5 van hoofdstuk 16 
bevestigen. 
 
Was zijn plan om in Azië het woord te verkondigen een vleselijke 
gedachte geweest? O neen. We weten uit latere hoofdstukken van 
dit boek dat in Azië veel gemeenten ontstaan zijn en dat Paulus 
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met name in Efeze enige jaren dagelijks het Woord predikte. 
Prediken in Azië was dus niet tegen Gods wil. 
Was de poging om naar Bithynië te gaan verkeerd? Vast niet. 
 
En toen ze in Troas kwamen, wat toen? Wisten ze waarom ze 
tenslotte daar terecht gekomen waren? Neen. Zouden ze niet in 
verwarring zijn geraakt, hebben ze er niet aan gedacht om dan 
maar terug te keren? We weten dat niet.  
Maar het gezicht in de nacht van een Macedoniër die hen om hulp 
riep zag Paulus terecht als een aanwijzing van de Here om 
daarheen te gaan. 
 
Herkennen we iets van deze dingen? We nemen ons iets voor, iets 
dat beslist niet verkeerd is, maar het lukt niet. Dan maken we een 
ander plan dat evenwel ook op niets uitloopt. Verliezen we dan de 
moed? Stoppen we dan met onze goede voornemens? Of vragen 
we om leiding en licht van boven?  
 
Iemand kan enthousiast met evangeliseren beginnen en het blijkt 
dat hij overal als tegen een muur aanloopt. Kan het soms zijn dat 
de Here hem in een andere richting wil doen werken? Moet hij 
mogelijk naar Afrika gaan? Of is het zijn roeping om als leraar 
onder de gelovigen te werken? Roept de Here hem misschien om 
zijn bekwaamheid om op papier bepaalde dingen duidelijk uiteen 
te zetten (ook een gave van God), te gebruiken?  
 
We leren hier dat het van groot belang is om niet alleen op onze 
ijver en onze goede drijfveren af te gaan, maar bovenal te letten 
op leiding door de Here. 
En laten we nooit vergeten dat de Here de zijnen roept om de 
gaven te gebruiken die God gaf en niet om een dienst of positie te 
zoeken waarvoor de Here geen gave heeft gegeven. In het laatste 
geval zou er geen zegen, maar verwarring en ergernis ontstaan. 

       
 
 

Wordt D.V. vervolgd 
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De Profetie van Ezechiel (6) 
_____________________________________________ 
 
Vorige keer zijn we aan het einde van hoofdstuk 7 gekomen. We 
zijn geëindigd met de conclusie dat de Here geduldig is maar dat 
er een grens aan zijn lankmoedigheid is. Dat gold voor Israël maar 
geldt ook voor de falende christenheid. 
Laat ieder die de Here vreest, zijn wegen in Gods licht bezien en 
zo nodig met verootmoediging terugkeren tot de Here. Dan zal Hij 
zich zeker ontfermen. 
 
Hoofdstuk 8 
 

1 In het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde der maand, 
toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mij zaten, viel 
daar de hand van de Here HERE op mij.  

 
Het was ruim een jaar na het gezicht van de heerlijkheid des 
Heren, vermeld in hoofdstuk 1.  
De profeet had volgens hoofdstuk 4:5 en 6 driehonderd negentig 
dagen en veertig dagen de ongerechtigheden van het volk moeten 
dragen. Samen waren dat 430 dagen. De hand des Heren viel dus 
opnieuw op hem, nadat die dagen nagenoeg voorbij waren (420 
dagen).  
De oudsten van Juda waren bij de profeet en het leek er dus op, 
dat het woord Gods uit zijn mond veel voor hen betekende. Maar 
wat de Here Ezechiël liet zien en tegen hem zei in vers 12 van dit 
hoofdstuk, toonde heel wat anders. 
Huichelarij is een kwaad waartegen de Here zijn discipelen 
nadrukkelijk heeft gewaarschuwd. Het was het zuurdeeg van de 
Farizeeën. Hoe licht wordt dat ook onder ons of in ons eigen leven 
gevonden, reden waarom de Here gezegd heeft “wacht u 
daarvoor”.   
 

2 En ik zag en zie, daar was een gedaante, als van vuur; vanaf 
wat op zijn lendenen leek naar beneden was vuur; en vanaf zijn 
lendenen naar boven had het de aanblik van een lichtgloed, 
schitterend als metaal.  
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Wat de profeet zag, was gelijk aan hetgeen hij in het visioen van 
hoofdstuk 1 had gezien van Hem, die op de troon zat: “En ik zag 
iets schitteren als metaal; vanaf wat op zijn lendenen leek naar boven als 
vuur omvat door een hulsel; en vanaf wat op zijn lendenen leek naar 
beneden, zag ik iets als vuur omgeven door een glans.” (vers 27)  
   
3 En Hij strekte iets uit, dat de vorm had van een hand, en greep mij bij 
een lok van mijn hoofdhaar. Toen hief de Geest mij op tussen aarde en 
hemel en bracht mij in gezichten Gods naar Jeruzalem, bij de ingang van 
de binnenste poort, die op het noorden uitziet, waar het afgodsbeeld zich 
bevond, het voorwerp van naijver, dat naijver opwekt.  
4 En zie, daar was de heerlijkheid van de God van Israël, gelijk aan de 
verschijning die ik in het dal gezien had. 
  
Het kwaad werd niet ver weg van de woning van God gevonden. 
Neen, bij en in het heiligdom werd de afgoderij bedreven. Het 
moet voor de profeet onthutsend zijn geweest, toen hij door de 
Geest bij de ingang van de tempel werd gebracht, waar het 
afgodsbeeld was, terwijl ter zelfder tijd de heerlijkheid van de God 
van Israël daar gezien werd. Durfde men dan aan verering van de 
afgoden te doen in de tegenwoordigheid van Gods heerlijkheid? 
Had de wegvoering onder koning Jojachin het achtergebleven deel 
van het volk dan helemaal niets gedaan? Was de prediking van 
Jeremia en andere profeten dan geheel vergeten en zonder enige 
uitwerking gebleven, zelfs nadat hetgeen, waarmede zij namens 
de Here gedreigd hadden, gekomen was? Ja, zo was het met het 
volk gesteld. Volharden in afwijken en in de zonde leidt tot 
verharding en verblinding, zodat men uiteindelijk de duidelijkste 
tekenen niet meer ziet. 
 
Veel later moest de Here aan de gemeente in Thyatira schrijven:  
“Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een 
profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en 
afgodenoffers te eten. En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, 
maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, Ik werp haar op het 
ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote 
verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar 
kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, 
dat Ik het ben die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een 
ieder naar uw werken.” (Openbaring 2:20-23) 
 
Maar laten we in een tempel zien, die heel dichtbij  is. In 1 
Korintiërs 6:19 schreef Paulus: “Of weet gij niet, dat uw lichaam een 
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tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen 
hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?” 
 
Vinden er in die tempel van de Heilige Geest geen verschrikkelijke 
dingen plaats die God onteren? Wat leeft en werkt er in ons hart? 
Laten we ons innerlijk en onze wegen eens onderzoeken en eens 
heilzaam schrikken, opdat we de Here die  tempel laten reinigen 
met de zweep van zijn Woord. 
En wat te denken van geestelijke leidslieden binnen de 
christenheid, die in kostbare kleding en als een gekroonde keizer 
hun kerkzaal binnenschreiden, terwijl zij het kruis omhoog houden, 
waaraan de Zoon van de Allerhoogste in vernedering en schande 
gehangen heeft? Afgoderij met de mens in het middelpunt en dat 
in de naam van de Gekruisigde. Hangend aan dat kruis was Hij 
een mikpunt van smaad en verachting. Aan dat hout der 
vervloeking droeg Hij onze zonden en gingen de golven van Gods 
oordeel over Hem heen. Kunnen dan mensen onder een gouden 
kruis, gekroond en in kostbare gewaden lopen? 
 

Zou ik, de mens, een kroon gaan dragen, 
een grootheid, die men ere geeft, 
als men U in ´t gezicht geslagen 
en aan het kruis genageld heeft? 
Zou ik in wat men noemt Gods woning 
en waar men meent tot God te gaan 
een plaats vervullen als een koning  
waar U, de Heer, alleen kunt staan? 
 
Een nietig mens ben ik, niets meer. 
U, Jezus, zij alleen de eer. 

 
5 Hij zeide tot mij: Mensenkind, richt uw blik naar het noorden! 
Toen richtte ik mijn blik naar het noorden, en zie, ten noorden van 
de poort bij het altaar stond aan de ingang dat afgodsbeeld, het 
voorwerp van naijver.  
6 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, ziet gij wat zij doen? de grote 
gruwelen die het huis Israëls hier bedrijft, zodat Ik ver van mijn 
heiligdom moet blijven? Maar nog meer grote gruwelen zult gij 
zien.  

 
Men kon God niet duidelijker in het gezicht slaan dan door Hem 
met een afgod in zijn woning uit te dagen. Dat was in Juda. 
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Maar in 2 Korintiërs 6:16 heeft Paulus geschreven: “Welke 
gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij 
toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik 
zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen 
mijn volk zijn” 
    
Hij dacht daarbij aan de gemeente, die door de Heilige Geest een 
heilige tempel in de Here is en aan de gelovige persoonlijk. Het 
lichaam van de christen is door de inwoning van Gods Geest 
eveneens een tempel. Laten we er voor waken dat er bij ons geen 
afgod opgericht is; de eigen persoon, de bankrekening of iemand 
anders. Ook bij ons persoonlijk moet het zijn: Aan God alleen de 
eer. 
 

7 Toen bracht Hij mij naar de ingang van de voorhof en ik zag en 
zie, er was een gat in de muur.  
8 Hij zeide tot mij: Mensenkind, breek toch door de muur heen. 
Toen brak ik door de muur heen en zie, daar was een deur.  
9 Hij zeide tot mij: Ga naar binnen en zie de boze gruwelen die zij 
hier bedrijven.  
10 En ik ging naar binnen en zag en zie, daar waren allerlei 
afbeeldingen van gruwelen - kruipend gedierte en beesten - en 
van al de afgoden van het huis Israëls, als graveerwerk op de 
muur, overal in het rond;  
11 en zeventig mannen uit de oudsten van het huis Israël met 
Jaäzanja, de zoon van Safan, in hun midden, stonden daarvoor; 
ieder had zijn wierookvat in de hand, en de geurende wolk van het 
reukwerk steeg op.  
12 Hij zeide tot mij: Hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudsten 
van het huis Israëls in het donker doen, ieder in zijn kamer met 
afbeeldingen? Want zij denken: de HERE ziet ons niet; de HERE 
heeft het land verlaten. 

  
De uitdrukking “al de afgoden van het huis Israëls” doet ons iets 
begrijpen van de omvang van de afgoderij in Israël. Er wordt meer 
dan eens gesproken over de afgoden van de heidenen of van de 
volken rondom Israël. Inmiddels moest van “de afgoden van 
Israël” gesproken worden. Die afgoderij werd veelal in het 
verborgene bedreven, maar dat betekent dat men nog besefte dat 
men daarmee zondigde. Desondanks combineerden ze dat met de 
dienst des Heren.  
 
Opmerkelijk is het dat er zeventig oudsten worden genoemd. Dat 
aantal wijst op een vertegenwoordiging van het hele volk, zoals in 
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Exodus 24:9 en 10: “En Mozes klom op met Aäron, Nadab en Abihu en 
zeventig van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël en 
het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de 
hemel zelf in klaarheid.”  
 
Slechts Jaäzanja wordt met name genoemd. Hij was de zoon van 
Safan, een vorst, die in de boeken Koningen, Kronieken en 
Jeremia als godvrezend wordt voorgesteld. Ezechiël zal mogelijk 
verwonderd zijn geweest dat ook zijn zoon de afgoden diende.  
En zij (de oudsten) dienden de afgoden niet met de gedachte dat 
de God  van Israël geen God was, maar dat Hij het niet opmerkte.  
 
Als de Here zou openbaren wat niemand dan Hij alleen van de 
gelovigen weet......, dat is een ernstige gedachte. Laten we leven 
alsof het alles open ligt. Eenmaal zal het open liggen. Maar de 
ogen des Heren zien en kennen alles reeds nu. Niets is voor Hem 
verborgen en zelfs onze diepste gedachten zijn bij Hem bekend. 
Mozes zei in zijn gebed: “Gij stelt onze ongerechtigheden vóór U, onze 
heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn.” (Psalm 90:8) 
   

13 En Hij zeide tot mij: Nog meer gruwelen die zij bedrijven, zult 
gij zien.  
14 Daarop bracht Hij mij naar de ingang der poort van het huis des 
HEREN aan de noordzijde; en zie, daar zaten vrouwen, die Tammuz 
beweenden. 

 
Naar gezegd wordt, ging de dienst aan Tammuz, een liefdesgod, 
met zedeloze handelingen gepaard. Het is mij niet bekend of dat 
op veronderstellingen berust of mogelijk enige meerdere grond 
heeft. Hoe dat ook wezen mag, zeker is, dat ook die afgoderij 
onbeschaamd in of bij het huis des Heren plaats vond. 
 

15 Hij zeide tot mij: Hebt gij dat gezien, mensenkind? Nog grotere 
gruwelen dan deze zult gij zien.  
16 Toen bracht Hij mij naar de binnenste voorhof van het huis des 
HEREN. En zie, aan de ingang van de tempel des HEREN, tussen de 
voorhal en het altaar waren ongeveer vijfentwintig mannen, met 
hun rug naar de tempel des HEREN en met hun gezicht naar het 
oosten, en zij bogen zich in de richting van het oosten neer voor 
de zon.  

 
De ingang van de tempel was naar het oosten gericht, zodat een 
ieder die de voorhof binnenging in het westen het heiligdom zag, 
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waar God achter de voorhang op het verzoendeksel troonde. Wie 
voor God boog, deed dat met het gezicht naar het westen. Deze 
mannen wendden God de rug toe en bogen voor de zon, wat in 
Deuteronomium 17:1-5 nadrukkelijk een ernstige zonde genoemd 
wordt: “Wanneer in uw midden in een der steden, die de Here, uw God, 
u geven zal, een man of een vrouw aangetroffen wordt, die doet wat 
kwaad is in de ogen van de Here, uw God, door zijn verbond te 
overtreden; die andere goden gaat dienen en zich daarvoor nederbuigt, 
voor de zon of de maan of heel het heir des hemels, wat Ik verboden 
heb; en het wordt u meegedeeld en gij hoort daarvan, dan zult gij dit 
terdege onderzoeken. Als het dan waar blijkt, als het feit vast staat, als 
deze gruwel in Israël bedreven is, dan zult gij de man of de vrouw, die 
deze wandaad bedreven heeft, naar de poort brengen, die man of die 
vrouw, en gij zult ze stenigen, zodat zij sterven.” 
 
Ook dat kwaad werd onbeschaamd bedreven daar waar de God 
van Israël tussen de cherubs troonde.   
 

17 Hij zeide tot mij: Hebt gij dat gezien, mensenkind? Was het 
voor het huis Juda nog niet genoeg om de gruwelen te doen, die 
zij hier bedrijven, dat zij ook het land met geweld vullen en Mij 
telkens weer krenken? En zie, zij houden een wijnrank bij hun 
neus.  
18 Daarom zal Ik in grimmigheid met hen handelen. Ik zal niet 
ontzien en geen deernis hebben. Al roepen zij met luider stem aan 
mijn oren, toch zal Ik naar hen niet horen.  

 
Ezechiël had gezien, wat in het thuisland aan afgoderij werd 
gedaan. Bovendien werd veel geweld gepleegd. En schaamte 
kenden zij niet, want, wat precies een wijnrank bij de neus te 
betekenen had, het was blijkbaar een openlijk zichtbaar teken dat 
op hun boosheid betrekking had. 
Er zou geen uitstel van het oordeel meer zijn en hun roepen zou 
tevergeefs zijn.  
 
In Spreuken 28:9 wordt gezegd: “Wie zijn oor afwendt van het horen 
der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.” 
De Here zou in overeenstemming daarmee handelen.  
 
In dit achtste hoofdstuk heeft de Here Ezechiël de zonden van het 
volk getoond. Dat bevestigt echter ook dat Hij alles wist en dat 
geen van de ongerechtigheden in Israël voor Hem verborgen was. 
Dat is een heel belangrijk gegeven, gezien de inhoud  van het 
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volgende hoofdstuk. Het toont namelijk aan, dat God niet te vroeg 
of te streng oordeelt. (het onderwerp van hoofdstuk 9) 
 
We kunnen er zeker van zijn dat geen oordeel van God te vroeg is 
of zal zijn en dat Hij de rechtvaardige niet met de goddelozen 
ombrengt. In de dagen van Noach was alleen hij nog rechtvaardig. 
God oordeelde dus niet te vroeg. Bovendien heeft Hij hem en zijn 
gezin gespaard. 
In Abrahams’ dagen was er in Sodom nog één rechtvaardige, Lot 
en ook hij werd met zijn kinderen gespaard. 
In Jericho was er één die geloofde en om ontferming riep, Rachab. 
Zij werd met haar familie gespaard. 
In het volgende hoofdstuk vinden we hetzelfde beginsel terug. 

       
 
 
 

Wordt D.V. vervolgd 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 

Als er een God is….. 
_____________________________________________  
 
De opmerking “als er een God is, waarom is er dan zoveel onrecht 
en ellende in de wereld?” zal wel even oud zijn als het ontkennen 
dat er een God is. 
Soms worden iets andere woorden gebruikt: “als God liefde is, hoe 
kan Hij dan dit en dat allemaal toelaten?”  
Men beseft kennelijk dat God goed moet zijn. En als Hij niet goed 
zou zijn, dan is Hij geen God. Want een goede God zal ook voor 
de mensen goed zijn en ellende, verdriet, oorlog en honger zijn 
beslist niet goed.  
 
Onlangs hoorde ik hetzelfde met heel andere woorden. Er werd 
naar voren gebracht, dat God in Jeremia 29:11 heeft gezegd: “Mijn 
plan met jullie staat vast, spreekt de Here. Ik heb jullie geluk voor ogen, 
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niet jullie ongeluk; ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” (Nieuwe 
vertaling van 2004) 
 
Als God dan zegt dat Hij alle mensen gelukkig wil zien, was het 
volgens de spreker vreemd dat er zoveel zorg en groot verdriet in 
de wereld is, zoals van een moeder die een geestelijk gehandicapt 
kind kreeg. Hij achtte dat onverenigbaar met de tekst in Jeremia 
29.  
Zijn redenering lijkt waterdicht te zijn. Maar is dat wel zo?  
We kunnen een zinsnede uit een stuk aanhalen en voor een zeker 
geval toepassen, naar de woorden van die zinsnede terecht, 
terwijl ze bij nadere beschouwing voor dat geval beslist niet 
gelden. 
 
In een document voor hen die van de gemeente een uitkering 
kregen, stond de zin: Bij loket 3 in de hal van het gemeentehuis 
ontvangt u op vertoon van uw legitimatiebewijs een uitkering.   
Betekent die zinsnede dat iedereen bij loket 3 een uitkering in 
ontvangst kon nemen? Natuurlijk niet. Alleen zij aan wie een 
uitkering was toegezegd konden bij loket 3 geld halen. 
 
Zo zijn de woorden in Jeremia 29:11 niet een belofte dat God alle 
mensen een gelukkig leven en een hoopvolle toekomst zal geven. 
Laten we de tekst daarvoor eens nader bezien. 
 
De geciteerde tekst is een deel van een brief, die Jeremia 
ongeveer 700 jaar voor Christus aan de naar Babel verbannen 
Joden heeft gezonden. Daarin schreef hij: 
“Want zo zegt de HERE: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij 
zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in 
vervullling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen. Want Ik 
weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, 
gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te 
geven.” (verzen 10 en 11). 
 
In Jeremia 29:11 wordt met “geluk” dus bedoeld dat de verbannen 
Joden na zeventig jaren weer zouden teruggaan naar Jeruzalem. 
Dat was waar ze zo naar verlangden en dat zou gebeuren. Er zou 
weer toekomst voor de Joden in Jeruzalem en Judea zijn. 
In de tekst belooft God dus niet voor alle mensen geluk en een 
hoopvolle toekomst.  
Is geluk dan niet alleszins wenselijk? 
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Wij denken inderdaad dat we dan de ideale toestand zouden 
hebben. Maar God weet dat het anders is. 
 
(Het valt niet te ontkennen dat er veel leed geleden wordt, soms 
hartverscheurend. We behoorden meer mee te leven met velen, 
wat minder egoïstisch en meer barmhartig te zijn. 
God is barmhartig. Hij is niet gevoelloos en vergeet u niet. Maar 
Hij kent en overziet alles nu en wat komen gaat. Hij is liefde, maar 
bij Hem is ook de volmaakte wijsheid en terecht zingen we “Laat 
Hem besturen, waken, ’t is wijsheid wat Hij doet”. Zijn liefde wordt 
mede door zijn wijsheid gestuurd.) 
  
We zien allerlei onheil en ellende om ons heen en praten daar 
vaak over. Maar er is meer.  
We veroorzaken zelf ellende, doen zelf onrecht, zijn zelf 
egoïstisch en veroorzaken allerlei kwaad. 
We zijn als een bron waaruit bitter water komt. Dat water is 
inderdaad niet te drinken, maar de bron zelf deugt ook niet. Het is 
geen wonder dat we vaak verkeerd handelen, want we zijn 
verkeerd. In ons woont een verkeerd levensbeginsel, de zonde, 
zodat we zondaars zijn.  
Mijn computer werkte goed en deed wat ik bedoelde. Maar er is 
een dag gekomen dat alles verkeerd ging. Bepaalde programma’s 
kon ik niet afsluiten, afdrukken ging niet meer goed en nog andere 
problemen. Na veel gepruts begreep ik dat er een virus in de 
computer was gekomen. Dat veroorzaakte allerlei afwijkingen en 
ellende. Het apparaat werkte daardoor niet meer goed. 
Dat geeft ons een beeld van ons, mensen.  
God heeft de mens goed gemaakt. Maar de duivel heeft in ons zijn 
virus van de zonde geplaatst. Sindsdien werkt Gods maaksel niet 
meer goed. Wij doen verkeerde en zondige dingen doordat in ons 
de zonde woont. We weten wel wat verkeerd is, maar kunnen het 
toch niet laten om dat verkeerde te doen. We hebben gezondigd, 
zondigen nog en zolang we hier nog zijn zullen we blijven 
zondigen. En we kunnen ons niet veranderen of verbeteren. 
Bovendien kunnen we niets ongedaan maken van wat we aan 
kwaad hebben uitgespookt. 
 
Als we zeggen dat er veel ellende in de wereld is, behoren we te 
bedenken dat we zelf een deel van de ellende en mede een 
oorzaak van veel ellende zijn. 
Bent u eerlijk genoeg om dat te erkennen?  
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Zoals ik mijn oude computer moest wegdoen, zou God ons moeten 
wegdoen, oordelen.  
God is echter liefde en wil ons niet oordelen, maar redden. 
Daarom heeft Hij zijn Zoon in de wereld gezonden en Hem 
geoordeeld, hangend aan een kruis. Wie zich tot God bekeert en 
in Jezus Christus gelooft, mag weten dat de Here Jezus in 
zijn/haar plaats is geoordeeld en dat God zijn/haar zonden 
vergeeft. 
 
En als we nou onze ideale wereld hadden, zonder ziekte, oorlog, 
onrecht, overstromingen, blikseminslagen, kinderen met een 
handicap? Als het inderdaad een paradijs van geluk op aarde was, 
waren we dan tevreden? Er zouden dan net zoveel veroorzakers 
van ellende zijn als het aantal mensen op aarde, zodat er ook dan 
geen paradijs zou wezen. 
Een utopie dus. God weet dat.  
En als we nadenken, moeten ook wij dat erkennen. 
 
God heeft er voor gezorgd dat de aarde geen paradijs is. En dat is 
maar goed ook. Hij heeft de aarde vervloekt en er voor gezorgd 
dat we met moeite, zweet en tranen ons brood zullen eten. 
De eerste zegen daarvan is dat we geen tijd voor de zonde 
hebben zo lang we nog druk bezig zijn voor eten en kleding te 
zorgen. Bovendien doen de noden de mensen vragen en zoeken 
naar het betere, naar geluk.  
En God laat zich in dit alles niet onbetuigd, maar geeft zegen op 
de arbeid en doet ons het wonder beleven dat er na het zaaien 
regen komt die de aarde bevochtigt en ons gewas doet 
opschieten, opdat de mensen gaan zoeken naar Hem die ons die 
zegen geeft. 
Maar velen denken helaas niet na. Gaat vanzelf, nietwaar. Is altijd 
zo geweest.  
Velen zeggen dat ze niet in wonderen geloven zonder te beseffen 
dat hun eigen leven en hun voortbestaan wonderen zijn. 
 
Paulus heeft over het leven en lijden op aarde het volgende 
geschreven: “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de 
tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons 
geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de 
schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping 
is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil 
van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat 
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ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal 
bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 
Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht 
en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de 
Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de 
verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.” 
(Romeinen 8:18-23) 
 
Er is veel lijden. 
Alles is onderworpen aan vruchteloosheid en vergankelijkheid. 
De hele schepping zucht als in barensnood. 
Ook vrome, gelovige mensen zuchten mee en ondergaan het 
lijden. 
Er moet iets nieuws, iets beters komen. 
Dat zal komen als Jezus verschijnt. 
Dan ontvangen zij, die door geloof van hun zonden verlost zijn, 
een ander, een verheerlijkt lichaam en zal de gehele schepping 
bevrijd worden. 
 
Als God nu schoonmaak zou houden, zou Hij het beslist goed 
doen en dan ook allen die niet deugen en zondigen met een grote 
bezem wegvagen, het oordeel.  
Verlangt u daarnaar? Behoort u bij hen die zonder God en 
Christus leven? Verlang dan niet naar die grondige opruiming. 
Grijp liever de genade van God aan, die Hij de mensen aanbiedt 
omdat Hij hen ondanks alles liefheeft. Want zo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft in het oordeel 
dat niet Hij, maar wij verdiend hadden. Hij ging in onze plaats 
staan en droeg als Onschuldige voor schuldigen de straf. 
  
De ellende in de wereld, inclusief de dood is het gevolg van en het 
loon op de zonde. God heeft dat reeds gezegd nog voordat de 
eerste mensen gezondigd hadden en die beslissing draait God 
niet terug (Gen. 2:17). Maar Hij heeft een uitweg gegeven door dat 
oordeel heen. Want juist door de dood (het loon op de zonde) die 
Christus aan een kruis is gestorven, vervalt de dreiging van dat 
oordeel voor ieder die kan zeggen dat Jezus reeds voor hem 
gestorven is. De dood die hen in het oordeel zou brengen, is 
veranderd in een ingaan in de eeuwige zegen. 
 
Voor wie geldt dat ? 
Voor ieder die zich met erkenning van schuld voor God buigt en 
gelooft dat Hij zijn Zoon Jezus Christus voor zondaren gegeven 
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heeft. Wie in die Zoon gelooft, heeft eeuwig leven en zijn schuld is 
op Golgotha betaald. 
 
  Hij stierf mijn dood op Golgotha 
  en heeft mijn oordeel daar gedragen. 
  Voor wie gelooft is er gena, 
  want Jezus droeg de straf, de slagen.  
  Geen oordeel meer. Dat is geweest. 
  Mij wacht een hemels bruiloftsfeest. 
 
  De dood is niet het einde meer, 
  want Jezus is uit ’t graf verrezen. 
  Een eeuwig leven bij die Heer 
  mag nu mijn hoop en uitzicht wezen.    
  De dood heeft niet het laatste woord, 
  Mij wenkt een open hemelpoort. 

        
 

J.Ph.B. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 

 
Strijdt om in te gaan 

_____________________________________________  
 
Het bijbelgedeelte waarin die woorden voorkomen is Lukas 13:23-
25: “En iemand zei tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden 
worden?  Hij zei tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want 
velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het 
ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten 
heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen 
zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik 
weet niet, vanwaar gij zijt.” 
 
Moeten we strijden om eenmaal de hemel binnen te gaan, strijden 
tot we aan de hemelpoort staan? Moeten we strijden tegen de 
zonde? Kunnen we pas aan het einde van de reis zeker van onze 
eeuwige bestemming zijn en blijft ons leven een strijd?  
De enge poort in deze voorstelling is niet de ingang van de hemel, 
maar de poort naar de behoudenis, nu, nog tijdens ons leven.  
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Er wordt dikwijls gezegd dat niemand reeds tijdens zijn leven 
kan weten of hij behouden is. Dat is evenwel een verkeerde 
en niet bijbelse gedachte, die voornamelijk berust op een 
onjuiste interpretatie van Mattheüs 25:31-46. 
In die passage heeft de Here gezegd dat de Zoon des mensen 
de volken scheiden zal zoals bokken van de schapen 
gescheiden worden als Hij op de troon van zijn heerlijkheid zal 
zitten. Het betreft de dan nog levende mensen en het zal dan 
beslissend zijn, hoe zij de “broeders” tegemoet getreden zijn. 
De broeders zijn de predikers van het evangelie van het 
koninkrijk in het laatste der dagen, die in Mattheüs 10:16-42 
bedoeld worden; let vooral op vers 40 in die passage. Wie hen 
ondersteunden zullen tot de schapen gerekend worden.  
Hun prediking, te vergelijken met de prediking door Johannes 
de Doper, zal plaats vinden in de laatste zeven jaren die aan 
de verschijning van Christus en de oprichting van zijn 
koninkrijk vooraf gaan. In onze dagen, nu de gemeente Gods 
nog op aarde is, wordt het evangelie van de heerlijkheid van 
Christus gepredikt (2 Korintiërs 4:4)  en niet het evangelie van 
het koninkrijk. Wie het evangelie van de heerlijkheid van 
Christus gehoorzaamt en in Jezus Christus gelooft, wordt nu 
gered, op hetzelfde moment. De Here Jezus heeft daarvan in 
Johannes 5:24 gezegd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn 
woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig 
leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood 
in het leven.”    
 
De Here heeft niet gezegd: zal te zijner tijd uit de dood 
overgaan in het leven, neen, Hij zei: is overgegaan uit de 
dood in het leven. 
De woorden van de Here in Mattheüs 25 vanaf vers 31 hebben 
echter niet op ons en onze tijd betrekking, maar op hen die op 
aarde leven als de tijd van de gemeente (de kerk) op aarde 
voorbij is. 

 
Terug nu naar Lukas 13. 
Strijdt om in te gaan betekent dat de mensen tegenstand zullen 
ondervinden als zij, door het Woord Gods overtuigd, willen ingaan 
door de deur tot behoud van de ziel. De deur is Jezus Christus en 
door geloof in Hem vinden wij vergeving, vrede, eeuwig leven. Hij 
heeft van zichzelf in Johannes 10:9 gezegd: “Ik ben de deur; als 
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iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan 
en uitgaan en weide vinden.” 
 
Een Jood in de tijd waarin de Here deze woorden sprak, 
ondervond inderdaad strijd tegen zich van de Farizeeën, van zijn 
familie en van het eigen hart dat maar moeilijk buigt en even 
moeilijk erkent van genade afhankelijk te zijn. Maar ook in de loop 
der eeuwen moesten velen tegenstand van anderen en van het 
eigen vlees ondervinden als zij zich tot Jezus, de Verlosser wilden 
wenden. Die strijd eindigt als de zondaar zich ondanks afkeuring 
van anderen en ondanks de onwilligheid van het eigen ik aan de 
Here Jezus overgeeft.  
Wie zich verootmoedigd tot God keert en in Jezus Christus 
gelooft, is door de nauwe deur binnengegaan. Hij hoeft niet meer 
te strijden om in te gaan omdat hij ingegaan is. 
 
Laat niemand denken dat de redding en de vergeving der zonden 
door strijd verkregen kan worden. Alleen door genade en op grond 
van het offer van Jezus Christus kan een zondaar behouden 
worden indien hij gelooft. De strijd betreft de pogingen van de 
satan om iemand te weerhouden tot Jezus te gaan om behouden 
te worden. 
 
Velen zullen trachten in te gaan en het niet kunnen, zei vers 24. 
Dat heeft betrekking op hen die in vers 25 genoemd worden. Zij 
zullen hun dwaling inzien als Christus is teruggekomen en dan 
veinzen dat zij zich alsnog bekeren, in de waan dat zij nog op 
genade kunnen rekenen.  
Er is bij de Here inderdaad veel genade, maar aan de tijd om 
genade te bewijzen komt eens een einde. Wanneer Christus zal 
zitten op de troon die Israël Hem indertijd niet wilde geven, zal Hij 
geen genade meer bewijzen, maar recht doen. Die ongelovig en 
vijandig zijn gebleven zullen dan worden buitengeworpen, waar zij 
zullen wenen en hun tanden knarsen. 
 
De strijd die in Efeziërs 6:12 genoemd wordt, is geen strijd om in 
te gaan, maar de strijd  tegen het pogen van satan om iemand te 
laten wankelen nadat hij is ingegaan. Dat is echter een geheel 
ander onderwerp. 
 
Ook hetgeen in Hebreeën 12:4 en 5 staat, betreft een andere 
zaak: “Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw 
worsteling tegen de zonde, en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u 
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als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet 
gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt.” 
 
Met het “worstelen tegen de zonde” wordt bedoeld dat zij die 
geloofden van hun volksgenoten te lijden hadden, evenals 
Christus die zoveel “tegenspraak van de zondaren tegen Zich 
heeft verdragen” (12:3). De ongelovige Joden openbaarden zich 
als vijanden van God en van Christus, want wie de gemeente 
vervolgt, vervolgt Christus. Dat wordt in dit vers “de zonde” 
genoemd. 
Maar de strijd die zij door hun zondige vijanden ondervonden, had 
er nog niet toe geleid, dat hun bloed was vergoten. En God 
gebruikte dat lijden om hen te kastijden (zie vers 5). Dat 
bewustzijn mocht hen er toe brengen nieuwe moed te vatten, 
wetend dat de Here niet zonder gezegend doel kastijdt. 
Ook hier heeft worsteling of strijd niets te doen met “strijdt om in 
te gaan” zoals we lazen in Lukas 13.      

 
J.Ph.B. 

 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 

 
De dood is niet “punt, uit”, maar een “dubbele punt” 
_____________________________________________ 
 
 
Dat las ik op een blaadje van de kalender ‘het goede zaad’ dat 
geschreven is naar aanleiding van Prediker 8:8. Ik vond het zo 
goed dat ik besloot het (wat aangevuld) over te nemen. 
Maar eerst iets over de weergave van die tekst in Prediker 8. 
 
De Statenvertaling geeft: “Er is geen mens, die heerschappij heeft 
over den geest, om den geest in te houden; en hij heeft geen 
heerschappij over den dag des doods;” 
De NBG vertaling geeft: “Geen mens heeft macht over de wind om 
hem tegen te houden; en niemand heeft macht over de dag des doods.” 



 31 

 
Wat dat door de St. Vert. met “de geest” is weergegeven en door 
de NBG met “de wind” is het Hebreeuwse woord “ruach” dat onder 
andere door geest, adem en wind kan worden weergegeven. 
In deze tekst is ongetwijfeld gedacht aan de “levensadem”. Wij 
zeggen van het sterven ook wel eens “de geest geven”. Daar 
moeten we aan denken bij het lezen van de tekst in de St. Vert.  
De vertaling met “wind” in de NBG is hier denk ik  niet de juiste, 
ook al is het volkomen waar dat geen mens macht heeft over de 
wind. 
 
Het kalenderblaadje bevatte de volgende tekst: 
De dood is geen gast die de tijd van aankomst vooraf doorgeeft. 
Nee, vaak komt hij onverwacht en ongewenst. Ook voor u, voor 
jou en mij! 
‘Als het zover is, is het eenvoudig met me afgelopen. Er wordt een 
punt achter mijn leven gezet. Zo gaat dat nu eenmaal’.  
Ho ho, dat is een grote vergissing! 
De dood is geen ‘punt’, maar een ‘dubbele punt’, wat betekent: 
wordt vervolgd.  
Inderdaad! Wordt vervolgd!   Zo heeft God het gezegd! Of denk je 
het beter te weten? Het vervolg is het dodenrijk. Daar moet je 
wachten op dag van de opstanding, of je nu wilt of niet. Ieder die 
sterft, zal opstaan. Dat is te vergelijken met een dood 
graankorreltje dat in de aarde ‘begraven’ wordt en tot nieuw leven 
komt. De opstanding van iedereen die gestorven is, is net zo zeker 
als het nieuwe leven van zo’ n graankorreltje. 
 
Er zijn twee verschillende opstandingen! 
De ene is van hen die de hemel zullen binnengaan, de andere 
voor hen die geoordeeld zullen worden. Je kunt nu kiezen: het 
leven of de dood! De Here Jezus heeft gezegd: “Ik ben de 
Opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, al is hij ook 
gestorven… Gelooft gij dat?” (Johannes 11:25-26). 
 
“Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie de Zoon 
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op 
hem.” (Johannes 3:36).  
Ik hoop, lezer, dat u bij de eerste categorie behoort.  

 
 

J.Ph.B. 


