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Grote verwachtingen (15) Het boek Handelingen der 

Apostelen 
________________________________________________ 
 
Vorige maand waren we gebleven bij hoofdstuk 16, waar we gelezen 
hadden dat Paulus vrouwen die bijeengekomen waren voor gebed, 
opzocht en tot hen sprak. Laten we verder gaan. 
  
Vervolg hoofdstuk 16 
 
Lydia, de eerste christin in Europa 
 

14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de 
stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar 
hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. 
15 En toen zij gedoopt was en haar huis, nodigde zij ons, zeggende: 
Indien gij van oordeel zijt, dat ik de Here getrouw ben, neemt dan uw 
intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe. 

 
De Here kende de schapen die niet van de stal Israël waren. (zie Joh. 
10:16) Hij wist waar de verstrooide kinderen Gods zich bevonden. (zie 
Joh. 11:52) En het was zijn bedoeling dat hier met de prediking aan de 
oever van de rivier het werk Gods in Europa zou beginnen en dat Lydia, 
die God reeds vereerde zonder van de Here Jezus te weten, de eerste 
zou zijn die de Heer Jezus aannam.  
De Here opende haar hart. Geen wonder dat zij aandacht schonk aan 
de woorden van de apostel. We moeten echter niet denken dat de Here 
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los van de woorden die zij hoorde nog een extra werk in haar verrichtte. 
God opende haar hart door zijn woord. De woorden van God zijn 
krachtig. Het zijn levende woorden. De Here Jezus heeft gezegd “de 
woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven”. (Joh. 6:63) 
En daar zij God reeds vereerde en bemerkte dat hetgeen zij hoorde 
“naar de Schriften” was, was er bij haar de goede grond waar het 
gehoorde woord wortel kon schieten en vrucht dragen. 
Zij geloofde niet alleen maar gehoorzaamde ook verder en liet zich 
dopen, samen met anderen die bij haar behoorden en eveneens 
geloofden. 
Vervolgens stelde zij ook haar huis voor de predikers open, waarmee zij 
haar liefde voor de Here en zijn werk bevestigde. 
Terzijde zij opgemerkt, dat de gedachte dat vrouwen in die oude tijd 
totaal niets te zeggen hadden en min of meer in een slavenpositie 
verkeerden, niet correct is. Lydia was een vrouw uit Thyatira, die een 
handelsonderneming dreef. Zij had personeel en een woning die ruim 
genoeg was om de reizende evangelisten te herbergen.  
 
Geen samenwerking met een boze geest  
 

16 En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een 
zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke 
aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. 
17 Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn 
dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis 
boodschappen. 
18 En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, 
wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus 
Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.  

 
De satan zal alles proberen om de gang van het evangelie te stoppen of 
het voor zijn doeleinden te gebruiken dan wel het te verbinden met 
onheiligheid. Dat laatste trachtte hij in Filippi te bereiken door een boze 
geest het evangelie te laten aanbevelen. Zou de hulp van die in Filippi 
bekende vrouw niet bewerken dat meerderen gehoor zouden geven? 
Moet men zo een samenwerking niet juist toejuichen? 
Nee, samenwerking met hetgeen van satan komt of met hen die wel 
vroom spreken maar door onheiligheid gekenmerkt worden, kan nooit 
naar Gods wil zijn en mogen we nimmer aanvaarden. Een vrome vijand 
is nog steeds een vijand, dikwijls niet gauw te ontmaskeren en daardoor 
des te gevaarlijker. 
Paulus gelastte de boze geest in de naam van Jezus Christus uit de 
vrouw te gaan en de vrouw werd inderdaad bevrijd. Dat wonder had 
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grotere gevolgen dan de aanbeveling van het evangelie uit de mond van 
de vrouw. 
  

19 Toen nu haar eigenaars zagen, dat hun kans op voordeel verdwenen 
was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de 
overheid, 
20 en toen zij hen bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden zij: Deze 
mensen brengen onze stad in rep en roer, daar zij Joden zijn, 
21 en zij verkondigen zeden, die wij als Romeinen niet mogen 
aanvaarden of volgen. 
22 Ook de menigte schoolde tegen hen samen en de hoofdlieden 
scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen met de roede geselen; 
23 en na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de 
gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. 
24 Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste 
kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. 

 
Het schijnbaar vredelievende aanbod van satan tot medewerking via 
een bezeten vrouw was niet aanvaard. Daarop veranderde hij van 
tactiek en liet hij de profiteurs van de arme vrouw in het geweer komen 
met openlijke vijandschap. Dat had inderdaad grote gevolgen en het 
leek er op dat satan ging triomferen. De evangelisten werden in streng 
verzekerde bewaring gesteld zodat het er op leek dat het prediken in 
Europa absoluut onmogelijk was geworden. Welke mogelijkheden 
hadden Paulus en Silas nog? Gebed en lofzegging: 
 

25 Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods 
lof, en de gevangenen luisterden naar hen. 

 
Bidden en God loven met gezang. Zou God niet horen? Zeker wel. 
Maar er waren nog anderen die het hoorden, de gevangenen, die een 
prediking op de straat of op een markt niet gehoord zouden hebben.  
Wat Paulus en Silas gebeden hebben, is niet vermeld. Maar ze hebben 
zeker om voortgang van het evangelie gebeden, overtuigd dat God 
bedoelde het evangelie in Europa te laten doordringen. En God is door 
boeien of knevelmethoden niet te binden, noch begrensd in zijn 
mogelijkheden: “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, 
dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat 
Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen 
hebben, die wij van Hem hebben gebeden.” (1 Johannes 5:14 en 15) 
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Gods antwoord op het gebed 
 

26 Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten 
der gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren open en de 
boeien van allen raakten los. 
27 En de bewaarder, uit zijn slaap opgeschrikt, zag de deuren der 
gevangenis openstaan, trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te 
plegen, in de waan, dat de gevangenen ontsnapt waren. 

 
De gevangenbewaarder verstond zijn vak en nam geen risico. Allen 
waren wel verzekerd door boeien en gesloten deuren en bij Paulus en 
Silas had hij extra maatregelen genomen door ook hun voeten 
onbeweeglijk vast te zetten in een blok. Hij kon rustig gaan slapen. 
Maar zijn slaap was niet lang rustig, want te middernacht was er 
plotseling een sterke aardbeving waardoor alles schudde  en trilde. 
Deuren sprongen uit het slot, muren bewogen en wat ogenschijnlijk 
muurvast bevestigd was, kwam los alsof het slechts in gips zat. Zo was 
het ook in de gevangenis. Zelfs wat in de muur verankerd was, sprong 
los. De gevangenen waren vrij om te gaan.  
 
De Here maakt de gevangenen los (Psalm 146:7) 
 
De bewaarder van de gevangenen zal van bovenstaande tekst niet 
geweten hebben. Maar hij verwachtte wel dat alle gevangenen ontsnapt 
zouden zijn, toen hij de deuren van de gevangenis open zag. En hij wist 
ook wel wat een bewaarder die gevangenen liet ontsnappen, te wachten 
stond. Maar: 
 

28 Paulus riep met luider stem: Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen 
hier! 

 
Na de grote schrik door de aardbeving en de doodsdreiging toen hij alle 
deuren open zag, beleefde de bewaarder het wonder en de 
overweldigende opluchting dat niemand ontsnapt was. De man zal nooit 
eerder innerlijk zo geschud en geschokt zijn, eerst in de diepte en 
daarna op een hoogte.  
 

29 En hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich, bevende 
over al zijn leden, voor Paulus en Silas neder. 
30  En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om 
behouden te worden? 
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Wat had deze man voordien bewogen? Hij zal velen in doodsangst en 
zielestrijd gezien hebben. Er zullen er zijn geweest die om genade 
geroepen hebben, anderen zullen op vreselijke wijze hun haat- en 
wraakgevoelens uitgeschreeuwd hebben. In ieder geval zal er heel wat 
van het innerlijk van de gevangenen naar buiten gekomen zijn. 
Ongetwijfeld was hij dikwijls getuige geweest van doodsangst en de 
daarop volgende dood. Maar nu had hij zelf de dood in de ogen gezien 
om vervolgens, tegen alle verwachtingen in, daarvan bevrijd te worden.  
 
Geen wonder dat de man tot in het diepst van zijn ziel bewogen was. Hij 
zal bovendien van de prediking door Paulus en Silas geweten hebben, 
daar zij immers de oorzaak van opschudding in de stad geweest waren.  
De Here gebruikt mensen, maar werkt ook zelf in het leven en het hart 
van mensen met wie Hij een doel heeft.  
 

31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult 
behouden worden, gij en uw huis. 
32 En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, 
die in zijn huis waren.  

 
Doen. Wat kan een zondaar doen om behouden te worden? Niets. En 
niemand kan zijn verleden uitwissen.  
Maar Christus doet wat wij niet kunnen doen. Zijn bloed reinigt van alle 
zonden indien we Hem gelovig aangrijpen. De Here had bewerkt dat op 
de plaats waar dat het minste te verwachten was, het evangelie 
gepredikt werd, de boodschap van Jezus Christus, de Verlosser.  
De satan had valse bedoelingen gehad toen hij de bezeten vrouw 
gebruikte om de predikers in opspraak te brengen. Maar God wendde 
dat om en baande een weg voor het evangelie door het getuigenis van 
een gevangenbewaarder en allen in zijn huis, die het hadden 
meegemaakt. 
 

Stel uw vertrouwen op Jezus, de Heer, 
Hij kan verlossen en redt wie geloven. 
Zijn liefde gaat al hun zonden te boven, 
door Hem wacht hun geen veroordeling meer. 
 
Voor wie gelooft, heeft de Heiland voldaan. 
De zwarte pagina’s uit het verleden, 
zijn nu gewist, daarvoor heeft Hij geleden, 
en zo neemt God hen om Jezus’ wil aan. 
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Wat daarvoor nodig was, heeft Hij volbracht. 
Zie slechts op Hem die aan ’t kruis heeft gehangen 
opdat God zondaars zou kunnen ontvangen 
als een geliefde die thuis werd verwacht.  

 
 
Geloof door het horen en dopen na geloof 
 

33 En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen 
af te wassen, en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen; 
34 en hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan, en hij 
verheugde zich, dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God 
gekomen was. 

 
De bewaarder stelde een duidelijke vraag en hij kreeg een duidelijk 
antwoord. Hij nam de boodschap aan (dat is geloof) en gaf daarvan een 
duidelijk getuigenis door zich onmiddellijk  te laten dopen.  
Het ontbreekt vaak aan duidelijkheid. Het evangelie wordt dikwijls in 
onduidelijke en voor velen moeilijke redeneringen verpakt. Het gevolg is 
dat het geloven een zaak wordt die voor de persoon in kwestie uitblinkt 
door wazigheid en twijfel. Jammer, want dat bedoelt de Geest van God 
beslist niet en het verhindert vrede en dankbaarheid. 
De man verheugde zich dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God 
gekomen was.  
 
Deze gebeurtenis wordt gedurig aangegrepen om te verdedigen dat 
kleine kinderen gedoopt moeten worden. De redenering is dat er vast 
wel kleine kinderen in dat “gehele huis” zijn geweest die ook gedoopt 
zijn. 
Dat is een goed voorbeeld van “inbreien” in de tekst.  
Er staat dat allen in zijn huis het woord Gods hoorden (vers 32), dat zijn 
gehele huis tot geloof in God was gekomen (vers 34) en dat ook al de 
zijnen (dat zijn dezelfden als in vers 32 en 34) gedoopt werden. 
Het is niet onze bedoeling over de doop uit te weiden. Er moet slechts 
opgemerkt worden dat deze geschiedenis met betrekking tot de vraag of 
kinderen gedoopt moeten worden of niet, geen antwoord geeft. De 
dopelingen geloofden allen en geen enkele christen kan afkeuren dat zij 
die tot geloof komen, gedoopt worden. 
 

35 En toen het dag was geworden, zonden de hoofdlieden de 
gerechtsdienaars om te zeggen: Laat die mensen vrij. 
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36 En de bewaarder deelde dit bericht aan Paulus mede: De hoofdlieden 
hebben doen weten, dat gij moet vrijgelaten worden; vertrekt dan nu en 
gaat heen in vrede. 

 
Wat die hoofdlieden bewogen heeft, weten we niet. Misschien is hun 
gemeld wat er in de gevangenis was gebeurd en waren zij daarvan 
onder de indruk.  
 

37 Maar Paulus zeide tot hen: Zij hebben ons, hoewel wij Romeinen zijn, 
zonder vorm van proces in het openbaar gegeseld en in de gevangenis 
gezet, en willen zij ons er nu ongemerkt uitzetten? Geen sprake van; 
laten zij zelf komen en ons eruit leiden. 
38 En de boden brachten deze woorden over aan de hoofdlieden. En 
dezen werden bevreesd, toen zij hoorden, dat het Romeinen waren; 
39 en zij kwamen het hun verzoeken, en toen zij hen de gevangenis 
uitgeleid hadden, vroegen zij hun de stad te verlaten. 
40 En uit de gevangenis gekomen, gingen zij naar Lydia, en zij zagen de 
broeders en spraken hen bemoedigend toe en vertrokken. 

 
De houding van Paulus kan niet zijn ingegeven door een gevoel 
beledigd te zijn. Hij zal bedacht hebben dat het voor het evangelie geen 
aanbeveling was, als de bevolking het vermoeden had dat zij 
misdadigers waren. Als de hoofdlieden hen zelf uit de gevangenis 
uitleidden, was het duidelijk dat er van misdaad geen sprake was 
geweest. 
 
We zien dat de Here na de boze opzet van de satan de dingen zo geleid 
heeft dat geen afbreuk werd gedaan aan de kracht van het evangelie, 
maar dat integendeel de predikers en daardoor hun werk in een zeer 
gunstig daglicht kwamen te staan. Dat zal zeker de voortgang van het 
evangelie in Filippi ten goede zijn gekomen. 
Door de gebeurtenissen in Filippi was bovendien heel sterk de aandacht 
op Paulus en Silas gericht en daarmee op hun boodschap en op hen die 
geloofd hadden, zodat het getuigenis in die stad bij allen bekend zal zijn 
geworden. 
 
 
Hoofdstuk 17 
 
Opnieuw vijandschap en opschudding door de Joden 
 

1 En hun weg nemende over Amphipolis en Apollonia, kwamen zij te 
Thessalonica, waar een synagoge der Joden was. 

 8 

2 En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie 
sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften, 
3 door aanhalingen uitleggende, dat de Christus moest lijden en opstaan 
uit de doden, en dat deze de Christus is, die Jezus, die ik (zeide hij) u 
predik. 
4 En enigen van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en 
Silas aan, en ook een grote menigte Grieken, die God vereerden, en tal 
van voorname vrouwen. 

 
Het is zeker naar Gods gedachten geweest dat ook in Thessalonika 
eerst aan de Joden het evangelie gepredikt werd. Jeruzalem en de 
tempel waren nog niet verwoest en de Here was nog lankmoedig. 
De verkondiging vond plaats aan de hand van de (oud-testamentische) 
Schriften. Want het werk van de Here Jezus en al wat geschied was, 
was op verschillende wijzen in het Oude Testament reeds voorzegd. 
Voor Joden moet de prediking daarom overtuigend zijn geweest.  
Overtuiging is echter niet genoeg. Bekering betekent ook erkenning van 
schuld, verootmoediging en dankbaar aanvaarden van de genade Gods 
door Jezus Christus. Wie echter aan zelfhandhaving doet, of zich in zijn 
positie bedreigd ziet, zal zich verzetten en zijn vijandschap tonen, al zou 
hij overtuigd zijn. En Joden hadden dikwijls de neiging zich bedreigd te 
gevoelen in hun vermeende meerderwaardigheid boven de heidenen. 
Omgekeerd ontvingen juist heidenen vaak met dankbaarheid de 
boodschap. Ook al vereerden zij inmiddels de God van Israël, door de 
Joden werden zij toch niet gelijk geacht aan een geboren Jood. Het 
evangelie echter plaatste hen niet op de achterste rij, maar opende voor 
hen de deur even wijd als voor de Joden. We lezen dan ook over “enige” 
Joden, maar over “een grote menigte” en “tal van” personen die niet 
Joods waren. Zo vervulde de Here zijn woorden in Jesaja 49:6: 
“Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob 
weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot 
een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.” 
 

5 Maar de Joden werden afgunstig en namen enkelen van het minste 
straatvolk te hulp, veroorzaakten een oploop, en brachten de stad in rep 
en roer; en zij stormden op het huis van Jason aan met de bedoeling hen 
voor de volksvergadering te brengen. 
6 Maar toen zij hen niet vonden, sleurden zij Jason en enige broeders 
voor de stadsbestuurders, en schreeuwden: Dezen, die de wereld in 
opschudding gebracht hebben, zijn ook hier gekomen, 
7 en Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. En zij handelen allen in 
strijd met de geboden van de keizer door te beweren, dat er een andere 
koning, Jezus, is. 
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8 En zij maakten de bevolking en de stadsbestuurders, die dit hoorden, 
ongerust. 
9 Doch toen dezen van Jason en de anderen een borgtocht hadden 
ontvangen, lieten zij hen vrij. 

 
  Houdt de geboden van de keizer, 
   breng geen beroering op de straat,  
  ga met de massa mee, wees wijzer, 
  daar veiligheid voor alles gaat. 
 
  Dan zien we daar de Heiland kijken 
  zoals Hij eens naar Petrus deed 
  en dan moet alles alles wijken, 
  voor Hem die zoveel voor ons leed. 
   
  Dan schamen wij ons dat ons zwijgen 
  misschien de ander heeft belet   
  om de verlossing te verkrijgen   
  door Jezus die de zondaar redt. 
 
  Ga heen en laat de boodschap horen, 
  want wie gelooft en is gedoopt 
  die is gered, opnieuw geboren, 
  en meer gezegend dan gehoopt.  

 
De bestuurders van de stad waren gematigd in hun optreden en namen 
genoegen met een borgtocht van de broeders. Ze hebben mogelijk 
ingezien dat de aanklacht in naam gegrond was op de eerbied voor de 
keizer, maar dat er waarschijnlijk andere motieven op de achtergrond 
speelden. 
 

10 Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar 
Berea, die, daar aangekomen, naar de synagoge der Joden gingen; 
11 en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Thessalonica, daar 
zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de 
Schriften nagingen of deze dingen zo waren. 
12 Velen dan van hen kwamen tot het geloof, en van de aanzienlijke 
Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. 

 
Een grote menigte had zich in Thessalonika bekeerd, hoofdzakelijk niet-
Joden. In Berea was de gezindheid van de Joden anders. Zij hoorden 
welwillend naar de prediking en onderzochten vervolgens de Schriften 
om na te gaan “of deze dingen zo waren”. Het is dan ook opvallend dat 
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in Berea niet sommigen van hen, maar velen tot geloof kwamen. Daarbij 
ook meerdere aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen. Het 
onderzoeken van de Schriften bracht kennelijk een rijke zegen voort. 
De Joden in Berea zijn ook een voorbeeld voor velen die belijden 
christen te zijn. Er zijn er die zonder nadenken en zonder onderzoek 
meelopen met allerlei ontwikkelingen en zich niet afvragen wat de 
Schrift zegt. Het lijkt erop dat men meer hangt aan traditie en kerkelijke 
geschriften dan aan Gods Woord. Velen laten zich helaas met de 
meerderheid meevoeren. 
 

13 Maar toen de Joden uit Thessalonica bemerkten, dat het woord Gods 
ook te Berea door Paulus werd verkondigd, kwamen zij ook daar de 
scharen opzetten en verontrusten. 
14 Doch de broeders lieten toen terstond Paulus vertrekken in de richting 
van de zee, maar Silas en Timotheüs bleven daar achter. 
15 En Paulus’ geleiders brachten hem te Athene en vertrokken met de 
opdracht aan Silas en Timotheüs om zo spoedig mogelijk bij hem te 
komen. 

 
Het was voor de Joden uit Thessalonica niet genoeg in hun eigen 
woonplaats de gang van het evangelie te verhinderen. Ook in Berea 
trachtten zij het volk tegen de apostelen op te zetten. Zij konden echter 
niet verhinderen dat er een gemeente van gelovigen ontstaan was en 
hoewel de broeders Paulus naar Athene overbrachten, was er door hun 
werk in Berea een getuigenis dat het werk verder zou voortzetten. Tot 
ondersteuning bleven Silas en Timotheüs tijdelijk nog in Berea.  
 
Een toespraak voor de wijsgeren op de Areopagus 
 

16 En terwijl Paulus te Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hem 
geprikkeld, toen hij zag, dat de stad zo vol afgodsbeelden was. 
17 Hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden en 
met hen, die God vereerden, en op de markt dagelijks met hen, die hij er 
aantrof. 

 
Het valt in deze passage op, dat “zijn geest in hem geprikkeld werd” en 
dat hij “samensprekingen” met de Joden en met Jodengenoten hield. 
Dat vinden we elders niet zo vermeld. Het lijkt mij te wijzen op minder 
geestelijke overwegingen en op “overleg” met de ongelovige Joden. 
“Geprikkeldheid” is niet de goede motor voor verkondiging van het 
evangelie en we hebben niet de opdracht met ongelovigen 
“samensprekingen” te houden, maar Jezus en die gekruisigd te 
prediken, of ze willen horen of niet. 
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Naar ik meen is ook het vervolg in Athene niet zoals we van de dienst 
van Paulus gewend zijn.  
 

18 En ook enige van de Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeren twistten 
met hem en sommigen zeiden: Wat zou die betweter willen beweren? 
Maar anderen: Hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn; 
want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. 
19 En zij namen hem mede en brachten hem naar de Areopagus en 
zeiden: Zouden wij ook mogen vernemen, wat dit voor een nieuwe leer is, 
waarvan gij spreekt? 
20 Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore; wij wensten 
dan wel te weten, wat dit zeggen wil. 

 
Die wijsgeren dachten aan een nieuwe leer, de zoveelste onder de hun 
bekende leringen. De apostel had dus een gehoor van wijsgeren, een 
gehoor van nieuwsgierigen en nog wel op de Areopagus: 
  

21 Alle Atheners nu en de vreemdelingen, die zich daar ophielden, 
hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te 
horen. 

 
Wel een bijzonder gehoor. Hoe moet je hen toespreken? Het lijkt erop 
dat Paulus zich dat heeft afgevraagd: 
 

22 En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide: Mannen van Athene, ik 
zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor 
godheden hebt; 
23 want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering 
aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan 
een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat 
verkondig ik u. 

 
Dat is wat men noemt een aanloopje of een opening van een speech. 
Naar ik meen vinden we dat elders niet.  
 

24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer 
is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, 
25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets 
nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. 
26 Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om 
op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun 
toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, 
27 opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, 
hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. 
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28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige 
van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht. 
29 Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen, dat de 
godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke 
kunstvaardigheid gesneden of bedacht. 

 
Wat Paulus naar voren bracht steekt als toespraak zeer goed in elkaar, 
maar is nog steeds niet het evangelie. Het is nog slechts een deel van 
zijn inleiding. 
 

30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, 
heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; 
31 omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem 
rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, 
waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden 
op te wekken. 
32 Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten 
sommigen, maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens 
horen. 
33 Aldus vertrok Paulus uit hun midden. 

 
Met vers 30 kwam de apostel tot de boodschap die hij wilde 
verkondigen. Hij sprak over bekering, over het komende oordeel en over 
de opstanding. Hij wilde natuurlijk verder gaan en over Jezus Christus 
spreken, over zijn komen om verlorenen te verlossen, over zijn 
kruisdood en de uitnodiging om tot Hem te komen. 
Hij kreeg daarvoor echter geen gelegenheid. Zijn gehoor was blijkbaar 
onvoldoende geïnteresseerd en Paulus kon gaan. 
Vers 30 is overigens van grote betekenis. Daarin wordt gezegd dat God 
verkondigt. Men hoorde de stem van Paulus. Maar hij zei niet “Ik 
verkondig”, maar “God verkondigt dat allen overal tot bekering moeten 
komen”.  
De Statenvertaling zegt hier niet “tot bekering moeten komen”, maar “dat 
zij zich bekeren”. Die weergave is correct. De woorden “tot bekering 
moeten komen” geven ruimte voor de gedachte dat men moet 
afwachten of de Here je tot bekering doet komen, of je bekeert. 
De grondtekst geeft die ruimte niet, maar spreekt in de vorm van een 
opdracht: de mens moet zich bekeren. Dat is geheel bijbels. En Paulus 
zei dat God dat verkondigt; nog een keer: God verkondigt dat allen zich 
overal moeten bekeren. 
Wie heden het evangelie predikt, behoort woorden van God te spreken, 
zoals Petrus schreef (zie 1 Petrus 4:11). En God zegt, dat alle mensen 
overal zich moeten bekeren. Zo moeten wij het ook zeggen. De 
gedachte dat een mens zich niet kan bekeren, mag ons niet verleiden 
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om niet meer te verkondigen dat alle mensen zich moeten bekeren. We 
prediken alleen het zuivere Woord Gods, als we zeggen wat God zegt: 
alle mensen moeten zich overal bekeren. 
 
(De redenering dat een mens zich niet kan bekeren is niet naar de 
Schrift. Zij is gebaseerd op een verkeerde uitleg van twee teksten. De 
ene is Jeremia 31:18: “Ik heb werkelijk Efraïm horen klagen: Gij hebt mij 
getuchtigd, als een ongetemd kalf werd ik getuchtigd; bekeer mij, dan zal ik mij 
bekeren, want Gij, HERE, zijt mijn God.”   
Daar spreekt niet een enkele zondaar en zeker niet Jeremia. Het is een 
profetische voorzegging dat de tien stammen van Israël tot inkeer zullen 
komen en tot de Here zullen gaan roepen. De term Efraïm betreft niet 
een enkele persoon; de tien stammen worden daarmee aangeduid. Het 
betreft niet een enkele ziel, maar een volk. 
De andere tekst vinden we in hoofdstuk 5:21 en 22 van Klaagliederen: 
“Breng ons, HERE, tot U weder, dan zullen wij wederkeren. Vernieuw onze 
dagen gelijk van ouds! Of zoudt Gij ons geheel en al verwerpen? Zoudt Gij al te 
zwaar tegen ons toornen?” Ook hier vraagt niet een enkele zondaar om 
bekering, maar spreekt de profeet als woordvoerder van het gehele volk 
dat in de toekomst tot God zal roepen om herstel, zowel geestelijk als 
wat betreft de aardse omstandigheden. Dat is trouwens duidelijk genoeg 
door het “ons” en “wij”. 
 
Beide teksten rechtvaardigen absoluut niet de gedachte dat een mens 
zich niet kan bekeren. Uiteraard is voor bekering een werk van God door 
zijn Woord noodzakelijk. Maar dat werk doet God in elke verkondiging 
van het Woord Gods. Het horen van Gods Woord legt op iedere hoorder 
de verantwoordelijkheid om te gehoorzamen en zich te bekeren. En een 
prediker behoort te zeggen wat de Here zegt: Bekeert u.) 
 
Er was in Athene vrucht op de prediking, maar weinig vergeleken met 
zijn dienst in andere plaatsen: 
 

34 Doch enige mannen sloten zich bij hem aan, en kwamen tot geloof, 
onder wie ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, genaamd 
Dámaris, en anderen met hen. 

 
Het volgende hoofdstuk vermeldt dat Paulus in Korinthe kwam. En in 
zijn eerste brief aan de Korinthiërs schreef hij over zijn komst daar en 
zijn prediking het volgende: “Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet 
met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen 
brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en 
die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u; mijn 
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spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van 
wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten 
op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.” (1 Korinthiërs 2:1-5)  
 
Het lijkt erop dat de apostel in Athene wel enige wijsheid toepaste, met 
name in zijn verwijzing naar Griekse dichters in vers 28 en dat hij door 
de tijd die dat hem kostte aan zijn eigenlijke boodschap nauwelijks 
toekwam. Hij kreeg zelfs de gelegenheid niet meer om over “Jezus, en 
die gekruisigd” te spreken. Kwam hij daarom in Korinthe met veel vrezen 
en beven? Had hij daarom besloten juist in Korinthe geen woorden van 
wijsheid te spreken, maar alleen Jezus Christus en die gekruisigd? Het 
werk in Korinthe is, hoe we deze dingen ook moeten zien, vergeleken 
met Athene rijk gezegend geweest. Ik laat het verder aan de lezer over 
Gods Woord in deze geschiedenis tot zich te laten spreken en biddend 
te overdenken. 

      Wordt D.V. vervolgd 
~~~~~~~~~~ 

 
 
 
 
 

De profetie van Ezechiël (7) 
________________________________________________ 
 
Vorige keer hebben we gezien dat niets voor de Here verborgen is en 
dat God niet te vroeg of te streng oordeelt. Een belangrijk gegeven in 
verband met het hoofdstuk waar we nu mee verder gaan. 
 
Hoofdstuk 9 
 

1 Toen riep Hij met luider stem te mijnen aanhoren: Treedt nader, gij, die 
aan de stad de straf voltrekken moet, ieder met zijn verdelgingswapen in 
de hand!  
2 - En zie, zes mannen kwamen van de kant van de Bovenpoort, die op 
het noorden uitziet, ieder met zijn vernietigingswapen in de hand, en één 
man onder hen was in linnen gekleed en droeg een schrijfkoker aan zijn 
zijde; zij kwamen nader en gingen staan naast het koperen altaar. 

  
In hoofdstuk zeven had de Here reeds gezegd dat het einde gekomen 
was. In hoofdstuk acht had Hij Ezechiël getoond waarom het einde wel 
komen moest en gezegd dat Hij niet zou sparen noch verschonen. In dit 
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hoofdstuk liet God de profeet in het visioen zien dat Hij het oordeel over 
Israël liet komen.  
Er was echter onder hen die het oordeel moesten uitvoeren, één die niet 
de taak had om te oordelen, maar om te sparen. Want wat de Here 
steeds had gedaan, zou Hij ook met Juda en Jeruzalem doen, Hij zou 
de rechtvaardigen in veiligheid stellen zoals Hij gedaan had met Noach 
en Lot. 
Een man in linnen gekleed wijst inderdaad wel sterk op een mens. Mij 
dunkt dat hij ons aan de mensheid van Christus herinnert, de Mens, die 
kon zeggen: “Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij 
gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren 
gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd.” (Johannes 
17:12)  
 
De zes gingen naast het altaar staan. Dat was de plaats waar het offer 
gebracht werd. Het offer was de grondslag van Gods genade en de 
opdracht voor de man met de schrijfkoker was een opdracht in genade. 
Als echter de genade wordt afgewezen en de mens volhardt in zijn boze 
werken, blijft niets anders dan een oordeel over. 
 

3 De heerlijkheid van de God van Israël nu had zich opgeheven van de 
cherub waarop zij rustte, en zich begeven naar de dorpel van de tempel, 
en Hij riep de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker aan zijn 
zijde droeg.  
4 En de Here zeide tot hem: Trek midden door de stad, midden door 
Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden der mannen die 
zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden.  

 
Tegelijk met het oordelen begon ook de heerlijkheid van de God van 
Israël het huis, de stad en het land te verlaten. Zij verhief zich en koos 
positie op de drempel van Gods woning, alsof Hij nog aarzelde om van 
zijn plaats in Jeruzalem heen te gaan. 
De man met de schrijfkoker moest allen van een teken voorzien die over 
de zonden van het volk treurden, een teken dat hen zou uitzonderen van 
de anderen opdat zij gespaard zouden worden, zoals het bloed aan de 
deuren in Egypte een teken voor de doodsengel was geweest om niet te 
slaan. 
In Openbaring 7 vinden we hetzelfde onder het zesde zegel. Daar 
worden er 144.000 uit Israël verzegeld.  
In tijden van geestelijk verval is er altijd een godvrezend overblijfsel.  Dat 
was zo in de dagen van Achab en eveneens in de dagen van de 
ballingschap als ook tijdens het leven van onze Here op aarde. In de 
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toekomst zal dat ook het geval zijn en zij zullen door de Here niet over 
het hoofd gezien worden.  
 
Maar ook in onze dagen van verval in de christenheid heeft de Here er 
die niet met de brede stroom meegaan, maar vasthouden aan de Hem 
en zijn Woord. De Here geve ons genade dat wij onder hen gerekend 
kunnen worden. 
 

5 Tot de anderen zeide Hij te mijnen aanhoren: Trekt achter hem aan 
door de stad en slaat neer. Ontziet niet en hebt geen deernis.  
6 Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, 
moet gij doden en verdelgen; maar niemand die het teken draagt, moogt 
gij aanraken; bij mijn heiligdom moet gij beginnen. Toen begonnen zij bij 
de mannen, de oudsten, die zich voor de tempel bevonden.  

 
In 1 Petrus 4:12 en 17 heeft de apostel geschreven: “Geliefden, laat de 
vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds 
overkwame...”  “Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; 
als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven 
aan het evangelie Gods?“  
 
Het is wel heel waarschijnlijk dat de apostel aan het zesde vers van 
Ezechiël 9 heeft gedacht. De meest verantwoordelijken, de oudsten, die 
zich bovendien op de meest bevoorrechte plaats bevonden, bij het huis 
Gods, vielen het eerst onder het oordeel, waarvoor overigens niemand 
gespaard werd dan zij die het merkteken droegen. 
Petrus paste dat beginsel zonder twijfel en ook terecht toe op de 
gemeente. Zij, die tot de christenheid behoren, zijn bevoorrecht boven 
anderen, maar hebben daardoor een grotere verantwoordelijkheid en 
zullen met een strengere maat gemeten en beoordeeld worden.  
 
De Here heeft 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.” (Johannes 5:24)  
 
Dat woord zullen we laten staan. Maar wat in Hebreeën 6:4-8 staat, 
zullen we evenzeer laten staan:  “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, weder opnieuw 
tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw 
kruisigen en tot een bespotting maken. Want de grond, die de regen, welke er 
telkens op valt, indrinkt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, ter wille van 
wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God; doch als hij doornen en 
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distelen draagt, is hij ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking, die uitloopt op 
verbranding.”  
Laten we ons herinneren, wat er in Hebr. 12:29 staat: “Want onze God is 
een verterend vuur.” 
 

7 En Hij zeide tot hen: Verontreinigt de tempel en vult de voorhoven met 
gedoden. Gaat heen. Gaat heen en slaat neer in de stad.  
8 Toen zij nu bezig waren met neer te slaan, - ik was achtergebleven - 
wierp ik mij op mijn aangezicht, schreeuwde het uit en zeide: Ach, Here 
HERE, gaat Gij nu heel het overblijfsel van Israël verdelgen door uw 
grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem?  

 
De Heer ging zijn heiligdom dat de Israëlieten door hun afgoderij 
verontreinigd hadden, prijs geven. Jeremia had in Juda gezegd: “zo zegt 
de HERE der heerscharen, de God van Israël: Betert uw handel en wandel, dan 
wil Ik u op deze plaats laten wonen. Stelt uw vertrouwen niet op bedrieglijke 
woorden: Des HEREN tempel, des HEREN tempel, des HEREN tempel is dit!” 
(Jeremia 7:3 en 4)  
en: “Wat? Stelen, doodslaan, echtbreken, vals zweren, voor de Baäl offers 
ontsteken en andere goden achternalopen, die gij niet gekend hebt - en komt gij 
dan staan voor mijn aangezicht in dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, 
en zegt: Wij zijn geborgen! ten einde al deze gruwelen te bedrijven? Is dit huis, 
waarover mijn naam is uitgeroepen, in uw ogen een rovershol? En Ik, zie, Ik heb 
het wel degelijk opgemerkt, luidt het woord des HEREN. Want, gaat naar mijn 
plaats die in Silo was, waar Ik in het eerst mijn naam deed wonen, en ziet wat Ik 
daarmede gedaan heb om de boosheid van mijn volk Israël. Nu dan, omdat gij al 
deze dingen gedaan hebt, luidt het woord des HEREN, terwijl Ik tot u gesproken 
heb vroeg en laat, zonder dat gij gehoor gegeven hebt, en Ik u geroepen heb, 
zonder dat gij hebt geantwoord, daarom zal Ik met het huis, waarover mijn naam 
is uitgeroepen, waarop gij uw vertrouwen stelt, en met de plaats die Ik aan u en 
uw vaderen gegeven heb, doen gelijk Ik met Silo gedaan heb,” (Jeremia 7:9-
14) 
Van die bedreiging liet God aan Ezechiël in het visioen de uitvoering 
zien. Hij zou dat huis met de lijken van de overtreders vullen; de vrucht 
van hun afgoderij. 
 
Het was voor de profeet een schok om die verschrikkelijke oordelen te 
zien. In hoofdstuk 3:3 was tegen hem gezegd “vul uw ingewand met 
deze rol”: hier zien we dat hetgeen de Here hem toonde en liet horen 
hem inderdaad beroerde en hem met smeking deed neervallen. 
Als de Here ons zijn plannen bekend maakt, is het niet goed als alleen 
ons verstand daarvan kennis neemt. De Heer bedoelt ons in beweging 
te zetten, zoals zijn mededeling over Sodom Abraham in beweging 
bracht en voor Lot deed bidden. En zoals de Heer Sodom wel 
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oordeelde, maar de rechtvaardige niet met de goddelozen ombracht, 
zonderde Hij ook in het oordeel over Jeruzalem de rechtvaardigen af 
van de goddelozen, zodat zij  gespaard werden. Het werkelijke 
overblijfsel bestond niet uit alle inwoners van de stad, maar uit hen die 
de Heer nog vreesden. 
 

9 En Hij zeide tot mij: De ongerechtigheid van het huis Israëls en van 
Juda is uitermate groot, zodat het land van bloedschuld vol is, en de stad 
vol van rechtsverkrachting, want zij denken: de Here heeft het land 
verlaten, en: de Here ziet het niet.  
10 Daarom zal Ik ook niet ontzien en geen deernis hebben; hun wandel 
zal Ik op hun eigen hoofd doen neerkomen.  

 
De tijd van lankmoedigheid was voorbij. Het volk was zo verhard dat zij 
met zondigen voortgingen in de mening dat de Here het niet zag. 
 

11 En zie, de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker aan zijn 
zijde droeg, bracht bericht: Ik heb gedaan zoals Gij mij bevolen hadt.  

 
De rechtvaardigen waren aan hun voorhoofd gemerkt zodat niets de 
volle uitvoering van het oordeel meer in de weg stond.  
 
Het boek de Openbaring zegt ons dat in de toekomst, voor de 
wederkomst van Christus in heerlijkheid, de Heer opnieuw zal oordelen. 
En ook dan zullen de rechtvaardigen een merkteken ontvangen, opdat 
zij niet met de goddelozen geoordeeld zullen worden: “En ik zag een 
andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de 
levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven 
was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen 
schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de 
knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het 
getal van hen, die verzegeld waren: honderd vierenveertigduizend waren 
verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls.” (Openbaring 7:2-4) 
Dat zal in de toekomst gebeuren, als de gemeente Gods reeds in de 
heerlijkheid van het Vaderhuis zal zijn, volgens de belofte van de Heer 
in Johannes 14. Dan zal Christus met Israël en de volken handelen, 
zoals beschreven in Openbaring 6:1-16. 
De verzegelden zullen het niet bemerken dat zij verzegeld worden. Ook 
wij bemerken het niet dat de Here ons heeft geheiligd, noch dat Hij zijn 
engelen als wachters gebruikt. Het is daarom echter niet minder 
werkelijk. Laten we daarom in het midden van het verval in de 
christenheid niet moedeloos worden of wanhopen. Laten we niet 
schrikken van de toenemende vijandschap tegenover God en de 
gelovigen, maar bedenken dat ook voor ons waar is, wat de profeet 
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Elisa tegen zijn dienstknecht zei: “Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn 
talrijker dan zij, die bij hen zijn.” (2 Koningen 6:16) 
 
Hoofdstuk 10 
 

1 En ik zag en zie, op het uitspansel boven het hoofd der cherubs was 
iets als lazuursteen, gelijkend op de vorm van een troon, die zich 
daarboven vertoonde. 
2 En Hij zeide tot de man die in linnen gekleed was: Ga tussen de wielen 
onder de cherub en vul uw handen met vurige kolen van tussen de 
cherubs en strooi die uit over de stad. En voor mijn ogen ging hij 
daarheen. 

 
Wat de profeet zag, was gelijk aan het gezicht dat hij bij de rivier de 
Kebar had gezien. Hier evenwel wordt de heerlijkheid des Heren in 
verbinding met de tempel gezien. In de tempel woonde de Here op het 
verzoendeksel tussen de cherubs. In de hoofdstukken 9, 10 en 11 wordt 
de profeet getoond dat de heerlijkheid van de Here die plaats ging 
verlaten. Dat was wel het ergste dat Israël kon overkomen. Sinds de 
oprichting van de tabernakel bij de Sinaï in de dagen van Mozes had 
God op het verzoendeksel gewoond. Als de Here niet meer in de tempel 
woonde, had Hij zijn troon bij zijn volk verlaten.  
Dat hangt zonder twijfel samen met wat Jeremia geschreven heeft: 
 
“In het begin der regering van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, 
kwam dit woord van de Here tot Jeremia: De Here zeide tot mij aldus: Maak u 
banden en jukken en leg die op uw hals, en zend die aan de koning van Edom, 
aan de koning van Moab, aan de koning van de Ammonieten, aan de koning van 
Tyrus en aan de koning van Sidon, door bemiddeling van de gezanten die naar 
Jeruzalem tot Zedekia, de koning van Juda, gekomen zijn, en geef hun deze 
opdracht aan hun heren: Zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israël: 
Aldus zult gij tot uw heren zeggen: Ik heb de aarde, de mens en het gedierte, 
dat op het oppervlak der aarde is, door mijn grote kracht en mijn uitgestrekte 
arm gemaakt, en Ik geef ze aan wie het Mij goeddunkt. Nu heb Ik al deze landen 
in de macht van Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar, gegeven; ja, 
zelfs het gedierte des velds heb Ik hem gegeven om hem dienstbaar te zijn; en 
alle volken zullen hem, zijn zoon en zijns zoons zoon dienstbaar zijn, tot de tijd 
ook voor zijn land komt, en ook dat door machtige volkeren en grote koningen 
dienstbaar gemaakt zal worden. Het volk en het koninkrijk nu, dat hem, 
Nebukadnezar, de koning van Babel, niet zal willen dienstbaar zijn en zijn hals 
niet zal willen voegen onder het juk van de koning van Babel, over dat volk zal Ik 
bezoeking doen met het zwaard, de honger en de pest, luidt het woord des 
HEREN, tot Ik hen volkomen in zijn macht zal hebben gebracht.” (Jeremia 27:1-
8). 
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Toen de Here zijn troon in Jeruzalem prijs gaf, heeft Hij de heerschappij 
aan de volken gegeven. De eerste vorst aan wie God alles had 
overgegeven, was Nebukadnezar. Met hem is de tijd van de volken 
aangebroken. Het beeld dat die koning in zijn droom heeft gezien 
(Daniël 2), laat ons zien dat die tijd van de volken zal voortduren tot de 
wederkomst van Christus, in de droom voorgesteld door een steen, die 
het beeld verbrijzelde. 
 
Ook wij leven voor de komst van Christus, dus in de tijd van de volken. 
De woorden van Paulus in Romeinen 11:25 “totdat de volheid der heidenen 
binnengaat” slaan op het einde van die periode, die dan de volheid 
bereikt zal hebben. 
Elke gedachte aan theocratie nu is onjuist. God heeft aan de volken de 
macht gegeven en zit niet meer op een troon op aarde. En de Zoon, die 
recht op die troon heeft, werd verworpen en gekruisigd. Het is dus voor 
ons, die de verworpen Zoon volgen, geen tijd om te heersen of 
erkenning van de heerschappij van Christus af te dwingen. Wij behoren 
te wachten tot Hij komt en de heerschappij aanvaardt. Tot zo lang zullen 
wij zijn getuigen zijn en het evangelie verkondigen. (De vreemde 
uitdrukking “tekenen van zijn rijk oprichten” is een menselijke fantasie 
die niet beantwoordt aan onze opdracht om als slaven te woekeren met 
de ponden, die de afwezige Heer ons heeft gegeven. Zie daarvoor de 
gelijkenis in Lukas 19. “Het rijk” en het begrip “heersen” zijn pas na zijn 
wederkomst op aarde van toepassing.) 
 
Dat de Here in deze tijd van de volken ook zijn gemeente bouwt, is in 
het Oude Testament niet met duidelijke woorden aangekondigd. Het is 
een verborgenheid geweest die de Here wel in Mattheüs 16 en 18 heeft 
genoemd, maar met name aan Paulus heeft geopenbaard. (Efeze 3:3) 
 
De persoon die hier in het tweede vers van hoofdstuk 10 sprak, is 
dezelfde die ook in hoofdstuk 9:4 sprak: de Here (Jahweh).  
Hij gaf opdracht aan de man, die met linnen bekleed was, om vurige 
kolen te grijpen van tussen de raderen en de cherubs (die spreken van 
Gods wegen op aarde) en die over de stad te strooien; een beeld van de 
gerichten, die God over de stad ging brengen. 
De man die in linnen gekleed was, wordt vijf maal genoemd en alleen in 
de hoofdstukken 9 en 10. In hoofdstuk 9 was hij degene, die de 
rechtvaardigen tekende; in 10 brengt hij met vurige kolen als het ware 
het oordeel over de stad. 
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De nadrukkelijke vermelding “met linnen bekleed” doet aan een 
menselijke figuur denken. Naar ik meen, mogen we hierbij overwegen 
dat de Vader al het oordeel aan de Zoon heeft gegeven (Johannes 5:22) 
en “Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des 
mensen is” (vers 27) Tijdens het toenmalige oordeel over Jeruzalem was 
Hij nog niet in het vlees gekomen, maar Hij was wel degene die gezegd 
had “zie, ik kom om uw wil te doen, o God”.  
 

3 De cherubs nu stonden aan de rechterzijde van de tempel, toen de 
man erheen ging; en een wolk vervulde de binnenste voorhof. 
4 Toen verhief zich de heerlijkheid des Heren van boven de cherub en 
begaf zich naar de dorpel van de tempel, en de tempel werd vervuld met 
de wolk, en de voorhof was vol van de glans van de heerlijkheid des 
Heren. 
5 Het geruis van de vleugels der cherubs werd gehoord tot aan de 
buitenste voorhof, als de stem van God, de Almachtige, wanneer Hij 
spreekt.  

 
Vers 4 lijkt sterk op hetgeen we in hoofdstuk 9:3 gelezen hebben, 
namelijk dat de heerlijkheid des Heren zich naar de dorpel van de 
tempel begeven had. Verschillend is dat we hier in vers 3 lezen dat de 
cherubs ter rechterzijde van de tempel stonden en dat de wolk – die 
spreekt van de tegenwoordigheid van God - de binnenste voorhof 
vervulde. Het kan betekenen dat hoofdstuk 9 vermeldt, dat de 
heerlijkheid des Heren uit het heiligdom ging en op de drempel tussen 
het huis en de voorhof ging staan, en dat dit hoofdstuk zegt, dat die 
heerlijkheid vervolgens op de drempel tussen binnenste en buitenste 
voorhof ging staan. De vermelding, dat de voorhof vol was van de glans 
van Gods heerlijkheid en dat de vleugels van de cherubs gehoord 
werden tot aan de buitenste voorhof wijst in de richting van een 
beweging naar buiten toe. 
De vergelijking met de stem van de Almachtige doet denken aan de 
waarschuwing in Jeremia, die we al genoemd hebben, dat de Here met 
de tempel zou kunnen doen, wat Hij met de tabernakel te Silo gedaan 
had. (Zie Jeremia 7) Daar had de stem van God gesproken, terwijl hier 
uitvoering werd gegeven aan hetgeen die stem gezegd had.  
 

6 Nadat Hij de man die in linnen gekleed was, bevolen had: Neem vuur 
van tussen de wielen, van tussen de cherubs - ging deze naast één van 
de raderen staan. 
7 Daarop strekte een cherub zijn hand uit van tussen de cherubs naar het 
vuur tussen de cherubs, nam daarvan en legde het in de handen van 
hem die in linnen gekleed was; deze nam het en ging heen. 
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8 Want bij de cherubs was onder hun vleugels iets zichtbaar, dat de vorm 
had van een mensenhand. 

 
Er zijn veel Bijbelteksten die over de goede hand van God spreken. 
Maar we kennen ook de woorden: “vreselijk is het te vallen in de handen 
van de levende God”. In dat verband wil ik op de volgende teksten 
wijzen:  
“als Ik mijn bliksemend zwaard wet, en mijn hand grijpt naar het gericht, dan zal 
Ik wraak oefenen aan mijn tegenstanders, en vergelding brengen over wie Mij 
haten.” (Deut. 32:41)  
en 
“Ik wil mijn hand tegen u keren en Ik zal uw slakken als met loog uitzuiveren en 
al uw looddelen verwijderen;..” (Jes.1:25)  
en 
“Daarom zie, Ik laat hen ditmaal gewaar worden, Ik laat hen gewaar worden mijn 
hand en mijn kracht, en zij zullen weten, dat mijn naam is: HERE.” (Jer. 16:21) 
 
De cherubs, die verbonden zijn met de regeringswegen van God op zijn 
troon, worden gezien met iets als mensenhanden. Zou dat niet spreken 
van de hand van God in zijn wegen met de mensen? In dit geval moest 
de Here zijn hand het vuur van het oordeel laten opnemen. 
        

 
Wordt D.V. vervolgd 

 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
 

 
Geloven met hindernissen? 

________________________________________________ 
 
In een publicatie in het Reformatorische Dagblad van 4 September 2008 
las ik de uitspraak van W.J. Ouweneel dat hij voorheen overtuigd 
creationist was, maar in het creationisme teleurgesteld is. Hij is er teveel 
problemen in gaan zien.  
Hij zegt dan: “Het gaat in Genesis 1 niet om objectieve 
geschiedschrijving. De vraag is: wat bedoelt Mozes, of welke andere 
auteur dan ook, hier? Genesis 1 is door en door theologisch”. 
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Men zou uitgebreid op deze zaken kunnen ingaan. Maar waartoe? 
Er is een betere autoriteit dan Ouweneel of welke geschoolde of 
deskundige figuur dan ook. Wie weet beter hoe Gods Woord verstaan 
moet worden, wat de waarde daarvan is en wat de mening van Gods 
Geest in deze en gene passage van de Schrift is dan Hij die Zelf het 
Woord Gods is, in het vlees gekomen, Immanuel, God met ons?  
Hij, Jezus Christus, de Zoon van God, is de Verlosser in wie wij geloofd 
hebben. Van Hem heeft Johannes in zijn eerste brief geschreven: “Doch 
wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de 
Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus 
Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven”. (1 Joh. 5:20) 
De uitspraken over het geschreven Woord van Hem die waarachtig God 
is, moeten beslissend zijn voor ieder die belijdt dat “Jezus de Christus, 
de Zoon van God” is. 
 
Van die uitspraken noemen we Lukas 16:31 uit de geschiedenis van de 
rijke man en de arme Lazarus: “Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes 
en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, 
zich niet laten gezeggen. “ 
Met die woorden getuigde de Here van het gezag en de kracht van 
hetgeen Mozes geschreven heeft. 
 
“Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van 
Mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn 
woorden geloven?” ( Johannes 5:46 en 47) 
Met die woorden plaatste de Here wat Mozes geschreven heeft op één 
lijn met zijn eigen woorden; zeer terecht, want Mozes heeft door de 
Heilige Geest geschreven, die eveneens God is. Petrus schreef 
daarover in zijn tweede brief: 
“want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de 
Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.” ( 2 Petr. 
1:21) 
 
In Johannes 10:35 lezen we de volgende woorden van de Here: “....de 
Schrift niet kan gebroken worden.” Die woorden sprak de Here met 
betrekking tot een uitspraak in de Heilige Schrift, waarin mensen met de 
term “goden” worden aangeduid, wat verbazing kan wekken. De Here 
bevestigde echter met zijn absoluut gezag de woorden van de Schrift. 
 
In Mattheüs lezen we van de Here: “Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde 
vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn 
geschied.” (Mattheüs 5:18) 
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Het woord “wet” hier betreft niet de tien geboden, maar het geheel van 
het Oude Testament, gezien de woorden “eer alles zal zijn geschied”. 
Die woorden slaan niet op de tien geboden, maar op alles wat de 
profeten geschreven hebben, ook Mozes. 
 
We zien dus, dat de Here de waarachtigheid van Gods Woord over de 
gehele linie heeft bevestigd. Daaronder vallen ook de meerdere notities 
waarin voorkomt dat de Here in zes dagen de hemel en de aarde 
gemaakt heeft. 
Als we niet alles begrijpen, of als sommige passages problemen geven 
in het licht van wat we menen te weten uit andere, desnoods 
wetenschappelijke bronnen, is dat voor een gelovige geen reden om het 
getuigenis van God over de schepping in enig opzicht te verwerpen, 
omdat we (dat is althans te hopen) geloven en belijden dat geheel Gods 
Woord de waarheid is.   
Al hebben we soms vragen, het geloof in de Zoon van God sluit voor 
een gelovig mens uit, dat hij zou betwijfelen, dat de Here in zes dagen 
de hemel en de aarde geschapen heeft, of over het scheppend 
handelen van God anders zou spreken dan de Schrift doet. Tegenover 
het gezag van God vervalt alle wetenschappelijke tegenspraak als niet 
relevant.    
 
Er moet tegenwoordig aan toegevoegd worden dat de Bijbel, de Heilige 
Schrift, niet slechts de waarheid voor een christen is, maar de waarheid 
in algemene zin, onafhankelijk van de denkwijze of de instelling van de 
lezer.  
God is niet alleen God voor mij, Hij is God. 
Gods Woord is niet alleen Gods Woord voor mij, het is Gods Woord. 
Gods waarheid is niet alleen waarheid voor mij, maar is de waarheid. 
Jezus is niet alleen Verlosser voor mij, maar is dat voor iedereen, 
hoewel velen Hem afwijzen. 
Al wat leeft zal het alles eenmaal erkennen en voor Hem buigen. Wacht 
niet tot dat moment, doe het nu! 

J.Ph.B 
~~~~~~~~~~ 
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Een generatie die gefaald heeft 
________________________________________________ 
 
Bijzonder opvallend was wat Dr. E.P. Meijering gepubliceerd heeft in 
diezelfde krant in zijn pamflet “Het roer moet om”. Hij is remonstrant en 
noemt zichzelf iemand van de rechterzijde van het protestantisme. 
Volgens hem hadden velen van zijn generatie in de jaren zestig “oprecht 
het gevoel door Gods Geest op nieuwe wegen te worden geleid”.  
Dat is een interessante opmerking in verband met wat een nieuwe 
mode-uitdrukking lijkt te zijn: “ik heb er een goed gevoel bij”. 
Voor gelovigen geldt als maatstaf en als kompas, als regel en als 
voorschrift het getrouwe Woord van God. Helaas wordt dat Woord 
dikwijls verwaarloosd. 
 
Ons gevoel is als gids beslist onbetrouwbaar. De Geest van God 
behoort ons te leiden, maar vaak vergeet men dat de Geest leidt door 
het Woord Gods. Men lijkt te denken dat Gods Geest ons door 
ingevingen, ideeën, gedachten en dergelijke leidt, maar beseft niet dat 
de Geest van God ons door de Heilige Schrift het licht geeft dat we 
behoeven.   
 
Het is opvallend dat de laatste tijd in samenkomsten waar het drumstel 
een dominerende rol speelt, de aantallen bezoekers nauwelijks een 
zitplaats kunnen vinden. Als er dan nog opzienbarende dingen gebeuren 
en dopelingen achterover vallen, lijken zelfs de meest orthodoxe kringen 
de zuigkracht niet te kunnen evenaren. Men schijnt er het allerbeste 
gevoel bij te hebben en dat zegt alles, althans dat meent men. Dan 
schijnt men te denken dat in de zondeval ons gevoel gespaard is en een 
zuivere graadmeter Gods gebleven is.  
Zouden de bezoekers van een houseparty dat ook denken?  
En zij die aan drugs verslaafd zijn? 
 
Terecht heeft Dr. Meijering geschreven dat solidair met de wereld zijn en 
vrede en gerechtigheid brengen niet de idealen van Jezus Christus zijn 
geweest. Hij wilde en wil mensen bij God brengen. 
 
De schrijver bepleit een herbezinning op het erfgoed van de Reformatie 
en stelt in dat licht aspecten aan de orde als: de functie van de Bijbel, 
het geloof in God als Schepper, de leer van de (erf)zonde, de Persoon 
van Jezus Christus, de “typisch reformatorische opvatting van het 
nieuwe leven in Christus” en het geloof in het eeuwige leven. 
Dat is een hele mond vol. 
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Mij dunkt dat het beter zou zijn om op te roepen waartoe de Here Israël 
de eeuwen door heeft opgeroepen: terug naar Gods Woord. 
In de brief aan Filadelfia in Openbaring 3 wordt die gemeente door de 
Here geprezen omdat zij “zijn woord bewaard hebben en zijn naam niet 
verloochend hebben” (vers 8). 
Wat christenen moeten koesteren is niet een “typisch reformatorische 
leer” maar hun Bijbel. 
Veel te weinig wordt men opgeroepen met de woorden: Terug naar 
Gods Woord. 
 
 
 

Heer, wat U wilt is wet voor mij, 
al heb ik andere gedachten. 
Wijk ik soms af, belet het mij, 
dat ik uw woord niet zal verachten.  
Wat zou mijn liefde nog betek’ nen 
als ik met u niet wilde rek’ nen. 
 
De een zegt dit, de ander dat, 
maar zou ik dan Gods Woord negeren 
voor wat een mens te zeggen had? 
Voor mij geldt slechts het Woord des Heren,  
het Woord dat nimmer zal vervallen, 
al wordt het ook veracht door allen. 
 
Bestuur mij, Here, door dat Woord, 
het Woord door liefde ingegeven. 
Als haast geen mens meer naar U hoort, 
wil ik toch naar uw woorden leven 
en U daardoor mijn liefde tonen 
totdat ik in uw huis zal wonen. 
 

 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 


