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God is goed 
De maanden en seizoenen gaan, 
zoals U hebt bepaald. 
Uw hand die rozen deed ontstaan, 
zorgt dat de sneeuwvlok daalt. 
De stromen dekt U toe met ijs, 
beschermt al wat daar leeft, 
maakt van het woud een wit paleis 
dat grote stilte heeft.     
 
Uw trouw, o God, stelt niet teleur, 
Uw hand is niet te kort. 
Soms sluit U waar wij gaan een deur, 
daar het gevaarlijk wordt. 
Uw liefde draagt uw kind’ ren voort 
al voelen zij dat niet 
en leidt hen naar het hemels oord, 
ver van het aards verdriet. 
 
U blijf t zoals U bent geweest, 
vol van barmhartigheid 
en brengt ons in het hemels feest  
van enkel heerlijkheid. 
Daar wist U alle tranen af  
en danken wij geknield 
voor alle zegen die U gaf 
en wat U ons onthield.      
 
Geheel uw schepping, Heer, getuigt 
dat U almachtig bent, 
en wie voor U als zondaar buigt, 
dat U genade kent. 
De schepping prijst U die haar schiep; 
wij prijzen U nog meer, 
want U verlost wie tot U riep, 
U bent de Heiland-Heer. 
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Grote verwachtingen (17) – Het boek Handelingen 
der Apostelen 

_____________________________________________  
 
Hoofdstuk 18 
 
Een breekpunt wat de Joden betreft 
 

1 Daarna verliet hij Athene en kwam te Korinthe. 
2 En hij vond daar een Jood, genaamd Aquila, van geboorte uit 
Pontus, die juist uit Italië gekomen was met Priscilla, zijn vrouw, 
omdat Claudius bevolen had, dat alle Joden Rome zouden 
verlaten; en hij kwam bij hen. 
3 En omdat hij hetzelfde handwerk uitoefende, bleef hij bij hen, en 
zij werkten samen, want zij waren tentenmakers van hun 
handwerk. 
4 En hij hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte 
Joden en Grieken te overtuigen. 

 
We lezen niet dat Aquila en zijn vrouw reeds christenen waren. 
Mogelijk hebben zij juist door hun dagelijks contact met Paulus in 
Christus geloofd. 
Aanvankelijk sprak hij vooral in de synagoge. Sommige 
vertalingen zeggen in vers 4 dat hij daardoor Joden en Grieken 
overtuigde. Ik meen dat de NBG terecht zegt “trachtte te 
overtuigen”. De oude Statenvertaling geeft “bewoog Joden en 
Grieken tot het geloof”. In beide gevallen wordt niet expliciet 
gezegd dat Joden en Grieken geloofden, wat wel het geval is als 
Paulus “overtuigde”. Dat laatste lijkt tegengesproken te worden in 
vers 6. 
 

5 En toen Silas en Timotheüs uit Macedonië kwamen, wijdde 
Paulus zich geheel aan de prediking, waarin hij de Joden betuigde, 
dat Jezus de Christus is. 
6 Maar toen dezen zich verzetten en lasterden, schudde hij zijn 
kleren uit en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben er rein 
van, voortaan zal ik mij tot de heidenen wenden. 

 
De woorden in vers 6 betekenen in zekere zin een breekpunt. Het 
is merkwaardig dat Paulus hier zegt dat hij zich voortaan tot de 
heidenen zou wenden hoewel hij reeds veel heidenen tot Christus 
had geleid. Het lijkt erop dat hij het gevoelen had dat hij aan de 
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opdracht “eerst voor de Jood en ook voor de Griek” ruimschoots 
had voldaan en de Joden kon aanzeggen dat God zich voortaan 
tot de heidenen zou wenden. Een waarschuwing voor de Joden 
dus, die hij een extra accent gaf door de synagoge te verlaten: 
 

7 En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand, 
genaamd Titius Justus, die God vereerde, wiens huis naast de 
synagoge stond. 

 
Reeds in Antiochië (Hand.13:46) had Paulus gezegd: “....zie, nu 
wenden wij ons tot de heidenen.” Hier is de waarschuwing scherper. 
En dat hij uitgerekend in het huis van een heidens man naast de 
synagoge kwam, accentueert enerzijds de afscheiding van de 
Joden, maar zegt anderzijds dat God nog geduldig was en zich 
niet ver afwendde. Bovendien bekeerde zich Crispus, de overste 
van de synagoge en dat moest de Joden toch wel wat zeggen: 
 

8 En Crispus, de overste der synagoge, kwam tot geloof in de Here 
met zijn gehele huis, en vele van de Korinthiërs, die hem hoorden, 
geloofden en lieten zich dopen. 
9 En de Here zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees 
niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet; 
10 want Ik ben met u en niemand zal het op u toeleggen om u 
kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad. 
11 En hij woonde daar een jaar en zes maanden en leerde onder 
hen het woord Gods.  

 
Dat zowel Justus als Crispus geloofden heeft de Korinthiërs wel 
wat gezegd en velen geloofden en lieten zich dopen.  
De Here liet Paulus weten dat hij op de goede weg was door hem 
te bemoedigen. En de Korinthiërs zijn gezegend door een dienst 
van de apostel in hun stad gedurende anderhalf jaar. 
Geheel anders dan in Athene. Daar had hij op de Areopagus zelfs 
de naam van de Here Jezus niet kunnen noemen. Hier predikte hij 
Jezus als de (beloofde) Christus en Christus prediken is precies 
wat God bedoelde: “Gij zult MIJN getuigen zijn”.  
 
Opnieuw tegenwerking door de Joden 
 

12 Maar toen Gallio landvoogd van Achaje was, keerden zich de 
Joden als één man tegen Paulus en brachten hem voor de 
rechterstoel, 

 4 

13 en zeiden: Deze tracht de mensen te overreden om God op 
onwettige wijze te vereren. 
14 En toen Paulus op het punt stond zijn mond te openen, zeide 
Gallio tot de Joden: Indien er sprake was van enige 
onrechtmatigheid of misdrijf, zou ik u, o Joden, uit de aard der 
zaak ontvankelijk verklaard hebben; 
15 maar nu het geschillen zijn over een woord en namen en de 
wet, die bij u geldt moet gij het zelf maar uitmaken; hierover wil ik 
geen rechter zijn. 
16 En hij joeg hen van zijn rechterstoel weg. 

 
De Joden openbaarden ook hier hun vijandigheid en trachtten bij 
de nieuwe stadhouder gehoor te krijgen voor een aanklacht. Gallio 
begreep heel goed dat het de Joden niet ging om handhaving van 
het Romeinse recht. Hij had daarom geen oren voor hun klacht en 
zo bleek opnieuw dat zij die enige bekendheid met God en de 
Schriften hadden, maar weigerden zich te bekeren, meer vijandig 
waren dan volkomen heidenen. Dat is ook tegenwoordig vaak het 
geval. 
Door die opeenvolgende blijken van verzet en verharding bij de 
Joden in de verstrooiing maakten zij zelf bij God de maat vol zodat 
de dag van hun (tijdelijke) verwerping steeds dichterbij kwam. 
 

17 En allen grepen Sostenes, de overste der synagoge, en zij 
sloegen hem vóór de rechterstoel; maar Gallio trok er zich niets 
van aan. 

 
Gods wegen zijn wonderlijk. Crispus, de overste van de synagoge, 
had met zijn gehele huis in de Here geloofd. Sostenes was 
daarom in zijn plaats overste van de synagoge geworden. We 
lezen hier dat Sostenes geslagen werd als aanstichter van de 
oploop. Maar het begin van Paulus’ brief aan de Korinthiërs is als 
volgt: 
“Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God, 
en Sostenes, de broeder…” 
Inderdaad wonderlijke wegen van God, want hier blijkt dat de 
nieuwe overste van de synagoge, die Crispus had opgevolgd, ook 
een christen was geworden. Zo getuigde de Here ook daarmee 
tegen de Joden; of er daardoor nog meerdere van hen tot geloof 
zijn gekomen vermeldt de Schrift niet.  
In vers 8 werd ons medegedeeld dat veel Korinthiërs geloofden en 
in vers 10 lazen we dat de Here gezegd had dat Hij veel volk had 
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in Korinthe. De houding van de Joden was daarmee wel sterk in 
contrast.  
 
De merkwaardige reis naar Syrië 
 

18 En nadat Paulus daar nog verscheidene dagen was gebleven, 
nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrië, 
vergezeld door Priscilla en Aquila, nadat hij te Kenchreeën zijn 
hoofdhaar had laten afknippen, want hij stond onder een gelofte.  

 
Stond Paulus onder een gelofte van Nazireërschap? Dan heeft hij 
vrijwillig gedaan waartoe hij als christen niet verplicht was. Dat 
kan hij gedaan hebben om de Joden in de gemeenten in Israël 
terwille te zijn, die immers ijveraars voor de wet waren. Maar het 
is ook mogelijk dat hij aan de Joden in Efeze heeft gedacht, zich 
de vijandschap van de Joden in Korinthe herinnerend.  
Hoe dan ook, de Joden in Efeze hebben geen aanstoot genomen 
aan Paulus en zijn getuigenis: 
 

19 En zij kwamen te Efeze aan en hen daar achterlatende, ging hij 
zelf naar de synagoge en hield besprekingen met de Joden. 
20 Hun verzoek echter om langer te blijven willigde hij niet in,   
21 maar hij nam afscheid en zeide: Zo God wil, kom ik bij u terug. 
En hij vertrok over zee van Efeze. 

 
De toevoeging “Ik moet beslist het komende feest te Jeruzalem 
houden” ontbreekt in veel handschriften en behoort mogelijk niet 
bij de oorspronkelijke tekst. Zij zou dan zijn toegevoegd als een 
verklaring voor zijn merkwaardig handelen, daar hij immers zelfs 
op verzoek van de Joden niet in Efeze wilde blijven, hoewel het 
erop leek dat de Here hem er een open deur gaf. 
 
Er is evenwel een andere overweging: De mens overdenkt zijn 
weg, maar de Here bestuurt zijn gang. (Spreuken 16:9) Naar ik 
meen is dat een betere verklaring. Want hoewel Paulus niet in 
Efeze wilde blijven, had de Here er één die Hij wel in Efeze zou 
gaan gebruiken. Daarover lezen we in de verzen 24-28. 
 

22 En hij kwam te Caesarea, ging aan land en groette de 
gemeente en ging naar Antiochië. 
23 En toen hij daar een tijd lang geweest was, ging hij weer weg 
en doorreisde achtereenvolgens het land van Galatië en Frygië om 
al de discipelen te versterken.  
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Was dat nu alles waarvoor Paulus uit Efeze vertrokken was? Was 
het niet  vruchtbaarder geweest om in Efeze te blijven? Een vrij 
logische gedachte. Maar misschien heeft de Here door Paulus de 
Joden alleen maar willen prikkelen en begerig willen maken naar 
verder onderwijs, zodat hij die in Efeze als eerste moest prediken 
(Apollos), een gewillig oor zou vinden. Want de Here vergist zich 
niet, al lijkt zijn doen in ons oog soms onbegrijpelijk. 
 
Het begin in Efeze, alsof Johannes de Doper 
predikte 
 

24 En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit 
Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de Schriften, kwam te 
Efeze. 
25 Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren en, vurig van 
geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking 
had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes. 

 
Heel merkwaardig. De prediking moest in Efeze beginnen zoals de 
prediking in het Nieuwe Testament begint: met die van Johannes 
de Doper. Hij was door de Here als wegbereider gebruikt en het 
lijkt erop, dat God in Efeze op dezelfde wijze wilde beginnen, niet 
door Johannes, maar door een discipel van Johannes. Het doet 
ons vermoeden dat de Here Efeze en de gemeenten er omheen 
wilde gebruiken als een voorbeeld van het ontstaan, de voortgang, 
de achteruitgang en het einde van de gemeente.  
 
We moeten daarbij bedenken dat Paulus in 2 Timotheüs 1:15 
moest schrijven “Dit weet gij, dat allen in Asia zich van mij hebben 
afgekeerd, onder anderen Fygelus en Hermógenes”. 
En eveneens dat de zeven brieven in het eerste deel van de 
Openbaring brieven aan gemeenten in Azië zijn, de eerste aan 
Efeze. Zij beschrijven profetisch de neergaande ontwikkeling van 
het christelijk getuigenis.  
De Here heeft blijkbaar het gebied dat een begin heeft gekend als 
door Johannes de Doper en door de dagelijkse dienst van Paulus 
nadien de gehele waarheid Gods heeft leren kennen (Handelingen 
20:27), willen gebruiken als een voorbeeld van de historische 
gang van de christenheid tot aan haar toekomstige verwerping.   
        

Wordt D.V. vervolgd 
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De Profetie van Ezechiël (8) 
____________________________________________ 

 
Hoofdstuk 10 (vervolg) 
 
Vorige keer hebben we overdacht dat de heerlijkheid des Heren 
zich naar de dorpel van de tempel begeven had en dat de 
cherubs, die verbonden zijn met de regeringswegen van God op 
zijn troon, werden gezien met iets als mensenhanden, wat ons 
wijst op Gods hand in zijn wegen met de mensen. Ook lazen we 
dat de Here zijn hand het vuur van het oordeel liet opnemen. 
Laten we verder gaan met vers 9 van hoofdstuk 10. 
 

9 En ik zag en zie, er bevonden zich vier raderen naast de 
cherubs, naast elke cherub een rad. De aanblik van de raderen 
was als schitterend turkoois. 
10 En wat hun voorkomen betreft: zij hadden alle vier een zelfde 
vorm, alsof er een rad was midden in een rad. 
11 Als zij gingen, konden zij naar alle vier zijden gaan; zij keerden 
zich niet om als zij gingen. Naar de plaats waarheen de voorste 
zich wendde, volgden zij hem, zonder zich om te keren als zij 
gingen. 

 
Het gezicht van de cherubs en van de raderen bij hen was gelijk 
aan wat de profeet bij de rivier de Kebar had gezien, vermeld in 
hoofdstuk 1. Daar wordt in vers 16 eveneens gezegd, dat hun 
aanzien als turkoois was en ook dat er een rad in een rad was, 
zodat zij in alle richtingen konden gaan. 
 

12 Hun gehele lichaam - hun rug, hun handen, hun vleugels - en 
de raderen waren rondom vol ogen; alle vier hadden zij hun rad. 
13 Wat de raderen betreft, zij werden te mijnen aanhoren 
Werveling genoemd. 
14 Ieder had vier aangezichten. Het eerste gezicht was dat van 
een cherub, en het tweede dat van een mens, het derde was het 
aangezicht van een leeuw, het vierde dat van een arend. 

 
De vermelding dat zowel de gedaanten als de raderen vol ogen 
waren, is nieuw. Het wijst erop dat de regeringswegen van God 
overeenstemmen met het volkomen inzicht, het absoluut weten en 
het feit dat voor God niets verborgen is, noch van het verleden, 
noch van het toekomstige. 
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In Openbaring 4:6-8 wordt dit kenmerk van de dieren eveneens 
genoemd:  “En midden in de troon en rondom de troon waren vier 
dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een 
leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had 
een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend 
gelijk. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren 
rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, 
zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was 
en die is en die komt.” 
 
Hier worden de dieren midden in en rondom Gods troon gezien, 
wat uitsluit, dat we bij de dieren aan engelen moeten denken. In 
de troon zijn God en het Lam en de dieren wijzen dus op God zelf, 
maar dan op Hem, die het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het 
afdruksel van zijn wezen is: de Zoon (Zie Hebr. 1:3). We kunnen 
niet anders dan zo denken, aangezien de dieren ook het 
aangezicht van een mens hadden.   
Verder worden de dieren ons in Openbaring 4 met zes vleugels 
voorgesteld. Mogelijk is het volgende de verklaring: In Ezechiël 
gaat het om Gods wegen op de aarde, waarvoor het getal vier 
kenmerkend is (de vier winden en de vier hoeken der aarde). In 
Openbaring wordt de troon in de hemel beschreven en van die 
troon gaan ook de toekomstige wegen Gods met de 
hemelbewoners uit, die niet aards (het getal 4), maar van groter 
heerlijkheid zijn (het getal 6), hoewel zij de volmaaktheid Gods 
(het getal 7) niet hebben: “En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en 
zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en 
zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun 
plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op 
de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de 
satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en 
zijn engelen met hem “(Openbaring 12:7-9)  
 

15 Toen verhieven zich de cherubs. Dit was hetzelfde wezen, dat 
ik gezien had aan de rivier de Kebar. 
16 Als de cherubs gingen, gingen de raderen aan hun zijde; als de 
cherubs hun vleugels ophieven om op te stijgen boven de aarde, 
weken de raderen niet van hun zijde. 
17 Als genen stilstonden, stonden dezen stil; als genen zich 
verhieven, verhieven zich dezen met hen, want zij hadden de 
geest van de wezens in zich. 

 
De notitie dat de cherubs zich verhieven, is de inleiding voor het 
gebeuren dat in de verzen 18 en 19 wordt vermeld. 
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Wat overigens in deze verzen wordt gezegd, is geheel in 
overeenstemming met de beschrijving van dezelfde dieren in 
hoofdstuk 1 en behoeft daarom geen verder commentaar. 
 

18 Toen ging de heerlijkheid des HEREN weg van de dorpel van de 
tempel en ging staan boven de cherubs. 
19 De cherubs hieven hun vleugels op, onder het heengaan 
verhieven zij zich voor mijn ogen van de grond, en de raderen met 
hen. Bij de ingang van de Oostpoort van het huis des HEREN 
hielden zij stil, en de heerlijkheid van de God van Israël was boven 
over hen. 

 
De cherubs en de raderen met daarboven de troon, waarop Gods 
heerlijkheid was, gingen weg. De heerlijkheid van de God van 
Israël verliet de tempel en nam een positie in bij de ingang van de 
oostpoort. Hoe het daar gesteld was, zegt ons het volgende 
hoofdstuk.  
 

20 Dit was hetzelfde wezen, dat ik gezien had onder de God van 
Israëls aan de rivier de Kebar, en ik begreep, dat het cherubs 
waren. 
21 Ieder had vier aangezichten, ieder had vier vleugels en iets wat 
op mensenhanden geleek, was onder hun vleugels. 
22 Wat het voorkomen van hun aangezichten betreft, het waren 
dezelfde aangezichten, die ik gezien had aan de rivier de Kebar; 
het was hún verschijning, zij waren het zelf. Zij gingen, ieder recht 
voor zich uit.  

 
De herhaling van de beschrijving en de vermelding “zij waren het 
zelf” is merkwaardig. We hadden dat al begrepen. Waarom die 
herhaling? 
De profeet had het gezicht gezien in betrekking tot zijn roeping en 
in betrekking tot het oordeel over het land. Vervolgens had hij het 
gezien met betrekking tot de goddeloosheden in het huis Gods. 
Daarna zag hij het oordeel, maar ook de genade van God, in 
overeenstemming met de trouw, waarvan de glans als die van de 
boog in de wolken sprak. Hier wordt er nadrukkelijk op gewezen 
dat die God, die de profeet had geroepen en zijn bedreigende 
oordelen had aangekondigd, zijn heilige woning in Israël verliet. 
Deze oordelen waren dus anders, dan wat bijvoorbeeld in de 
dagen van Achab had plaats gevonden. En we hebben reeds 
besproken dat er inderdaad een geheel andere situatie ontstond, 
toen de Here zijn troon op aarde prijs gaf.  
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Deze dingen betroffen Israël. Maar we weten uit de Openbaring 
dat de Here eenmaal ook de christenheid zal oordelen. We denken 
niet aan hen die werkelijk leden van Christus zijn, want zij komen 
niet in het oordeel. Maar van de belijdende christenheid, die de 
Here niet erkent, lezen we in Openbaring 3:15-22 het volgende: “Ik 
weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of 
heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit 
mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en 
heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en 
jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen 
goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte 
klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet 
zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij 
zien moogt. Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig 
en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn 
stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met 
hem houden en hij met Mij. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te 
zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met 
mijn Vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de 
gemeenten zegt.” 
 
Laat ons inderdaad horen, wat de Geest ons hier zegt. 
 
Hoofdstuk 11 
 

1 Toen hief de Geest mij op en bracht mij naar de Oostpoort van 
het huis des HEREN, die op het oosten uitziet. En zie, bij de ingang 
van de poort waren vijfentwintig mannen; onder hen zag ik 
Jaäzanja, de zoon van Azzur, en Pelatja, de zoon van Benaja, de 
vorsten van het volk. 

 
In hoofdstuk 8:11 werden zeventig oudsten van Israël gezien, die 
in het huis des Heren wierook aan de afgoden offerden. In hun 
midden werd Jaäzanja gezien. 
Hier worden er vijfentwintig gezien bij de ingang van de Oostpoort, 
mogelijk dezelfde groep, die in hoofdstuk 8:16 genoemd wordt in 
aanbidding voor de zon. Onder hen werd eveneens Jaäzanja 
gezien. In hoofdstuk 8:11 wordt hij de zoon van Safan genoemd, 
hier de zoon van Azzur. Ik weet niet of hij dezelfde persoon is, 
hoewel ik het vermoed. Het kan zijn dat in hoofdstuk 8:11 zijn 
grootvader bedoeld is en hier zijn vader. 
Hoe het ook zij, zij stonden bij de ingang van de Oostpoort, waar 
volgens het vorige hoofdstuk de cherubs waren gaan staan met de 
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heerlijkheid des Heren boven zich. De vijfentwintig echter waren 
zich van geen heerlijkheid bewust en richtten zich op de afgoden, 
in dit geval waarschijnlijk de zon.  
 

2 Hij zeide tot mij: Mensenkind, dit zijn de mannen die 
ongerechtigheid uitdenken en slechte raad geven in deze stad; 

 
De Here kende hen als de mannen die ongerechtigheid bedachten 
en slechte raad gaven, mannen van verderflijke invloed. De 
vorsten onder deze aanzienlijken gaven hun des te grotere 
invloed. Maar God zag hoe boos die was. 
Het is opvallend dat het afwijken van Gods wegen en het leren 
van verderflijke leringen meestal bij hen begint die in aanzien zijn 
en invloed hebben, ook in de christenheid. De satan kiest zijn 
instrumenten zorgvuldig en zorgt ervoor, dat zij eerst het 
vertrouwen bij velen gewonnen hebben. Dan pas laat hij hen hun 
verkeerde invloed uitoefenen, zodat zij veel aanhang zullen 
vinden. Het is ook opvallend dat velen telkens door die list van de 
duivel misleid worden en blindelings zulke verkeerde leidslieden 
volgen. Laten we de ogen voor de tactiek van de boze open 
houden en waakzaam blijven met gebed.  
 

3  die zeggen: het komt nooit aan de orde huizen te herbouwen, dit 
is de pot en wij zijn het vlees. 

 
De Here had door Jeremia tegen de ballingen in Babel laten 
zeggen: “Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël, tot al de 
ballingen die uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap zijn weggevoerd: 
Bouwt huizen en woont daarin, legt tuinen aan en eet de vrucht daarvan; 
neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters, neemt vrouwen voor uw 
zonen en geeft uw dochters aan mannen, opdat zij zonen en dochters 
baren; vermeerdert daar en vermindert niet. Zoekt de vrede voor de stad 
waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot 
de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn.” (Jeremia 29:4-
7)  
 
Waar de Here spreekt, spreekt de duivel tegen. De Here zei door 
Jeremia “bouwt huizen”, de boze laat zeggen “bouwt geen huizen”. 
Dat is zijn werkwijze vanaf het begin.  
Ook in de hedendaagse christenheid is het geen uitzondering, dat 
het woord van God ongeldig verklaard wordt, tijdgebonden, 
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achterhaald en niet meer van toepassing. Weinigen herkennen 
achter die opvatting de grote leugenaar, de satan.  
 

4 Daarom, profeteer tegen hen, profeteer, mensenkind! 
5 Toen viel de Geest des HEREN op mij, en Hij zeide tot mij: 
Spreek: zo zegt de HERE: aldus hebt gij gesproken, huis Israëls, en 
wat in uw geest opkomt, is Mij bekend. 
6 Gij hebt in deze stad velen gedood en haar straten met doden 
gevuld. 
7 Daarom, zo zegt de Here HERE, degenen die gij in haar gedood 
hebt, die zijn het vlees, en zij is de pot, maar u zal Ik uit haar 
midden weghalen. 

 
God zwijgt soms lang. Wat bedacht en gesproken wordt is Hem 
echter volkomen bekend, evenals de daden. De Here had gezien, 
wat de goddeloze leidslieden gedaan hadden, hoe zij hen, die God 
vreesden, vervolgd hadden, zoals zij ook Jeremia naar het leven 
hadden gestaan. Die leiders meenden wel in de stad veilig te zijn 
als achter een ijzeren muur, maar in feite waren zij die door hen 
omgebracht waren in veiligheid, terwijl de leiders het oordeel van 
God te wachten hadden. 
 

8 Gij vreest het zwaard; het zwaard zal Ik over u brengen, luidt het 
woord van de Here HERE. 
9 Ik zal u uit haar midden weghalen, u overgeven in de macht van 
vreemden en gerichten aan u voltrekken. 
10 Door het zwaard zult gij vallen; in het gebied van Israël zal Ik 
over u gericht houden; en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. 
11 Zij zal u niet tot een pot zijn, zodat gij in haar het vlees zoudt 
zijn; in het gebied van Israël zal Ik over u gericht houden. 

 
Wat zij vreesden, zou hun overkomen. We weten, dat de stad is 
ingenomen en dat Nebukadnezar gerichten over de leidslieden 
van Jeruzalem heeft voltrokken te Ribla (Jeremia 52:10). De stad, 
waarin zij veilig meenden te zijn, werd door de Here tot 
verwoesting overgegeven. Alle ongegronde hoop en leugenachtige 
profetie zou in de rook en het stof van die verwoesting vervliegen.  
 

12 En gij zult weten, dat Ik de HERE ben, naar wiens inzettingen gij 
niet gewandeld hebt, en aan wiens verordeningen gij niet voldaan 
hebt: naar de zeden der volken rondom u hebt gij gehandeld. 
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Door het gericht over hen, zouden hun ogen opengaan en zouden 
zij ontdekken, tegen wie zij gezondigd hadden, maar te laat. 
Zo zal het ook gaan met de afvallige christenheid, waarvan de 
Here moet zeggen “ik zal u uit mijn mond spuwen”. In het oordeel 
over Babylon, beschreven in Openbaring 17 en 18 zullen de ogen 
opengaan, maar te laat.  
 

13 Terwijl ik profeteerde, stierf Pelatja, de zoon van Benaja. Toen 
wierp ik mij op mijn aangezicht, schreeuwde luidkeels en zeide: 
Ach Here HERE, wilt Gij een einde maken aan het overblijfsel van 
Israël? 

 
Tot bevestiging van de woorden, die Ezechiël in opdracht van de 
Here sprak, liet God te zelfder tijd over Pelatja het oordeel komen. 
Maar van schrik bij zijn metgezellen lezen we niets. Wel viel de 
profeet voor de Here neer. 
Het is vreemd, dat er zulke verblinding kan ontstaan dat wat de 
Here ook doet, men niet begrijpt welke hand er werkzaam is. Alles 
wordt aan toeval, omstandigheden en ontwikkelingen 
toegeschreven. We zien dat ook in onze dagen. Afgezien van 
gelovigen die in de ontwikkeling sinds 1945 zien dat de Here de 
geschiedenis stuurt, beschouwen de mensen, politici en 
verslaggevers het als een logische en verklaarbare gang van 
zaken, het gevolg van economische opbloei of verschuiving, 
verdergaande wetenschappelijke vooruitgang en dergelijke. En zij 
confereren, maken plannen, trachten de loop der dingen met 
macht en geld te dwingen en beseffen niet, dat God de stukken 
klaar zet voor het scenario van de in de Schrift voorzegde eindtijd. 
 
Geheel anders was de reactie van de profeet. Hij schreeuwde van 
ontzetting, er zich terdege van bewust dat de slag die aan Pelatja 
werd toegebracht niet het einde kon zijn, daar er zovelen schuldig 
waren.  
Maar de Here zou aan de rest van Israël geen einde maken, zoals 
Hij dat ook in de toekomst niet zal doen. Er is hoop voor het 
nageslacht van Israël, zoals God in de volgende verzen bevestigt, 
evenals in meerdere schriftplaatsen. 
 

14 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
15 Mensenkind, het zijn uw broeders, uw broeders, uw verwanten 
en het ganse huis Israëls in zijn geheel, tot wie de inwoners van 
Jeruzalem zeggen: blijft verre van de HERE, aan ons is dit land in 
bezit gegeven. 
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Lang was Juda nog getrouw aan de Here, althans vergeleken met 
de tien stammen. Nu echter moest God zeggen dat de 
goddeloosheid juist van Jeruzalem uitging. Daarom zou er naar 
menselijke maatstaf gemeten inderdaad geen hoop voor het volk 
zijn.  
Maar de wegen en gedachten van God zijn anders en hoger dan 
onze wegen en gedachten. Hij zou zijn bedreiging, die reeds door 
Mozes was uitgesproken, wel ten uitvoer brengen en hen 
verstrooien over de landen, maar niet  voorgoed. Er is onder 
Kores van Perzië een gedeeltelijke terugkeer naar het land der 
vaderen geweest. Maar het vooruitzicht dat de profeet te horen 
krijgt, reikt verder, tot de eindtijd: 
 

16 Daarom spreek: zo zegt de Here HERE: hoewel Ik hen 
weggedreven heb onder de volken en in de landen heb verstrooid, 
zodat Ik hun slechts weinig ten heiligdom geweest ben in de 
landen waar zij gekomen zijn, 
17 daarom spreek: zo zegt de Here HERE: Ik zal u vergaderen uit 
de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid 
zijt, en Ik zal u het land Israël geven; 
18 zij zullen daar komen en daaruit verwijderen al zijn 
afschuwelijkheden en al zijn gruwelen; 

 
De getrouwen, die in de verstrooiing het heiligdom niet meer 
konden bezoeken (dat trouwens verwoest was), zouden de beste 
toegang overhouden; de nadering tot God met verootmoediging en 
gebed in de binnenkamer, zoals Daniël deed. Het verlangen naar 
de tegenwoordigheid van de Here op de plaats, waar Hij zijn naam 
wil doen wonen, Jeruzalem, zou echter blijven. Op Gods tijd zal 
Hij hen vergaderen en doen optrekken, hun het land geven 
waarover nu zo wordt gestreden en zij zullen de onreinheid daaruit 
verwijderen.  
De gedeeltelijke vervulling in de dagen van Zerubbabel en de 
gehele vervulling in de toekomst, als Jezus Christus verschijnt, 
lopen hier min of meer door elkaar.  
 

19 Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun 
binnenste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen 
en hun een hart van vlees geven, 
20 opdat zij naar mijn inzettingen zullen wandelen en naarstig mijn 
verordeningen onderhouden; zij zullen Mij tot een volk en Ik zal 
hun tot een God zijn. 
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21 Maar de wandel van hen die hun hart verpand hebben aan hun 
afschuwelijkheden en gruwelen, zal Ik op hun hoofd doen 
neerkomen, luidt het woord van de Here HERE. 

 
Door deze woorden bevestigde de Here wat Hij reeds door andere 
profeten voorzegd had aangaande het toekomstig herstel en de 
innerlijke verandering bij Israël: “Zie, de dagen komen, luidt het woord 
des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw 
verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen 
gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land 
Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer 
over hen ben, luidt het woord des HEREN. Maar dit is het verbond, dat Ik 
met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des 
HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart 
schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.” 
(Jeremia 31:31-33) en “Zie, Ik verzamel hen uit al de landen, 
waarheen Ik hen in mijn toorn en gramschap en grote verbolgenheid zal 
verdreven hebben, en Ik zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen 
veilig doen wonen;  zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een 
God zijn; Ik zal hun één hart en één weg geven, zodat zij Mij vrezen al de 
dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede;...” (Jeremia 32:37-40) 
 
In Ezechiël 36:26 heeft de Here deze belofte laten herhalen. Zij 
zal naar de letter vervuld worden, niet aan de gemeente Gods, 
maar aan het volk Israël. 
Wat de goddelozen betreft, hun geldt het woord uit de Spreuken: 
“Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben 
verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben 
versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd 
worden van hun raadslagen. Want de afkerigheid der onverstandigen zal 
hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten.” 
(Spreuken 1:29-32) 
 
Wat een mens zaait, zal hij immers oogsten  
 

22 Toen verhieven de cherubs hun vleugels met de raderen naast 
zich, terwijl de heerlijkheid van de God van Israël boven over hen 
was; 
23 de heerlijkheid des Heren steeg op uit het midden der stad en 
plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt. 

 
De tijd was gekomen. De heerlijkheid van de God van Israël, die 
zo lang in het heiligdom gewoond had, verliet de stad en bleef 
staan op de Olijfberg. Vandaar is zij heengegaan om pas weer 
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terug te keren in de komst van Jezus Christus, die zij echter alle 
zeggenschap in het huis van zijn Vader ontzegd hebben. Daarom 
moet Israël nu wachten op de vervulling van de voorzegging in 
Maleachi, als zij zullen zeggen “gezegend Hij, die komt in de naam 
des Heren” (Mattheus 23:38 en 39). 
Een ontzagwekkende gebeurtenis is dat geweest. Het volk had wel 
gezegd “des Heren tempel, des Heren tempel!”, met andere 
woorden, de Here zal zijn woning niet laten verwoesten. Maar zij 
begrepen niet dat Hij die daar woonde, aan die tempel zijn 
betekenis gaf. Toen Hij zijn woning verliet, liet Hij daarmee ook 
Jeruzalem en haar inwoners aan hun vijanden over, zoals is 
geschied. Eeuwenlang had de Here vanuit Jeruzalem geregeerd. 
Hij trok zich nu als het ware in de hemel terug en gaf de macht in 
handen van de heidenen. Daarmee is de tijd der heidenen 
aangebroken, die zijn volheid bereikt zal hebben, als  het laatste 
wereldrijk is opgekomen: de voeten van ijzer en leem in het beeld 
van Nebukadnezar en de steen van de berg zal rollen, die alles zal 
vermalen. (Zie Daniël 2, vanaf vers 29). 
 

24 En de Geest hief mij op en bracht mij naar het land der 
Chaldeeën, naar de ballingen, in een gezicht door de Geest Gods; 
en toen het gezicht dat ik gezien had, van mij opgetrokken was, 
25 bracht ik aan de ballingen alles over wat de HERE mij had doen 
zien. 

 
Het gezicht was ten einde en Ezechiël keerde terug naar de 
ballingen, aan wie hij alles vertelde, wat de Here hem getoond 
had. En toen? .....Niets..... . 
In het volgende hoofdstuk krijgt de profeet het woord te horen: “gij 
woont in het midden van een weerspannig huis, welke ogen hebben om 
te zien, en niet zien”. Het gezicht, waarover Ezechiël hen had 
verteld, deed hen blijkbaar niets. Er wordt geen enkele reactie 
vermeld, niet gezegd dat zij ontdaan waren. De oude priester Eli 
was indertijd nog geschrokken, toen hij vernam dat de ark des 
Heren door de Filistijnen was buit gemaakt en hij was achterover 
gevallen. Dit was ernstiger, maar het volk bleef onaangedaan. Hoe 
groot was dus de onverschilligheid ten opzichte van die grote, 
heilige en heerlijke God.  
We komen dat veel later opnieuw tegen, als Herodes aan de 
schriftgeleerden vraagt waar de koning der Joden geboren moest 
worden. Zij wisten het antwoord te geven. Daarop kwam Herodes 
in beweging, maar zij gingen blijkbaar onverschillig heen, tevreden 
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over hun kennis van de Schrift, maar zonder belangstelling voor 
Hem over wie de Schrift spreekt. 
Laten wij, christenen, er voor waken, dat wij niet in een dergelijke 
houding van dode rechtzinnigheid vervallen, doorkneed in de 
Schriften, maar niet geïnteresseerd in de Christus der Schriften. 
 

Dat oude boek, in leer, of linnen, 
dat bovenop de kansels ligt, 
gekend van buiten en van binnen  
bevat de stralen van Gods licht. 
Doe het open, laat het schijnen. 
Als het Jezus Christus toont, 
zal het duister gaan verdwijnen 
uit het hart, waar Jezus woont. 
 
Dat oude boek, kapot gelezen, 
we kennen het haast uit het hoofd. 
Zou dat voor ons nog nodig wezen? 
Wij hebben immers reeds geloofd! 
Doe het open, laat het schijnen. 
Als het Jezus Christus toont, 
zal het duister gaan verdwijnen 
uit het hart, waar Jezus woont. 
 
Dat oude boek en ons belijden, 
de regels en de rechte leer, 
we zijn bereid daarvoor te strijden,  
maar strijden we ook voor de Heer?  
Doe het open, laat het schijnen. 
Als het Jezus Christus toont, 
zal het duister gaan verdwijnen 
uit het hart, waar Jezus woont. 
  
Laat dat oude boek beschijnen 
Jezus Christus, onze Heer. 
’t Woord  van God zal nooit verdwijnen 
Maar Hijzelf is toch nog meer. 
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Hoofdstuk 12 
 

1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
2 Mensenkind, gij woont te midden van een weerspannig geslacht; 
van hen die ogen hebben om te zien, maar niet zien; die oren 
hebben om te horen, maar niet horen, want zij zijn een 
weerspannig geslacht. 

 
Het Nieuwe Testament bevestigt in Romeinen 10:21 deze 
beoordeling van Israël:  
“Maar van Israël zegt Hij: De ganse dag heb Ik mijn handen uitgestrekt 
naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.” 
 
Dat is het antwoord op de vraag, waardoor Israël niet heeft 
geloofd, terwijl heidenen door het geloof het heil ontvingen. De 
oorzaak was niet dat God zich niet om hen bekommerd had, of 
hen tot de ondergang had bestemd, integendeel. God had de hele 
dag zijn handen tot hen uitgestrekt, juist tot hen. Maar zij waren 
ongehoorzaam, weerspannig, tegensprekend. 
Hier heeft God tegen de profeet ongeveer hetzelfde gezegd. Maar 
niet alleen voor Israël geldt dat zij weerspannig zijn en 
tegensprekend. Ook voor anderen geldt dat God hen niet tot een 
eeuwig oordeel heeft voorbestemd, maar dat zij God tevergeefs 
laten spreken en waarschuwen omdat zij weerspannig zijn en 
blijven. 
 
Weerspannigheid kan een merkwaardig vroom karakter vertonen, 
zoals bij hen die zeggen dat zij niet kunnen gehoorzamen indien 
God hun niet daartoe beweegt en dat zij zich niet kunnen bekeren, 
maar dat God dat moet doen. Dat zij niet kunnen geloven als de 
Here hun het geloof niet geeft en dat een dode zondaar niets kan 
doen, ook niet kan geloven, als de Here hem niet eerst leven 
geeft. 
Wat een boze leer. Velen, die God werkelijk vrezen en met hun 
zonden tot de Here zijn gegaan, echt geloven dat Jezus de Zoon 
van God is die in de wereld gekomen is, blijven daardoor in de 
angst en onzekerheid. Zij vrezen dat hun behouden willen worden 
niet door de Here bewerkt is en dat zij niet met een door de Here 
gegeven geloof geloven. Ook menen zij dat zij veeleer de eer van 
God in plaats van hun redding op het oog behoorden te hebben.  
Die leer gaat er aan voorbij, dat de Here juist door het Woord aan 
hart en geweten werkt en dat Gods Woord niet slechts een 
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mededelen is, maar kracht van God die doden levend maakt. Daar 
hoeft niet nog een andere werking bij te komen.  
 
Het is ook een verkeerde gedachte dat geloven “zelf iets doen” 
zou zijn en dat geloven iets verdienstelijks zou zijn. Is het “iets 
goeds” als een bedelaar dankbaar aanneemt wat iemand hem 
geeft? Dwaze opvatting. Is het “iets doen”, als een drenkeling het 
touw grijpt dat men hem toewerpt? Kan hij zeggen dat hij door 
“zelf doen” uit het water is gekomen? Dwaasheid immers.  
Het is de boze die de mens door allerlei redeneringen ervan wil 
weerhouden om te geloven wat God zegt, gewoon geloven wat 
God in het evangelie zegt. De satan beweert dat het zo 
gemakkelijk niet gaat, hij doet de mens vragen of hij wel met het 
juiste geloof gelooft. Zijn succes is dat zijn bedrog o zo vroom 
wordt gebracht door de meest orthodoxe predikers, die zelf 
meestal ook bedrogen zijn door zijn listen. Luister toch naar de 
eenvoudige boodschap van God in zijn Woord en grijp de 
aangeboden verlossing aan. Belijd voor God dat u een zondaar 
bent en zeg: “Here Jezus, red mij, want U bent de Verlosser”. Op 
dat moment is uw redding zeker, zo zeker als het Woord van God 
is en kunt u Hem daarvoor danken. De blijdschap daarvan kunt u 
ondervinden, als u gelooft wat de Here zegt: “Wie in de Zoon 
gelooft, heeft het eeuwige leven.” Als u weigert dat te geloven, 
blijft u in de onvrede. 
 

3 En gij, mensenkind, breng in gereedheid wat gij voor een 
ballingschap nodig hebt, en trek in ballingschap bij dag, voor hun 
ogen; voor hun ogen moet gij uit uw woonplaats wegtrekken naar 
een andere plaats. Misschien zullen zij tot inzicht komen, want zij 
zijn een weerspannig geslacht. 

 
De Here wilde hen door de profeet niet alleen met woorden 
waarschuwen, maar hun ook een zichtbaar teken geven opdat zij 
mogelijk nog tot inzicht zouden komen. En opnieuw zei God dat zij 
weerspannig waren. 
 
We zien dus dat God inderdaad moeite doet om hen te overtuigen 
en hun geweten te raken. Dat zou God niet doen als Hij toch al in 
zijn raad besloten had hen te verwerpen. 
Maar de Here kan dit ook tot een waarschuwing voor ongelovige 
lezers van vandaag gebruiken. Ook zij hebben niet het excuus dat 
God toch al over hen besloten heeft, hetzij ten leven, hetzij ten 
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oordeel. Niet een besluit van God, maar het eigen zondige leven 
en de weigering om naar God te luisteren bewerkt dat een 
zondaar reddeloos verloren gaat, waardoor wij God verdriet 
aandoen, zoals de Here Jezus gehuild heeft over onbekeerlijk 
Jeruzalem. 
 

4 Breng wat gij nodig hebt als het pak van een balling, bij dag, 
voor hun ogen, naar buiten, en zelf zult gij bij avond naar buiten 
komen te hunnen aanschouwen, als iemand die in ballingschap 
gaat. 
5 Maak een gat in de muur, voor hun ogen en ga daardoor naar 
buiten. 
6 Gij zult uw pak voor hun ogen op uw schouder laden; bij dikke 
duisternis zult gij het wegbrengen; uw gezicht zult gij bedekken, 
zodat gij de grond niet ziet. Want Ik stel u tot een zinnebeeld voor 
het huis Israëls. 
7 Toen deed ik, zoals mij bevolen was: wat ik nodig had, bracht ik 
bij dag naar buiten als het pak van een balling en in de avond 
maakte ik met mijn hand een gat in de muur; bij dikke duisternis 
bracht ik het weg; voor hun ogen laadde ik het op mijn schouder.  

 
De profeet moest een zinnebeeld zijn voor het volk dat naar Gods 
Woord alleen niet luisterde, waarmee hij een illustratie was van de 
boodschap die hij moest prediken. 
Er zijn er om ons heen ook velen, die naar het Woord van God 
niet luisteren. Misschien mogen wij ons wel eens afvragen, of wij 
hetgeen we prediken ook illustreren in ons leven. Ezechiël moest 
doen wat een balling zou moeten doen en maakte als het ware 
hetzelfde mee. De boodschap van God moet daardoor ook op 
hemzelf diepe indruk hebben gemaakt. En ook hier hebben wij 
onszelf een vraag te stellen. Welke indruk maakt de boodschap 
die wij mogen brengen nog op onszelf? 
 

8 En des morgens kwam het woord des HEREN tot mij: 
9 Mensenkind, heeft het huis Israëls, dat weerspannige geslacht, 
niet tot u gezegd: wat doet gij? 
10 Zeg tot hen: zo zegt de Here HERE: op de vorst in Jeruzalem 
slaat deze Godsspraak en op het gehele huis Israëls, dat daar 
woont. 
11 Zeg: ik ben voor u een zinnebeeld; zoals ik gedaan heb, zo zal 
aan hen geschieden: in ballingschap, in gevangenschap zullen zij 
gaan; 
12 en de vorst onder hen zal bij dikke duisternis zijn pak op zijn 
schouder laden en naar buiten trekken; in de muur zal men een 
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gat maken om hem daar doorheen te laten; zijn gezicht zal hij 
bedekken, omdat hij met zijn oog deze grond niet zal weerzien. 
13 Ik zal mijn net over hem uitspreiden en hij zal in mijn strik 
gevangen worden; Ik zal hem naar Babel, het land der Chaldeeën, 
brengen, maar hij zal dat niet zien; en daar zal hij sterven. 

 
De ballingen hadden nog steeds de hoop dat hun ballingschap 
spoedig ten einde zou zijn en dat Jeruzalem en de inwoners 
ongemoeid gelaten zouden worden. Er waren valse profeten die 
hen dat ook voorspiegelden. Maar de Here sprak anders en liet 
dat door Ezechiël heel krachtig verkondigen. En zoals de profeet 
het aankondigde, is het ook gegaan. Nebukadnezar heeft Zedekia 
gevangen genomen en hem naar Babel gebracht. Dat land heeft 
hij evenwel niet gezien, want de koning van Babel heeft hem de 
ogen laten verblinden (2 Kon.25:7). 
 

14 Allen die hem omgeven, zijn helpers en al zijn krijgsbenden, zal 
Ik naar alle windstreken verstrooien, en achter hen zal Ik het 
zwaard trekken. 

 
De Here zou niet meer verschonen en de bedreigingen, die Hij 
door vorige profeten had laten uitspreken, zou Hij in vervulling 
doen gaan. 
 

15 En zij zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik hen onder 
de volken verspreid en over de landen verstrooi. 

 
Zij, die de profeet Jeremia veracht en zijn woorden niet geloofd 
hadden, zouden de waarheid daarvan aan hun lijf ondervinden en 
kunnen weten, dat de Here waarachtig is in zijn woorden en 
daden.  
 

16 Maar Ik zal van hen een klein aantal mannen het zwaard, de 
honger en de pest doen overleven, opdat zij al hun gruwelen 
vertellen onder de volken in wier gebied zij komen; en zij zullen 
weten, dat Ik de Here ben. 

 
Slechts een klein aantal zou gespaard blijven om onder de volken 
te vertellen, wat hun om hun zonden overkomen was en hoe de 
Here hen tenslotte geslagen had.       
 

Wordt D.V. vervolgd 
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Onbaatzuchtige zondaars? 
____________________________________________ 

 
In het Reformatorisch Dagblad van 15 oktober jl. heeft Dr. Van 
Vlastuin een kort artikel geschreven over een boek van John 
Piper. Hij schrijft daarover:  
“Het komt mij voor dat Piper met zijn accent op de Gever een 
heilzaam tegenwicht biedt….. tegen de trend dat het evangelie er 
zou zijn om menselijke behoeften te bevredigen. Op de wijze van 
Piper komt niet de mens centraal te staan, maar God en zijn 
glorie. Gods liefde is totaal iets anders dan het waarderen van de 
mens. De religie die hieruit opbloeit, heeft de zelfliefde als basis. 
We hebben God niet om Zichzelf lief, maar omdat Hij ons een aai 
over de bol geeft”. 
Zo zo. Zou Van Vlastuin nooit gelezen hebben wat de apostel 
Johannes in zijn eerste brief heeft geschreven?:  “Wij hebben 
(Hem) lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad”.  
 
Dan schrijft hij verder: “Piper biedt op deze wijze tegenwicht tegen 
de trend dat het evangelie lijkt op te gaan in Christus en dat er van 
het trinitarische karakter (Goddelijke Drieëenheid) van het 
christendom niets overblijft. Als de heilshistorische komst van 
Christus op deze wijze centraal komt te staan, blijft er niets over 
van God als Schepper.” 
Het is wel een krasse uitspraak dat er niets over blijft van God als 
Schepper, wanneer de heilshistorische komst van Christus zo 
centraal komt te staan. 
Als in Openbaring 4 God in zijn troon wordt voorgesteld, vallen de 
oudsten volgens de verzen 10 en 11 voor God neer en prijzen zij 
Hem als de Schepper. Maar als het Lam in de troon wordt gezien, 
staande als geslacht, zeggen zij niet iets, neen, dan zingen zij: “En 
zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te 
nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen 
voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; 
en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot 
priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde”. (Openbaring 
5:9 en 10) 
 
Dat Christus is gekomen om zijn leven te geven tot een losprijs 
voor velen, staat in het lied van de oudsten wel duidelijk centraal. 
Maar dat verduistert of negeert niet in het minste de grootheid van 
God als Schepper en verhindert de oudsten niet God in dat 
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karakter de eer te geven. De bewering dat het centraal stellen van 
de heilshistorische komst van Christus niets over laat van God als 
Schepper, blijkt dus een zeepbel te zijn. 
Als iemand denkt dat aan Christus soms een te grote plaats wordt 
toegekend, mag hij Johannes 5:23 wel eens overdenken: “opdat 
allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert 
ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft”.  
 
Een volgende opmerking van de schrijver: 
“Het doel van de vergeving is niet dat ik mijzelf lekker voel en 
geen last meer heb van een beschuldigend geweten, maar dat er 
weer recht wordt gedaan aan God”. 
Zou er echter geen recht aan God gedaan worden als God de 
zondaar oordeelt? Zonder twijfel wel. En is er geen recht aan God 
gedaan toen Hij de zonden van allen die geloven op zijn Zoon 
heeft gelegd en Hem in het oordeel daarover bracht? Ja, op 
Golgotha is zeker aan Gods recht voldaan. Maar waartoe? 
Dat beantwoordde de Here. Het staat in Johannes 3:16 en 17: 
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, 
maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door 
Hem behouden worde”.  
Rechtvaardiging van een zondaar zou geen doel in zichzelf zijn, 
maar is bedoeld om ze opnieuw in een goede verhouding tot God 
te brengen. Is dat voor God zo noodzakelijk? Is dat opdat er aan 
God recht wordt gedaan?  
 
Door de rechtvaardiging van een zondaar wordt er geen recht 
gedaan aan God. Door de rechtvaardiging van een zondaar (om 
Jezus’ wil) kan God in liefde die zondaar omarmen en hem als een 
voor God kostbaar eigendom in zijn hut verbergen.  
God is te heilig om de zonde zelfs te zien. Maar Hij is ook liefde 
en Hij wil zijn liefde bewijzen zelfs aan de meest verdorven 
zondaar. Waarom dat?  
Omdat God liefde is. En Hij kan pas al zijn liefde aan zondaars 
bewijzen, als hun zonden zijn weggedaan. Maar hoe konden de 
zonden weggedaan worden zonder aan de gerechtigheid Gods te 
kort te doen? De schuld moet betaald worden en het vonnis dat 
vaststaat moet voltrokken worden. Er is geen ontkomen aan het 
rechtvaardige oordeel Gods. Hoe kan dan ooit Gods bedoeling in 
liefde vervuld worden? Hoe kan God zich dan ooit over de zondaar 
ontfermen?  
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Daartoe heeft God in zijn ongelooflijke liefde zijn Zoon gezonden, 
die de volle prijs voor onze schuld heeft betaald en het volle 
oordeel dat bij onze zonden past, heeft ondergaan en die door 
God tot zonde is gemaakt opdat de zonde in het vlees, dat is de 
menselijke zondige natuur, veroordeeld zou kunnen worden in 
Hem die aan het kruis hing (Romeinen 8:3 en 2 Korinthiërs 5:21. 
Lees die Schriftplaatsen, wees niet te gemakzuchtig, maar laat ze 
tot u doordringen.) 
 
Dat Christus tot zonde is gemaakt verklaart ook hoe Hij in 
Johannes 3 Zichzelf aan het kruis kon vergelijken met de slang 
aan het hout in de woestijn. De slang wijst toch op de duivel? Dat 
is zeker waar. Maar op Golgotha heeft God zijn heilige Zoon – het 
gaat ons denken te boven – tot zonde gemaakt, opdat niet alleen 
voor onze verkeerde daden betaald zou zijn, maar ook de boze 
menselijke natuur gevonnist zou zijn.  
Als we dat verstaan, kunnen we ook begrijpen dat in het laatste 
oordeel (dat in Openbaring 20 wordt beschreven), zij die 
geoordeeld worden, naar hun werken worden geoordeeld en niet 
naar hun zondige natuur. Alleen de daden, de zonden, komen in 
het gericht en zijn grond voor het eeuwige oordeel. Niemand wordt 
veroordeeld om zijn of haar zondige natuur.  
 
En wat doet de Heilige Geest die van de hemel gezonden is? Stelt 
die Christus centraal?  
Zonder twijfel, zoals de knecht van Abraham tegenover Rebekka 
de zoon van Abraham (Izaak) centraal stelde. In Johannes 15:26 
heeft de Here van Hem gezegd: “Wanneer de Trooster komt, die Ik u 
zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uit 
gaat, zal deze van Mij getuigen;...”. En in Johannes 16:14 en 15 heeft 
de Here van Hem gezegd: “Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het 
uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het 
mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen”. 
 
Toen de verloren zoon bij zijn vader terugkwam en de vader hem 
in zijn armen sloot, was de vader toen blij, omdat hemzelf  recht 
werd gedaan, of omdat hij zijn zoon weer zijn liefde kon bewijzen 
en hem kon goeddoen? Ongetwijfeld het laatste. 
Aan Dr. Van Vlastuin komt de lof toe dat hij toch erop wijst dat in 
het boek van Piper het evangelie van het kruis ontbreekt. Hij zegt 
ook zeer terecht dat er geen tegenstelling is tussen Gods 
heerlijkheid en het evangelie van het kruis.  
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Overigens, het boek van John Piper zal ik beslist niet aanschaffen 
en ik kan het niet aanbevelen. Hoe zou ik een boek aanbevelen, 
waarin het evangelie van het kruis verzwegen, verdoezeld of 
genegeerd wordt? 
 

Als wij U zien, geboeid, bespot, geslagen, 
de Man van smart, gehangen aan het kruis, 
die al dat leed om onzentwil wou dragen, 
de Zoon en de Gebieder in Gods huis, 
dan zien we aan uw kruis geen schande meer, 
maar in vernedering de allergrootste eer. 
 
Dan gaan uw wonden van Uw grootheid spreken,  
groter dan van een koning op zijn troon; 
hoe groot is dan aan ’t kruis Uw eer gebleken, 
de Koning in vernedering, Gods Zoon. 
Wie is er groter dan Een die zich geeft 
opdat zijn vijand niet verderft, maar eeuwig leeft? 

        
J.Ph.Buddingh 

 
~~~~~~~~~~ 

 
 

 
Doop is niet in de plaats van de besnijdenis 

gekomen 
_____________________________________________  
 
Volgens een boekbespreking door Ds. H. Korving in het 
Reformatorisch Dagblad heeft Dr. J. Hoek het bovenstaande in 
zijn boek “Geroepen in een nieuwe eeuw” geschreven. Je zou 
haast zeggen “hij durft wel”, want voor velen staat het vast dat de 
doop wel in de plaats van de besnijdenis is gekomen. 
De bijbelse grond voor die gedachte is Kolossenzen 2:11 en 12, 
waar staat: “In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van 
mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des 
vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in 
de doop. In Hem zijt gij ook medeopgewekt door het geloof aan de 
werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt”. 
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Aan die beide teksten is kennelijk te weinig aandacht besteedt. 
Men gaat er van uit dat daar inderdaad staat, dat aan een christen 
toen hij gedoopt werd hetzelfde is voltrokken als voorheen in 
Israël door de besnijdenis gebeurde. Maar is dat juist? 
Wat was de besnijdenis? Welk karakter had dat?  
Besnijdenis vond plaats door het mes te hanteren en had het 
karakter van “het mes in het vlees”, dat is “het oordeel over het 
vlees”. Of veel Israëlieten dat hebben verstaan, is niet te 
beantwoorden. Maar Jeremia 4:1-4 bevestigt dat de besnijdenis 
dat karakter van zelfoordeel heeft: “Indien gij u bekeert, Israël, luidt 
het woord des HEREN, dan moogt gij tot Mij wederkeren, en indien gij uw 
gruwelen wegdoet uit mijn ogen, dan behoeft gij niet te vlieden; dan zult 
gij zweren: ‘zo waar de HERE leeft’,in waarheid, recht en gerechtigheid, 
en de volken zullen elkander in Hem de zegen toebidden en in Hem zich 
beroemen. Want zo zegt de HERE tot de mannen van Juda en tot 
Jeruzalem: Ontgint u nieuw land en zaait niet tussen de doornen; 
besnijdt u voor de HERE en doet weg de voorhuid van uw hart, gij 
mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn gramschap niet 
uitsla als een vuur en onuitblusbaar brande om de boosheid uwer 
handelingen”. 
 
Inderdaad wordt in Genesis 17:10 en 11 van de besnijdenis 
gezegd: 
“Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw 
nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden worde; gij zult het 
vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het 
verbond zijn tussen Mij en u”.  
 
Het is dus juist om de besnijdenis het teken van het verbond met 
Abraham en zijn nageslacht te noemen. De gangbare uitdrukking 
is “teken en zegel van het verbond”. Waar komt dat “en zegel” 
vandaan? 
Dat berust op de tekst in Romeinen 4:11 waar staat: “En het teken 
der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof, 
dat hij in zijn onbesneden staat bezat”. Wordt in die tekst gezegd, dat 
de besnijdenis teken en zegel was? 
Neen. Er wordt gezegd dat de besnijdenis een teken was, en dat 
dat teken het zegel was op de gerechtigheid des geloofs van 
Abraham. Er wordt niet gezegd dat de besnijdenis het zegel van 
het verbond was. Dat teken was een zegel op zijn gerechtigheid 
door het geloof, niet op het verbond. We behoren dus te spreken 
van “een teken van het verbond” en van “een zegel van de 
gerechtigheid van het geloof”. En van een “zegel van de 
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gerechtigheid des geloofs” wordt alleen gesproken met betrekking 
tot Abraham. Het is dan ook onjuist om te denken, dat de 
besnijdenis altijd en voor ieder “zegel van de gerechtigheid des 
geloofs” was. Hoe zou dat ook kunnen daar veel Israëlieten 
helemaal niet gelovig waren, hoewel ze besneden waren. 
 
Nu dat is recht gezet, kunnen we terugkeren naar de tekst in 
Kolossenzen 2. Daarin staat, dat de christenen besneden zijn met 
een besnijdenis die niet met handen geschied is. Dat heeft plaats 
gevonden in “het afleggen van het lichaam des vlezes”, volgens 
de St. Vertaling “het uittrekken van het lichaam des vlezes”.  
Hoe heeft dat afleggen of uittrekken dan plaats gevonden? We 
leven immers allen in een vleselijk lichaam. Dat staat er achter: 
“door de besnijdenis van Christus”. 
 
Er wordt dus niet bedoeld dat christenen geen lichaam meer 
hebben, maar dat hun oude, vleselijke mens is afgelegd, zoals in 
Efeziërs 4:22 geschreven is: “dat gij wat uw vroegere wandel betreft, 
de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende 
begeerten”, en in Romeinen 6:6 “dit weten wij immers, dat onze oude 
mens mede gekruisigd is”.  
 
Een christen is dus besneden in de besnijdenis van Christus. 
Wordt daarbij gedacht aan Zijn besnijdenis na Zijn geboorte? 
Neen, er wordt gedoeld op Zijn kruis, Zijn vonnis, Zijn sterven, 
want daarin is de gelovige mede gevonnist en gestorven, zodat 
Paulus kon schrijven: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, 
dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij”. (Galaten 2:20). 
Met de “besnijdenis van Christus” in Kolossenzen 2:11 worden het 
oordeel over Christus en zijn dood bedoeld. Besnijdenis is immers 
“het mes in het vlees”! Dat is aan Christus vervuld op Golgotha. 
 
Als een christen dan met Christus gestorven is, behoort hij ook 
begraven te worden. Dat wordt dan ook in Kolossenzen 2:11 
toegevoegd door de  woorden “daar gij met Hem begraven zijt in de 
doop”.  
In de NBG vertaling staat dus “daar gij met Hem begraven zijt in 
de doop”.  
In de Staten vertaling staat er “zijnde met Hem begraven in de 
doop”.  
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In de Engelse letterlijke vertaling van Young staat “being buried 
with him in the baptism”, wat gelijk is aan de weergave in de 
Staten vertaling. 
De Staten Vertaling is correct. De grondtekst rechtvaardigt de 
toevoeging van het woordje “daar” niet.  De zin bedoelt niet te 
zeggen dat de christen besneden is, daar hij immers in de doop 
met Christus werd begraven, maar dat hij in Christus oordeel 
geoordeeld, dat is besneden is en zegt vervolgens dat die 
gelovige als gestorvene in de doop is begraven. 
Dr. Hoek heeft dus gelijk, als hij stelt dat van de doop niet wordt 
gezegd dat zij in de plaats van de besnijdenis is gekomen.  
De Schrift zegt ook nergens dat de doop teken en zegel van het 
verbond is. Die zegwijze berust op de gedachte dat de doop in de 
plaats van de besnijdenis is gekomen, waarvan men meent dat die 
teken en zegel van het verbond was. (We hebben echter gezien 
dat de besnijdenis nergens zegel van het verbond wordt 
genoemd.)   

       
 J.Ph.Buddingh 

 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
 

 
Een veelheid aan Jezusbeelden 

_____________________________________________  
 
Daarmee wordt niet een serie houten of stenen afbeeldingen van 
de Here Jezus bedoeld, maar verschillende visies op zijn Persoon, 
die, naar men meent, het gevolg zijn van de verschillen in de vier 
evangeliën. Professor Van der Brom heeft volgens een artikel in 
het Reformatorisch Dagblad met die veelheid geen moeite, omdat 
“De Jezus van de ander niet op mijn Jezus hoeft te lijken”. Het 
stuk in het Reformatorisch Dagblad werd door Drs. D.J. 
Diepenbroek geschreven naar aanleidng van het debat over het 
boek van Paus Benedictus XVI “Jezus van Nazareth”. Het boek 
zou een te beperkt beeld van de historische Jezus geven. 
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Als je zoiets leest komt de vraag in je op, of er dan nog een 
andere Jezus is geweest dan de Jezus van de Heilige Schrift, een 
historische Jezus. Mij dunkt dat er slechts één Jezus is geweest, 
historisch geboren in Bethlehem, historisch gekruisigd onder 
Pilatus, gestorven, begraven en opgestaan en nu gezeten aan 
Gods rechterhand. 
De critici Menken en Van der Brom verliezen volgens Drs. D.J. 
Diepenbroek “met hun focus op de diversiteit van de Schrift het 
zicht op de eenheid ervan”.  
Volgens Paus Benedictus is de Jezus zoals Hij in de vier 
evangeliën beschreven wordt, de werkelijke en historische Jezus, 
wat de twee hoogleraren niet onderschrijven. Zij vinden dat 
daarmee het beeld dat Ratzinger van Jezus geeft, is losgemaakt 
van de historische context van de gemeenschappen waaraan de 
evangelisten schreven en zodoende “gefatsoeneerd voor 
algemeen gebruik”. De beide heren menen dus Gods woord niet 
letterlijk te moeten nemen en beweren dat de historische Jezus 
niet is zoals Hij ons in de evangeliën wordt voorgesteld. 
 
Als ik zou moeten kiezen tussen Ratzinger of de twee 
hoogleraren, zou ik zonder aarzelen voor Ratzinger kiezen, 
hoewel ik de Rooms-Katholieke leer met beslistheid afwijs. 
Gelukkig hoef ik niet te kiezen, want Gods Woord is met 
goddelijke wijsheid geschreven en is zonder twijfel genoeg zowel 
tot bekering als tot geestelijke opbouw. 
Hetgeen ons in de evangeliën over Jezus Christus wordt 
meegedeeld, betreft absoluut de historische Jezus van Nazareth, 
de Zoon van God, die nu aan de rechterhand Gods zit. Er is niet 
deze Jezus voor die en een andere Jezus voor iemand anders. 
“Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de 
mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen” 
(1 Timotheüs 2:5 en 6). 
 
Zijn er dan geen verschillen in de evangeliën? Zeker wel. Maar de 
reden daarvoor kan men slechts gaan begrijpen door de hulp en 
leiding van de Geest van God, die God geeft aan elk die zich 
waarachtig heeft bekeerd en in Jezus Christus gelooft. (1 
Korinthiërs 12:2-14). 
 
Ik wil iets daarvan weergeven: 
Er zijn vier evangeliën die elk de Here Jezus in een bepaald 
karakter weergeven. 
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1)  Mattheüs begint met de vermelding dat Hij uit Davids geslacht 
is en stelt Hem dus voor als de Koning Israëls. Zijn geboorte 
toont het aan. Maar: 

2)  Marcus moet dat aanvullen met de voorstelling van Hem als 
Dienstknecht of Priester, omdat Christus Koning/Priester is 
naar de ordening van Melchizedek. Priesterdienst begint met 
de zalving. Daarom wordt in het evangelie van Marcus de 
geboorte niet vermeld.  

Mattheüs en Marcus behoren dus bij elkaar. 
 
3)  Lucas stelt Hem voor als waarachtig kind van Adam, de Zoon 

des mensen dus. Zijn geboorte en alles er omheen vinden we 
in Lucas dan ook uitgebreider dan elders. Maar laat niemand 
denken dat Hij slechts Mens is. Daarom: 

4)  Johannes, die geen geslachtsregister geeft, maar wijst op zijn 
waarachtige Godheid, Degene die van het begin af is, Gods 
Zoon. Deze Mens is namelijk God de Zoon. 

Lukas en Johannes behoren dus ook bij elkaar. 
 
Geen wonder dat de vier evangelisten verschillend geschreven 
hebben. De Geest Gods bestuurde hun pen naar gelang het nodig 
was om het Wezen en werk van Christus te belichten 
overeenkomstig de taak van elk in het bijzonder. 
 
Wie inzicht in Gods Woord zoeken, dienen zich eerst te bekeren 
en de Christus der Schriften, met geloof en dankbaarheid aan te 
nemen, waarna God zelf hun mogelijk het licht wil geven dat ver 
boven alle menselijke bedenksels en vermeende vindingen 
uitgaat. Dan zullen zij met de psalmist kunnen zeggen:  
“Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn 
mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw 
bevelen”. (Psalm 119:99 en 100) 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~ 
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Volk in donkerheid en duister, 
in benauwdheid voor de dood, 
zie het licht dat straalt, de luister 
schijnend in uw grote nood. 
Zoek het niet in eigen wezen, 
in de hoeken van uw hart; 
wat ge daar vindt, doet slechts vrezen 
en maakt angstig en verward.        
 
Zie dat Kind, door mensenhanden 
in een voerbak neergelegd, 
heerlijkheid in plaats van schande, 
door een engel aangezegd. 
Bron van vreugd, bedoeld voor allen, 
vlees geworden naar Gods wens, 
door wie ’s Vaders welgevallen 
uit kan gaan tot ieder mens. 
 
Waar het straalt toont het de vlekken, 
van een elk die het beschijnt. 
’t Is vergeefs  om te bedekken, 
wat slechts door zijn bloed verdwijnt. 
Tot behoud is Hij gekomen, 
Hij is de genadetroon.  
Wie Hem hebben aangenomen 
Zijn Gods kind’ ren door de Zoon.     
 
Heerschappij is op zijn schouder,  
wonderbare Raad is Hij; 
sterke God en de Behouder 
van de zondaar, u en mij. 
Vredevorst en Eeuw’ ge Vader, 
Hoop voor wie verloren is; 
kom tot Hem, tot Jezus nader, 
die voor ons geboren is. 
 
Licht van God, dat wil bestralen, 
wie gelooft dat God Hem zond 
om de zondaar op te halen, 
dwalend tot hem Jezus vond. 
Er wordt niemand afgewezen, 
ieder die zijn schuld belijdt, 
hoeft geen oordeel meer te vrezen, 
omdat Jezus hem bevrijdt.           

  
Amen, Gode zij d’ eer.     
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Wij wensen u gezegende feestdagen 

en Gods genade voor 2009 toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 


