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Grote verwachtingen (8)– Het boek Handelingen der 
Apostelen.  
 
Verzet tegen de Heilige Geest. 
 
In vers 51 verweet Stephanus zijn hoorders, dat zij zich altijd tegen 
de Heilige Geest verzetten. Dat is onze aandacht wel waard, omdat 
er in meerdere behoudende kringen wordt gesproken over de 
“onwederstandelijke werking van de Geest”. Men wil daarmee 
zeggen, dat de mens zich niet tegen de Heilige Geest kan verzetten.  
Dat is echter een onjuiste opvatting. Als een zondaar onder de 
prediking van Gods Woord komt, is de Heilige Geest door dat Woord 
met hem bezig. Velen wijzen dat Woord echter af, willen zich niet 
laten gezeggen, geloven niet, bekeren zich niet en verzetten zich 
daarmee tegen de Heilige Geest.  
Zij kunnen wel beweren, dat de Heilige Geest niet aan hen heeft 
gewerkt, omdat zij dan onvermijdelijk veranderd zouden zijn, en zo 
hun verantwoordelijkheid afschuiven, maar het Woord Gods zal ten 
einde tegen hen getuigen en hun bewering ontzenuwen. Niet de 
Heilige Geest bleef in gebreke, maar zijzelf hebben zich verzet. 
 
Stephanus was vol van de Geest en van kracht, voldoende kracht 
van boven om zijn hoorders onbevreesd te zeggen, dat zij de 
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Rechtvaardige, die door de profeten was aangekondigd, verraden en 
vermoord hadden en de wet niet gehouden hadden. 
Maar wie de leugen liefheeft, wil de waarheid niet horen.    
 
Het antwoord van het Sanhedrin. 

 
54 Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de 
tanden tegen hem. 
55 Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de 
heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, 
56 En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, 
staande ter rechterhand Gods. 
57 Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopte hun oren toe en 
stormden als een man op hem los; 
58 en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden 
hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. 

 
Bij de keuze van de diakenen werd in hoofdstuk 6:5 van Stefanus 
gezegd, dat hij “vol van geloof en van de Heilige Geest” was. In vers 
8, dat hij “vol genade en kracht” was. In vers 15, dat zij “zijn 
aangezicht zagen als het aangezicht van een engel”. 
Het eerste, vol van geloof en van de Heilige Geest, is de basis voor 
de volgende kenmerken. Waar de Heilige Geest alle ruimte in het 
hart en het leven krijgt, kan Hij alle rijkdom van Christus uitstallen en 
uitdelen. Daar zal dan genade en kracht het kenmerk worden, maar 
tenslotte ook iets gezien worden van de Persoon met wie de 
betrokkene gemeenschap heeft en met wie hij zich geestelijk voedt. 
Dat moet zichtbaar worden in een zekere heerlijkheid.  
We lezen meer dan eens, dat mensen bij de verschijning van een 
engel schrokken en hun eigen nietigheid beseften. De leden van het 
Sanhedrin echter schrokken niet en aarzelden niet met hun 
rechtzitting op grond van een vals getuigenis door te gaan. Zij waren 
blijkbaar zo zeer vervuld met hun eigen belang, hun eigen status, hun 
eigen visie en hun eigen wil, dat hun ogen en hun aandacht moeilijk 
of niet op iemand of iets anders gericht kon worden. Zij zouden bij 
wijze van spreken van een brandende braambos die niet verteerde 
niet onder de indruk komen. 
Aan het einde van zijn betoog, toen hij hun woede zag, was hij nog 
zo vervuld van de heerlijkheid van zijn Heiland, dat hij zag wat 
anderen niet konden zien, de Zoon des mensen staande aan de 
rechterhand van God. 
O, zij wisten wat hij zei. Zij kenden de Schrift in Daniël, waar gezegd 
wordt,  
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9 Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van 
dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar 
blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit 
laaiend vuur; 
10 en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizendmaal 
duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voor 
hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend. 
 
13 Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels 
kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, 
en men leidde hem voor deze; 
14 en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle 
volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige 
heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat 

onverderfelijk is. (Daniel 7:9-14). 
 
Wat een gebeurtenis riep hij voor hen op!. De Allerhoogste, die door 
talloze engelen gediend wordt, zal zich zetten voor het gericht en de 
Zoon des mensen ontvangt de eeuwige heerschappij. 
Het leek alsof dat uur was aangebroken en Stephanus getuigde er 
van. Maar zij, die zich tegen de Heilige Geest bleven verzetten, 
openbaarden des te duidelijker hun opstandig verzet tegen God en 
zijn Christus en wilden geen enkel getuigenis en ook geen 
waarschuwing meer horen en vielen op hem aan. 
 
In vers 58 wordt voor het eerst Saulus genoemd, toen nog een jonge 
man. Van hem zegt hoofdstuk 8:1 dat hij mede een welgevallen in de 
dood van Stephanus had. Hij was dus reeds een verklaarde vijand 
van Christus. De Geest Gods laat hem nu reeds noemen, als 
voorbereiding op de taak waartoe God hem reeds had bestemd.  
Het is merkwaardig, dat de man, die tot bekering kwam door een 
gezicht van de heerlijkheid van Christus, aanwezig was, toen 
Stephanus de Zoon des mensen aan de rechterhand Gods zag. 
Wat moet hij na zijn bekering diep onder de indruk zijn gekomen van 
de woorden van Stephanus, die de vijandschap van de Joden zo 
onomwonden had aangeduid.  
Het paste allemaal in zijn latere dienst onder de heidenen. Het moet 
voor hem niet verbazingwekkend zijn geweest, dat God het heil tot de 
volken liet gaan. Was hijzelf niet even vijandig en hardnekkig 
geweest als zijn volksgenoten?  
 
De dienstknecht als de Meester. 

 
59 En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, 
ontvang mijn geest. 
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60 En op de knieen vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze 
zonde niet toe! En met deze woorden ontsliep hij. 

 
Wat een volgeling van zijn Heer was deze man. Het laatste woord 
van zijn Meester voor Hij stierf, was ook zijn laatste woord, een 
woord van vertrouwen zelfs in het gezicht van de dood. 
Maar dat andere was eveneens een woord in navolging van de Here. 
Hebt uw vijanden lief, leerde onze Here ons. Stephanus bracht dat in 
praktijk. Zijn wij ook reeds zo ver gekomen? 

 

Hoofdstuk 8. 
 
Het begin van de christenvervolging. 

 
1 En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En er ontstond te dien dage 
een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden 
verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de 
apostelen. 
2 En vrome mannen droegen Stefanus ten grave en bedreven grote rouw 
over hem. 
3 En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het 
andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen 
over in de gevangenis. 

 
Tweemaal wordt Saulus genoemd. Er ontstond een grote vervolging, 
maar hij alleen wordt met name als vervolger genoemd. 
Maar de eerste vrucht wordt ook vermeld: De gelovigen werden over 
Judea en Samaria verstrooid. 
Stephanus werd met grote rouw begraven. Een groot prediker was 
weggevallen. Maar in zijn plaats stonden meerderen op: 

 
4 Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie 
verkondigende. 

 
We zien dat waar werd, wat Paulus veel later heeft geschreven: God 
doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben 
(.Romeinen 8:28). De vervolgde Christenen werden predikers en 
Gods werk begon zich uit te breiden. 

 
5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de 
Christus. 
6 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, 
hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 
7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid 
geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 
8 en er kwam grote blijdschap in die stad. 
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Filippus daalde af. Voor een Joodse man was het inderdaad een 
afdalen om naar de Samaritanen te gaan. Joden wilden met 
Samaritanen geen omgang hebben. De Samaritaanse vrouw aan wie 
de Here (Johannes 4) water vroeg, had zich daarom verbaasd, dat 
een Jood haar aansprak. 
Maar nu ging Filippus, de diaken, die echter een groot evangelist was 
zoals ook Stefanus geweest was, naar de Samaritanen en de Here 
ondersteunde zijn prediking door tekenen en wonderen en velen 
geloofden zijn woorden. Er kwam daardoor grote blijdschap in die 
stad. 
Het is de moeite waard om op te merken hoe de Here het evangelie, 
dat in de eerste plaats aan de Joden in Jeruzalem werd verkondigd, 
liet uitbreiden, eerst naar Judea, maar vervolgens ook naar de 
halfjoden in  Samaria. Dat laatste was wel moeilijk te verteren voor 
Joodse mensen, maar ging voor hen nog niet zo ver als prediking 
aan de heidenen. De Here hield in wijsheid met de gevoeligheid van 
de Joden in dat opzicht rekening en heeft de overgang naar de 
heidenen heel geleidelijk doen verlopen. 
We kunnen niet stellen, dat wat in die tijd plaats vond, ook in onze 
dagen op dezelfde wijze moet plaats vinden. Het was een 
overgangstijd, waarin weliswaar de gemeente reeds werd gebouwd, 
maar het Joodse systeem met de tempeldienst ook nog 
functioneerde, waaraan de eerste Christenen in Jeruzalem ook nog 
deelnamen.  
 
Jezus Christus, die zich vernederde in de plaats van de 
bedrieger, die zichzelf verhoogde.  

 
9 En een man, met name Simon, was reeds voor deze tijd in de stad bezig 
met toverij, waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde, en hij beweerde 
van zichzelf, dat hij iets groots was; 
10 en allen, van klein tot groot, hielden zich aan hem en zeiden: Deze is wat 
genoemd wordt de grote kracht Gods. 
11 En zij hielden zich aan hem, omdat hij reeds lange tijd hen door toverijen 
verbijsterd had. 
12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het 
Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich 
dopen, zowel mannen als vrouwen. 
13 En ook Simon zelf kwam tot geloof, en na gedoopt te zijn, bleef hij 
voortdurend bij Filippus, verbijsterd door die tekenen en grote krachten, die 
hij zag geschieden.  

 
De mens wordt weliswaar gekenmerkt door de hoogmoed, die satan 
in ons heeft gelegd, maar blijkt desondanks nog te beseffen, dat er 
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een macht boven onze menselijke macht is. Simon speelde daarop in 
en maakte er een winstgevende zaak van. Zij noemden hem de grote 
kracht Gods, maar zijn geldzucht was maar al te menselijk. 
Het was handel in de godsdienst, zij het een totaal bedrog. 
Filippus echter predikte door het evangelie geen lichamelijke 
genezing, maar leniging van de grote geestelijke nood. Daarbij gaf 
God ook tekenen van genezing, werkelijke genezing, geen dubieuze 
zaken die niet te controleren zijn. Het verschil met wat Simon 
voordien had gedaan, was wel heel duidelijk en velen geloofden en 
lieten zich dopen. 
Waar God werkt, hoeft niemand zich af te vragen of het werkelijk is, 
wat er beweerd wordt, wordt niemand teleurgesteld, hoeft er geen 
onderzoek gedaan te worden, maar is het zonneklaar, dat God 
gewerkt heeft. Dat was in die stad het geval. 
Simon zag heel goed in, dat hier werkelijke kracht Gods aan het werk 
was, zowel in het evangelie als in de wonderen waarmee de Here het 
woord bevestigde. Vers 13 zegt, dat ook hij tot geloof kwam en zich 
liet dopen.  
 
De eerste stap naar niet Joodse mensen. 
In grote wijsheid gaf God zijn Geest pas nadat de apostelen de 
gelovige Samaritanen als gelijken aanvaard hadden.  

 
14 Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord 
Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, 
15 die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de Heilige Geest mochten 
ontvangen. 
16 Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren 
alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. 
17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.  

 
God had aan de Samaritanen die geloofd hadden en gedoopt waren, 
niet de Heilige Geest gegeven, in tegenstelling tot de Joden die 
geloofd hadden. In grote wijsheid heeft de Geest van God het zo 
geleid, dat na het werk van de evangelist de apostelen Petrus en 
Johannes naar Samaria kwamen, mensen met onbestreden gezag 
onder de gelovigen, die zich door opleggen van hun handen met de 
pas bekeerde Samaritanen een verklaarden, zodat de Joodse 
gelovigen hen ook zonder bezwaar als broeders en zuster konden 
ontvangen. Daarop heeft God hun ook zijn Geest gegeven. Zo heeft 
de Here opschudding en onenigheid onder de Christenen voorkomen 
en tegelijk een eerste stap gezet in de richting van de heidenen. 
Men moet hieruit niet afleiden, dat oplegging van de handen 
noodzakelijk is wil iemand Gods Geest ontvangen. De Here heeft het 
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nodig gevonden in dit voor de Joden nieuwe geval te wachten tot de 
apostelen met hun gezag de gelovigen hadden getoond, dat  het naar 
Gods wil was, dat ook deze mensen het evangelie zouden 
aannemen. Daarna gaf ook God te kennen, dat Hij hen aanvaardde, 
zoals Hij allen aanvaardt die geloven, door zijn Geest te geven. 
Het enige geval dat hierop lijkt, is in Handelingen 19:1-8 vermeld. 
Ook dat is een afwijkende gang van zaken geweest, waarom eerst 
handoplegging plaats vond. In alle overige gevallen is van het 
opleggen van handen geen sprake.  
Bij de bekering van de Romein Cornelius gaf de Here hem en de 
anderen die geloofden zijn Geest nog voor Petrus zijn toespraak 
beëindigd had. Het moest de Joodse gelovigen daardoor geheel 
duidelijk worden, dat God niet alleen Joden, maar ook heidenen die 
geloofden, aanvaardde en zijn Geest gaf. Terecht zei Petrus daarvan 
“wie was ik, dat ik God kon weren?” (Handelingen 11:17).   
 
Een poging de koopmansgeest in de gemeente te brengen. 

 
18 En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest 
werd gegeven, bood hij hun geld aan, 
19 en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen 
opleg, hij de Heilige Geest ontvange. 
20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij 
gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven. 
21 Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor 
God. 
22 Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toeleg van uw 
hart u moge vergeven worden; 
23 want ik zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet 
van ongerechtigheid. 
24 Doch Simon antwoordde en zeide: Bidt gij voor mij tot de Here, dat mij 
niets moge overkomen van hetgeen gij gezegd hebt. 
25 Toen zij dan het woord des Heren betuigd en gesproken hadden, 
keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie aan vele 
dorpen der Samaritanen. 

 

Koopmanschap in Gods huis heeft de Here er toe gebracht een 
zweep te gebruiken. Hier trachtte de boze dat voor Gods huis 
verwerpelijke beginsel in de gemeente te introduceren. Het is het 
beginsel dat ook de afvallige christenheid aan het eind der dagen zal 
kenmerken.  

 
11 En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat 
niemand meer hun lading koopt, 
12 lading van goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van fijn linnen, purper, 
zijde en scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en 
allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, 
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13 kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe, 
lastdieren, schapen; lading van paarden en wagens en van lichamen; en 

zielen van mensen. (Openbaring 18:11-13) 
 

15 De kooplieden in deze dingen, die aan haar rijk geworden waren, zullen 
van verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenend en rouw bedrijvend, 
16 en zeggende: Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, 
purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en 
paarlen, want in een uur is al die zo grote rijkdom verwoest!  

(Openb. 18:15 en 16). 
 
23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom 
en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de 
machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; 
24 en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van 

allen, die geslacht zijn op de aarde. (Openb. 18:23 en 24) 
 
Petrus wees het aanbod van deze Simon met beslistheid af en 
veroordeelde zijn houding. Hoe zou een gave van God voor geld te 
koop zijn? En hoe zou een dienstknecht van God hetgeen God hem 
gaf gebruiken als handelswaar om zich te verrijken? 
Helaas is de verkeerde koopmansgezindheid ook in de christenheid 
aanwezig en het lijkt er op, dat velen het een volkomen normale zaak 
vinden. Grote gevers worden voor het voetlicht gehaald, anderen, 
gedreven door de behoefte om ook zo in de schijnwerpers te komen, 
nemen zich voor eveneens een flinke som te geven en de massa 
applaudisseert. Zoals gezegd verfoeit de Here dat. Hij wil geen 
Kanaaniet in zijn huis dulden. 
 
De eerste volbloed heiden toegevoegd. 

 
26 En een engel des Heren sprak tot Filippus en zeide: Sta op en ga tegen 
de middag de weg op, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is 
eenzaam. 

 
De Here had het werk van Filippus onder de Samaritanen bijzonder 
gezegend. We zouden hem aanraden vooral door te gaan. Als de 
Here zo zegent, blijkt immers dat Hij het werk dat verricht wordt, 
geheel goedkeurt en het zeker in stand wil houden. Hij laat immers 
het werk van zijn handen niet varen. 
Neen, maar Hij kan wel een volgende opdracht geven. 
Het kan gebeuren, dat wij zo onder de indruk zijn van het resultaat 
van enig werk en van de zegen daarop, dat we niet de scherpe oren 
meer hebben om het te horen, als de Here ons roept voor iets 
anders.  
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Filippus had nog geopende oren. Hij hoorde het toen een engel des 
Heren tegen hem zei, dat hij naar de weg tussen Jeruzalem en Gaza 
moest gaan, een eenzame weg. Maar wat een vreemde opdracht! Die 
weg was eenzaam, daar zou je geen aantallen mensen met de 
boodschap van Jezus Christus kunnen bereiken. 
Je zou geneigd zijn om te vragen of er geen werkterrein was, waar 
meer mensen bereikt konden worden. 
Maar de boodschap was duidelijk en heel nauwkeurig. 
Het werd niet aan Filippus overgelaten of hij vroeg of laat in die 
richting zou gaan, of mogelijk de volgende dag, neen, hij moest 
“tegen de middag” daar heen gaan.  

 
27 En hij stond op en ging. 

 
Moet dat nu apart vermeld worden? Ga liever door met hetgeen volgt, 
want daar gaat het immers om. 
Neen neen.  
Een woord van de Here vraagt om gehoorzaamheid, nauwkeurige 
gehoorzaamheid, naar de letter. 
Er zijn er die dat overdreven vinden. Zij menen dat het vooral om de 
geest en de gedachte van Gods woorden gaat. Als je hetzelfde kunt 
bereiken op je eigen manier, ook goed. 
Neen, niet goed. 
Wat weten wij van de dingen die vanmiddag of morgen zullen zijn?  
Niets.  
Een is alwetend. Als Hij een dienstknecht op een bepaald uur zendt, 
heeft Hij zijn reden daarvoor. Maar om te gehoorzamen is het beslist 
niet nodig, dat wij die reden kennen.  
We zeggen vaak dat onze Vader weet wat wij behoeven, terecht, en 
dat waarderen we bijzonder. 
Maar onze Vader weet ook wat Hij bedoelt en waarom. Laten we dat 
niet minder waarderen en meer lijken op de grote Dienstknecht Jezus 
Christus, van wie Markus zo dikwijls heeft geschreven dat Hij  
“terstond” dit of dat deed. 
 
Geloven, gehoorzamen en dan zien. 

 
Filippus had Gods Woord gehoord en gehoorzaamd, zonder te weten 
waartoe God hem heenzond. Na gehoorzaamheid kwam nu het zien. 

 
En zie, een Ethiopiër, een kamerling, een rijksgrote van Kandake, de 
koningin der Ethiopiërs, haar opperschatbewaarder, was naar Jeruzalem 
gegaan om te aanbidden; 
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28 en hij was op de terugweg en las, in zijn wagen gezeten, de profeet 
Jesaja. 

 
De Here maakte geen fouten. Hij wist van die Ethiopiër. Na de Joden 
in Judea en vervolgens de Samaritanen wilde Hij dat deze Ethiopiër 
de eerste heiden zou zijn, die het evangelie van Christus zou horen 
en aannemen. Juist deze man omdat hij op de terugreis naar Ethiopië 
was en dus niet bij een gemeente in het land Israël gevoegd zou 
worden. De Joodse christenen zouden wel horen, dat die heiden het 
evangelie had aangenomen en gedoopt was, maar zouden met hem 
geen probleem hebben op grond van hun Joodse wetten, waar zij nog 
steeds aan vasthielden. 
Bovendien zou die man gezien zijn hoge positie veel invloed in zijn 
land hebben, waardoor de boodschap die hij op zijn beurt zou 
doorgeven, door velen geloofd zou worden. Zo konden in Ethiopië 
veel heidenen worden toegevoegd, zonder dat de Joodse gelovigen 
daar problemen mee zouden hebben. 
Wat een wijsheid van God. Langzaam, stap voor stap werd door de 
Here het werk in de richting van de heidenen uitgebreid. Maar op een 
zodanige wijze, dat geen onenigheid of onrust onder de gelovige 
Joden ontstond. Wat gelukkig, dat Filippus direct was opgestaan om 
naar de plaats te gaan die God hem gezegd had! 

 
29 En de Geest zeide tot Filippus: Treed toe en voeg u bij deze wagen. 
30 En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. 

 
Wie in de weg van de Here is, mag rekenen op leiding van boven. 
Die leiding ontving Filippus en hij toonde dezelfde ijver als die hem 
op de weg naar Gaza had gebracht. Hij liep snel toe.  
En toen hoorde hij dat de Ethiopiër uit de profetie van Jesaja las. 
De man was misschien wel wat teleurgesteld geraakt bij zijn bezoek 
in Jeruzalem. De priesters zullen hem niet enthousiast verwelkomd 
hebben, een heiden immers.  
Hij had wel de boekrol van Jesaja. Dat was een kostbaar bezit, een 
deel van de heilige geschriften van Israël. Zou hij daardoor de God 
van Israël beter leren kennen?  
Teleurgesteld of niet, de Ethiopiër op zijn terugreis werd door de 
Here gekend. Mensen kunnen iemand afwijzen, maar de Here kent 
allen die Hem zoeken. Deze donkere man was een van de schapen, 
die niet tot de stal Israël behoorden, en de goede Herder wilde hem 
bij zijn ene kudde voegen (Johannes 11:52) en daarvoor Filippus 
gebruiken. 
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Filippus zei: Verstaat gij wat gij leest? 
31  En hij zeide: Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst? En 
hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. 

 
Neen, de leiders in Jeruzalem konden hem niet helpen. Zij hadden 
Jesaja 53 kennelijk nooit begrepen. Zij hadden geen bekering nodig 
gehad naar zij meenden en hadden zelfs niet geloofd, toen ze de 
Man van smarten aan het kruis nagelden. 
Filippus echter was verlicht door de Geest van God. Hij kende Hem, 
die het Lam van God was en had geloofd en begrepen dat ook zijn 
zonden door dat Lam gedragen waren. Wie door de grote Helper 
geholpen is, kan anderen over die Helper vertellen.  

 
32 En het gedeelte van de Schrift, dat hij las, was dit: Gelijk een schaap 
werd Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is tegenover de 
scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open. 
33 In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen: wie zal zijn afkomst 
verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 
34 En de kamerling antwoordde, en zeide tot Filippus: Ik vraag u, van wie 
zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? 
35 En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, 
predikte hij hem Jezus. 

 
De Ethiopiër las een heel bijzonder gedeelte van Jesaja. Waarover 
handelt dat? Jesaja is tenslotte een oud boek uit de Israëlitische 
boekenschat. Was het nuttig voor de man om uitleg over zo een oud 
geschrift te krijgen? 
Jesja was een profeet van God geweest. Hij had woorden Gods 
gesproken. En in die oude woorden van God had de Here heel 
belangrijke voorzeggingen gedaan over de Verlosser die komen zou. 
Er zijn nog veel oudere boeken van de Heilige Schrift waarin over die 
komende Verlosser gesproken is. Maar in dit hoofdstuk van Jesaja 
wordt wel heel indrukwekkend betoogd, dat de Knecht des Heren niet 
gewaardeerd zou worden, dat Hij zou lijden om anderen te verlossen, 
en dat Hij de ongerechtigheden van velen zou dragen tot hun 
rechtvaardiging. 
Dat was precies wat deze Ethiopiër nodig had om te weten en te 
geloven. Filippus predikte hem Jezus aan de hand van dat gedeelte. 
En dat is ook vandaag nodig voor ieder mensenkind. Want Jezus is 
de Verlosser die de zonden van velen gedragen heeft en wie in Hem 
gelooft, wordt van alle ongerechtigheid gereinigd.  
      Wordt D.V. vervolgd. 

 
 

O, onverstandige Galaten. 
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Toen wij in de vijftiger jaren van de vorige eeuw met onze kinderen 
naar het Sauerland in Duitsland gingen, was het wat lastig om het 
soort brood te kopen waaraan we gewend waren. Wat in die dagen 
daar te koop was bleek met zuurdeeg gebakken te zijn. Dat vonden 
we niet lekker en al werd ons verzekerd dat het leicht verdaulich was, 
we waren niet enthousiast te krijgen. 
Zuurdeeg, verzuurd deeg wordt in de Bijbel meer dan eens genoemd. 
Het is daar een beeld van ongerechtigheid, bederf, zonde, een goed 
gekozen beeld, nietwaar. 
Toen de Here op de Pinksterdag een nieuw werk begon, de bouw van 
de gemeente van Jezus Christus, heeft de duivel al vroeg geprobeerd 
zuurdeeg in de gemeente binnen te brengen. Hij is een bedreven 
verleider en weet heel goed wat onze zwakke plekken zijn. Hij is 
begonnen met het zuurdeeg van huichelarij, een kwaad waarvoor de 
Here Jezus de discipelen al had gewaarschuwd. 
 
Het bezorgde je een goede naam onder de gelovigen, als je een huis 
of stuk grond verkocht om de opbrengst ter beschikking te stellen 
voor de minder bedeelden. 
Maar je raakte wel je vermogen kwijt. 
Je kon ook iets verkopen, een deel van de opbrengst voor de armen 
afstaan en voorgeven, dat het de totale opbrengst was. Dan maakte 
je evengoed een goede indruk en hield je toch nog wat over.  
Dat deden Ananias en Saffira.  
Maar de Here openbaarde aan Petrus welk een huichelachtig spel de 
twee speelden en Hij tuchtigde hen zeer ernstig; zij stierven beiden 
na hun leugenachtige bewering dat zij de hele opbrengst gegeven 
hadden. (Handelingen 5:5)  
Zo werd een halt toegeroepen aan de pogingen van de boze om door 
leugen en huichelarij de gemeente te bederven. 
 
De satan heeft daarop zijn tactiek veranderd. In plaats van het 
zuurdeeg van verkeerd gedrag heeft de satan vervolgens op listige 
wijze het zuurdeeg van verkeerde leer aan de gelovigen 
opgedrongen, lering die met het evangelie van genade door Jezus 
Christus in strijd is. Listig was het, want hij gebruikte Joodse 
predikers, die vergeleken met christenen uit de volken meer kennis 
van de Schrift hadden. Daardoor hadden hun woorden dikwijls meer 
gezag dan zij verdienden. Hij liet hen aan gelovigen uit de volken 
prediken, dat zij zich moesten laten besnijden en de Joodse wetten 
moesten onderhouden. Ze konden zich daarbij op het Oude 
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Testament beroepen, hoewel ten onrechte, maar dat beseften 
argeloze jonge gelovigen dikwijls niet. 
 
Verkeerde invloed van Joods wetspredikers. 
De eerste aanwijzing voor dat optreden vinden we in Handelingen 15 
de verzen 1 en 5: 

 
1 En sommigen, uit Judea gekomen, leerden de broeders: Indien gij u niet 
besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. 

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

 

In verschillende brieven vinden we eveneens passages die er op 
wijzen, dat sommigen poogden de gelovigen uit de volken onder de 
wet te brengen: 
Ik heb zelfs de indruk, dat het uitgebreide betoog van de apostel 
Paulus over de Joden en de wet in de brief aan de Romeinen mede is 
ingegeven door zijn zorg met betrekking tot de invloed van Joodse 
wettische gelovigen in de gemeente. ( Daarbij wil ik wel met nadruk 
onderschrijven, dat Paulus door Gods Geest werd geleid en dat zijn 
brieven zonder enige beperking Gods Woord zijn.) 
 
In de tweede brief aan de Korinthiers lezen we: 

  
20 gij verdraagt het immers, als iemand u als slaven gebruikt, als iemand u 
opeet, als iemand beslag op u legt, als iemand groot doet, als iemand u in 
het aangezicht slaat. 
21 Tot mijn schande moet ik erkennen, dat wij te zwak geweest zijn. En 
toch, wanneer iemand iets durft (ik spreek in onverstand) dan durf ik ook. 
22 Hebreeën zijn zij? Ik ook. Israëlieten zijn zij? Ik ook. Nageslacht van 
Abraham zijn zij? Ik ook. 

(2 Korinthe 11:20-22) 
De weergave in vers 20 is hier ongelukkig gekozen. De Staten Vert. 
geeft hier “als iemand u dienstbaar maakt”. Het Grieks is in dit vers 
katadouloo, wat betekent dienstbaar maken, tot slaaf maken, of 
onder een juk brengen. Nu kan men iemand die men tot slaaf maakt 
ook als slaaf gebruiken inderdaad, maar de zin is hier “onder het juk 
(van de wet) brengen”. 
 
In de brief aan de Filippenzen: 

 
2 Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis! 
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3 Want wij zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in 
Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. 
4 Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen 
te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog 
meer: 
5 besneden ten achtsten dage, uit het volk Israel, van de stam Benjamin, 
een Hebreeer uit de Hebreeen, naar de wet een Farizeeer, 
6 naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der 
wet onberispelijk. 
7 Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht.   

(Filippi 2: 2-7) 
 
De verzen 2 en 3 wijzen er op, dat Joodse leraars ook in Filippi 
trachtten de gelovigen er toe te brengen de wet te houden, zich zelfs 
te laten besnijden. De apostel wees de lezers er op, dat zij als 
christenen de ware besnijdenis waren. De Joden kenden immers wel 
“het mes in het lichamelijke vlees”, dat was de besnijdenis, maar dat 
betekende nog niet, dat zij in geestelijke zin het vlees, dat is de 
zondige natuur, veroordeelden. De Christenen daarentegen kenden 
door het geloof een besnijdenis die verder gaat, de besnijdenis van 
het hart en de veroordeling van het vlees, dat is de oude natuur, in 
het oordeel over Christus aan het kruis. 
De wetsprediking leidde er toe, dat Paulus zelfs in diskrediet werd 
gebracht, wat blijkt uit de verzen 4-6. Dat zelfde is in 2 Korinthe 13:3-
7 te vinden. De lezers worden daar in vers 5 opgeroepen zichzelf te 
onderzoeken en beproeven of zij in het geloof zijn, niet om te weten 
of zij bekeerd of uitverkoren zijn, maar om zich te herinneren dat zij 
door het werk van Paulus gelovig geworden waren, een bewijs dat 
Christus door hem sprak.  

 
Ook in Kolosse blijkt het werk van die verkeerde leraars verwarring 
gebracht te hebben:  

 
Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. 
4 Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide. 

(Kolosse 2:3 en 4) 
 
8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel 
bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de 
wereldgeesten en niet met Christus, 
9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; 
10 en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle 
overheid en macht. 
11 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, 
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12 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. 
13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en 
onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al 
onze overtredingen kwijtschold, 
14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons 
getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het 
kruis te nagelen: 

 (Kolosse 2:8-14) 
 
De wijsbegeerte, die in vers 8 wordt genoemd, is hier naar men 
meent niet de voluit heidense wijsbegeerte, maar de invloed van de 
Joodse stroming, die dieper onderzoek meende te kunnen doen naar 
de engelen, de Joodse rituelen van de wet en de traditionele 
voorschriften voor het praktische leven.   
Wat in vers 8 met “wereldgeesten” is vertaald, wordt in de Staten 
Vertaling weergegeven met “eerste beginselen” der wereld. Dat is 
een veel betere vertaling van het Griekse woord stoicheion, dat met 
element of beginsel kan worden weergegeven.  
In vers 20 wordt hetzelfde ongelukkig gekozen woord gebruikt. 
Vers 14 zegt ons, dat de schuldbrief, die ons veroordeelde, aan het 
kruis is genageld. Die schuldbrief is de wet. 

 
20 Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe 
laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: 
21 raak niet, smaak niet, roer niet aan; 
22 dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan 

 
Afgestorven aan “de eerste beginselen der wereld”, kan van de 
christenen gezegd worden, daar zij met Christus voor de wet 
gestorven zijn, zoals Paulus in Romeinen 7:4 en 6 geschreven heeft. 
Dat Paulus in deze verzen waarschuwde voor hen die de gelovigen 
voorspiegelden, dat zij door de wet geestelijk hoger konden komen, 
blijkt ook uit wat hij in vers 11 schreef over de besnijdenis, een 
passage die meestal verkeerd wordt gebruikt. 
Het was voor Christenen onnut zich te laten besnijden. Men wendde 
zich daardoor tot de wet die zo diametraal tegenover genade staat. 
Paulus wees er op, dat Christenen een besnijdenis kennen, die niet 
met handen verricht is, namelijk het oordeel dat Christus gedragen 
heeft, met wie de gelovige mede gekruisigd is (besnijdenis was 
snijden in het vlees en had een oordeelskarakter). 
Dat een Christen door het geloof in Jezus Christus met Hem 
geoordeeld en dus gestorven is, wordt bevestigd door het feit, dat 
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Christenen in de doop begraven worden, zoals ook Romeinen 6 ons 
leert. 
Gewoonlijk wordt betoogd, dat hieruit blijkt, dat de doop in de plaats 
van de besnijdenis is gekomen. Dat wordt in deze passage echter 
niet gezegd. Het kan ook niet gezegd worden, aangezien iemand pas 
met Christus gekruisigd, dat is in Hem besneden is, nadat Hij geloofd 
heeft. Die dood met Christus gaat aan de begrafenis (de doop) 
vooraf.  
Besnijdenis vond plaats na een natuurlijke geboorte, 
Doop vindt in de Schrift plaats na wedergeboorte als begrafenis van 
de oude mens die met Christus is gestorven.  
 
De wetsprediking ook in Efeze.  
 
In de eerste brief aan Timotheus vinden we een duidelijke opdracht 
voor Timotheus in verband met de activiteiten van de wetpredikers: 

 
6 Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat; 
7 zij willen leraars der wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat zij zeggen 
of waarover zij zo stellig spreken. 
8 Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast, 
9 wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, maar voor 
wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten 
en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, 
10 hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, meinedigen, 
en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, 
11 in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige 
God, dat mij is toevertrouwd. 

(1 Timotheus 1:6-11). 
 
De gemeente in Efeze was bijzonder gezegend, doordat de apostel 
daar twee jaren lang dagelijks gesproken had in de school van 
Tyrannus. Maar het bleek ongeveer zeven jaren later reeds nodig om 
te waarschuwen tegen het werk van “leraars van de wet”.   
 
In de tweede brief aan Timotheus lezen we het volgende: 

 
wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God, 
9 die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar 
onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in 
Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden, 
10 doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, 
Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk 
leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. 
11 En ik ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leraar. 
(2 Timotheus 1:8-11). 
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“Niet naar onze werken”, schreef Paulus in vers 9, maar naar Gods 
eigen voornemen en de genade. Wie tussen de regels door leest, 
voelt aan, waarom hij zo schreef. Er werd op eigen werken naar de 
wet aangedrongen. Maar Paulus wist zich aangesteld om een andere 
boodschap te brengen, die van het evangelie waardoor 
onvergankelijk leven aan het licht was gebracht. 

 
12 Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want 
ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd 
dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die 
dag. 
13 Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in 
het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. 
14 Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is 
toevertrouwd. 
15 Dit weet gij, dat allen in Asia zich van mij hebben afgekeerd, onder 
anderen Fygelus en Hermogenes. 

 (2 Timotheus 1:12-15) 

 
De woorden in vers 12 “ik ben overtuigd, dat Hij bij machte is 
hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag”, wijzen er 
op, dat meerderen de boodschap die aan Paulus was toevertrouwd, 
niet onverkort vasthielden. Daarom ook de aansporing in vers 13: 
“Neem tot voorbeeld de gezonde woorden die ge van mij gehoord 
hebt”.  
Zo ook de opwekking aan Timotheus in vers 14 om het goede dat ook 
hem was toevertrouwd, te bewaren. Vers 15 herinnert er immers aan, 
dat allen in Azia zich van de apostel hadden afgekeerd, dat is van de 
leer zoals hij die bracht.  
 
(Terzijde opgemerkt, Paulus is door toedoen van wettische Joden 
gevangen genomen, toen hij de raad van Joodse Christenen om naar 
de wet te handelen had opgevolgd. Tenslotte is hij als een 
gevangene in Rome terecht gekomen. Merkwaardig, Rome, de stad 
die later haar leer van de “zaligheid mede door goede werken” over 
de hele Christenheid zou verbreiden. Is door die leer niet de 
onverkorte boodschap van verlossing door genade alleen in boeien 
geslagen?)  
  
In de brief aan Titus lezen we: 

 
10 Want velen willen van geen tucht weten: het zijn ijdele praters en 
misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. 

(Titus 1:10) 
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weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, 
14 en niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen, 
die zich van de waarheid afkeren. 
15 Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en 
onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het 
geweten besmet. 

(Titus 1:13-15) 
 
Wat hier geschreven is, laat ons zien, dat er ook op Creta door Joden 
werd aangedrongen op navolgen van de voorschriften in de wet van 
Mozes. 
 
Samenvattend moeten we zeggen, dat het Nieuwe Testament 
overvloedig bewijs geeft van de activiteit van Joodse wetspredikers 
en dat Paulus gedurende het grootste deel van zijn werk als prediker 
met hen te maken heeft gehad en tegen hen gestreden heeft. De 
gevolgen van de wetsprediking zijn tot op heden in de christenheid te 
vinden. 
 
De brief aan de Galaten hoort meer dan alle andere brieven in deze 
opsomming thuis. Die is in zijn geheel gewijd aan de verderfelijke 
invloed die de wetsprediking heeft op de waarheid van het evangelie 

van Gods genade door Jezus Christus.  
Die brief willen we nu in zijn geheel overdenken.  
 

“De letter doodt, de Geest geeft leven” 
-vaak fout genoemd en geciteerd-, 
betreft de wet door God gegeven, 
en niet wat ons de Bijbel leert. 
 
Neen niet de letter van Gods woorden 
voert tot de dood en het gericht 
Gods Woord gaf leven hun die hoorden, 
brengt uit het duister in het licht. 
 
God heeft de wet opzij geschoven, 
daar zij geen goed heeft voortgebracht, 
en geeft genad’ aan wie geloven 
daar Jezus alles heeft volbracht.  
    Wordt D.V. vervolgd. 

 

Regeert God door Christus de wereld? 
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Dr. Ir. Van der Graaf heeft een boek geschreven, waarin hij volgens 
het R.D. onder andere oproept tot een  leven uit de theocratische 
belijdenis dat God door Christus de wereld regeert. 
 
Ik heb zijn boek niet gelezen. Maar de stelling, dat God door Christus 
de wereld regeert, maakt het christelijk geloof voor buitenstaanders 
bepaald niet aantrekkelijk. 
Is God niet machtig om aan zoveel onrecht en kwaad, aan verdriet en 
ellende een einde te maken? Of is God onverschillig tegenover  
oorlog, armoede, verdriet, honger en veel meer waardoor mensen 
lijden? Als de wereld zoals we die kennen en waarover de pers 
dagelijks rapporteert, door Christus geregeerd wordt, zijn Nero, Stalin 
en Hitler nog niet zulke verkeerde heersers geweest. 
 
De waarheid is anders. 
In Efeze 6  vers 12 lezen we: 
 

12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, 
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 
De wereldbeheersers zijn niet God en Christus, maar de boze 
geesten. Dat komt beter met de feiten overeen. 

 
Er is nog een andere passage in het Nieuwe Testament, die hier wat 
betekent. In Lukas 4 wordt over de verzoeking van Jezus Christus 
door de duivel geschreven:  

 
5 En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der 
wereld in een ogenblik tijds. 
6 En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun 
heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. 
7 Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. 
8 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de 
Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. 

 
De duivel toonde de koninkrijken der wereld en zei, dat zij hem 
overgegeven waren en dat hij ze kon geven aan wie hij wilde. En de 
Here heeft niet gezegd, dat hij loog. Efeze 6:12 bevestigde, wat de 
satan hier zei. 
 
Wat heeft de Here zelf over zijn heersen gezegd? 
We lezen dat in Lukas 19.  
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Omdat Hij dicht bij Jeruzalem gekomen was en de mensen 
verwachtten, dat Hij daar het koningschap zou aanvaarden, heeft Hij 
een gelijkenis uitgesproken: 

 
12 Hij zeide dan: Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om 
voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug 
te keren. 
13 En hij riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden en zeide tot hen: 
Drijft handel, totdat ik terugkom. 
14 Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap 
achterna met de boodschap: Wij willen niet, dat deze koning over ons wordt. 
15 En het geschiedde, toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke 
waardigheid verkregen had, dat hij die slaven, aan welke hij het geld 
gegeven had, bij zich liet roepen om te weten, wat ieder met zijn handel 
bereikt had. 
16 En de eerste verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden winst 
gemaakt. 
17 En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste 
getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden. 
18 De tweede kwam en zeide: Uw pond, heer, heeft vijf ponden opgebracht. 
19 Hij zeide ook tot hem: En gij, wees heer over vijf steden. 

(Lukas 19:12-27) 
 
Lezen we nog? Weten we ook wat we lezen? Of lezen we zoals een 
ander een amulet draagt, in de zin van: als je maar gelezen hebt. 
Begrijpen hoeft niet.  
De woorden van God hebben meer betekenis dan die van mensen. 
De Bijbel is geen verzameling amuletten. God spreekt daarin tot ons. 
Als God spreekt behoren we op te letten en aandacht te geven.  
Wij zeggen dikwijls dingen die van geen belang zijn. De Here niet. 
Als de hoge God ons iets te zeggen heeft en wij op zijn woorden 
geen acht slaan, staat dat gelijk aan God verachten.  
De Here sprak over een man van hoge geboorte, die door zijn 
burgers verworpen werd. Zij wilden hem niet als koning. Daarom trok 
hij naar een ver land, waar hij desondanks de koninklijke waardigheid 
zou ontvangen.  
Hij sprak over zichzelf. 
Hij was zelf de koning, die verworpen werd en Hij zou teruggaan naar 
de verre hemel, vanwaar God Hem te zijner tijd als koning zal 
terugzenden. Dan zal Hij het koninkrijk oprichten en regeren. 

 
Hoe is het mogelijk, dat men niet inziet, dat Christus nog steeds niet 
is teruggekomen en nog steeds niet regeert. Het is toch duidelijk, dat 
we nog in de tijd verkeren, waarin men Hem afwijst en waarin zij die 
Hem erkennen, als slaven moeten woekeren met hun gaven. Niet om 
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te regeren of om gebied voor Christus op te eisen, neen, om zielen 
voor Christus te winnen door het evangelie. 
Over regeren wordt in de gelijkenis pas gesproken, nadat is vermeld, 
dat die koning was teruggekomen. Dan ontvangt de trouwe slaaf als 
beloning heerschappij over tien steden. DAN en niet eerder, DAN en 
niet nu. DAN zal God door Christus regeren, maar nu beslist nog niet. 
En wie in Hem geloven, zijn niet bijbels bezig als zij trachten nu 
reeds hier en daar te bewerken, dat de aardse overheden de wil 
Gods dwingend opleggen. Christenen zijn niet geroepen theocratie te 
bevorderen of na te streven. Zo lang Christus niet is teruggekomen, 
regeert Hij niet en moeten zijn slaven ook niet streven naar regeren. 
Hij is een Koning. Maar dat er op zijn kruis een opschrift hing, waarin 
zijn koningschap wordt bevestigd, toont duidelijk, dat Hij verworpen 
is. 

 
Tegen Pilatus heeft de Here gezegd: “nu echter is mijn Koninkrijk niet 
van hier”.  
Wij gebruiken het woordje “nu” meermalen zonder het begrip tijd te 
bedoelen,zoals in de zin “wat zeg je nu toch?”, en “waarom doe je dat 
nou?”  
In het antwoord dat de Here aan Pilatus gaf, was het “nu” geen 
nutteloos stopwoord. Hij bedoelde inderdaad “deze tijd”. Zijn 
koninkrijk is nu niet van deze wereld, maar straks wel. 
Na de laatste bazuin in Openbaring 11:15 worden stemmen gehoord, 
die zeggen:  
 

Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn 
Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. 

 
Na de laatste bazuin inderdaad, maar nu nog niet. 
 
Toen de Here was opgestaan, hebben de discipelen gedacht, dat Hij 
het koninkrijk, waarvan zij voor zijn kruisiging verondersteld hadden 
dat Hij het zou oprichten, toch nog oprichten zou. Hij leefde immers 
en het zou dus kunnen. Zij hebben dan ook aan de Here gevraagd: 

 
Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israel? 

(Handelingen 1:6) 
 
De Here heeft daar op geantwoord: 

 
Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader 
de beschikking aan Zich gehouden heeft, 
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8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en 
gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en 

tot het uiterste der aarde. (Verzen 7 en 8). 
 
De Here heeft geen “neen”gezegd, maar evenmin “ja”. 
De reden daarvoor wordt ons duidelijk door de woorden van Petrus in 
Handelingen 3:19-21. Hij sprak die woorden tegen de Joden die 
verwonderd waren over de genezing van een kreupele man: 

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

 
Hij beloofde het volk dus, dat de Here Jezus zou terugkomen, als zij 
zich bekeerden. Dan zou Hij inderdaad het koninkrijk oprichten, 
omdat zijn volk Hem daarmee aanvaardde. Het hing dus af van de 
houding van de Joden. Zouden zij Hem alsnog aannemen? 
We weten, dat zij in de verwerping van hun Koning volhard hebben 
tot op deze dag. Het koninkrijk is dan ook nog steeds niet opgericht. 

 
Wanneer wordt het opgericht? 
Als Israël zich bekeerd zal hebben. 
Hoe zal dat tot stand komen? 
Op de wijze waarop de broers van Jozef tot de erkenning van  schuld 
tegenover Jozef kwamen. Zij kwamen daartoe door de honger en het 
ogenschijnlijk harde optreden van Jozef. 
Israël zal zover gebracht worden door de grote verdrukking, waarover 
de Here sprak in Mattheus 24. Die verdrukking vindt plaats als de 
antichrist zich geopenbaard heeft en zich in de tempel te Jeruzalem 
laat aanbidden. Niemand weet echter wanneer dat zal zijn.  
 
Als het voorgaande goed is begrepen, zal de lezer ook inzien, dat we 
nu niet leven in de tijd van het koninkrijk over de wereld. We leven in 
de dagen waarin het evangelie der heerlijkheid van Christus 
gepredikt moet worden, opdat velen worden toegevoegd bij de 
gemeente die behouden moet worden. 

 
Maar in de psalmen…. 
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Inderdaad, er zijn verschillende psalmen, waarin voorkomt “de Here 
regeert” en nog een enkele maal elders. Weerspreekt dat niet het 
voorgaande?  
 
In Exodus 15:18 vinden we: 

De HERE regeert voor altoos en eeuwig. 
Het is echter goed om te onthouden wat er aan vooraf gaat: 

17 Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is; 
de plaats die Gij, HERE, tot uw woning gemaakt hebt; het 
heiligdom, Here, door uw hand gesticht. 

Deze woorden hebben een profetische strekking en wijzen op de 
toekomst, wanneer er op de berg des Heren te Jeruzalem de 
uiteindelijke tempel zal staan, waarover we in Ezechiel lezen vanaf 
hoofdstuk 40, met name 43 vers 7 en vers 12.   
  
Vervolgens is er 1 Kronieken 16:31 

Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde verheuge zich, 
en dat men  onder de heidenen zegge: De HEERE regeert. 

Die woorden spreken eveneens profetisch over de tijd van het einde, 
getuige hetgeen volgt: 

32 De zee bruise en haar volheid, het veld en al wat daarop 
is, verblijde zich; 
33 dan zullen de bomen des wouds jubelen voor de HERE, 
want Hij komt om de aarde te richten. 

 
De gehele passage doet denken aan Psalm 96:10 en volgende 
verzen: 

10 Zegt onder de volken: De HERE is Koning, vast staat nu 
de wereld, zodat zij niet wankelt; Hij zal de volken richten in 
rechtmatigheid. 
11 De hemel verheuge zich, de aarde juiche, de zee bruise en 
haar volheid, 
12 het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan zullen alle 
bomen des wouds jubelen 
13 voor de HERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde 
te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de 
volken in zijn trouw. 

Het is duidelijk, dat deze woorden op de toekomst betrekking hebben, 
als Christus komt en heersen zal. 
Hetzelfde moet gezegd worden van de volgende citaten: 
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Ps 93:1 De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de 
HEERE is bekleed met  sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is 
de wereld bevestigd, zij zal niet  wankelen. 
Ps 97:1 De HEERE regeert, de aarde verheuge zich; dat veel 
eilanden zich verblijden. 
Ps 99:1 De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit 
tussen de cherubim; de  aarde bewege zich.  

Zij zijn een onderdeel van de reeks psalmen die bij 93 begint en met 
psalm 101 eindigt. Zij spreken alle profetisch van de tijd die komt, als 
God in de persoon van Christus regeren, oordelen maar ook zegenen 
zal. 
Die komst van Christus zal het einde betekenen van de tijd van grote 
druk voor Israël, waarvan psalm 79 een profetische weergave is, 
geheel anders dan de gedachte, dat de Here regeert: 

 
1 Een psalm van Asaf. O God, heidenen zijn uw erfdeel 
binnengedrongen, zij hebben uw heilige tempel ontwijd, 
Jeruzalem tot puinhopen gemaakt. 
2 Zij hebben de lijken van uw knechten gegeven tot spijze aan 
het gevogelte des hemels, het vlees van uw gunstgenoten 
aan het gedierte des velds. 
3 Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten, 
en er was niemand die begroef. 
4 Wij zijn onze naburen tot smaad geworden, hun die ons 
omringen, tot spot en hoon. 
5 Hoelang nog, o HERE? Zult Gij voortdurend toornen, zal uw 
naijver branden als een vuur? 
6 Stort uw grimmigheid uit over de volken die U niet kennen, 
en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen; 
7 want zij hebben Jakob verslonden en zijn woonstede 
verwoest. 
8 Reken ons de ongerechtigheid der voorvaderen niet toe, uw 
barmhartigheid kome ons haastig tegemoet, want wij zijn zeer 
verzwakt. 
9 Help ons, o God van ons heil, om de heerlijkheid van uw 
naam; red ons en doe verzoening over onze zonden om uws 
naams wil. 
10 Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is hun God? 
Laat voor onze ogen onder de heidenen bekend worden de 
wraak over het vergoten bloed van uw knechten. 
11 Het zuchten der gevangenen kome voor uw aangezicht, 
doe de ten dode gedoemden overblijven naar de grootheid 
van uw arm. 
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12 Vergeld onze naburen in hun boezem zevenvoudig de 
smaad waarmee zij U bejegenen, o Here. 
13 Dan zullen wij, uw volk, en de schapen die Gij weidt, U 
voor altoos loven, van geslacht tot geslacht uw roem 
verkondigen.  

 
  Dan zullen zij, de schapen uwer weide, 
  in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden 
  en roemen van geslachten tot geslachten 
  uw trouw, uw roem, uw onverwinb’ re krachten. 
 
De gedachte dat God in Christus nu de wereld regeert, heeft grote 
gevolgen, vooral als men meent, dat de christenen, de gemeente 
Gods, de voortzetting van Israël zijn. Die vervangingstheologie- zo 
wordt die opvatting genoemd- wordt inmiddels door meerderen 
afgewezen. Volgens het RD van Zaterdag 8 Maart zei Ds. Van den 
Beld uit Bilthoven daarover op een studiedag over die opvatting, dat 
hij “elke toespeling op de rechtvaardiging van die theologie die bij 
miljoenen christenen voluit leeft, zou willen tegengaan”. 
Een groot gevolg van die onbijbelse gedachte is, dat men, als in 
Israël, het volk wil brengen tot gehoorzaamheid aan Gods wil. Maar 
dat is onze roeping niet. Min of meer gaan handelen volgens bijbelse 
richtlijnen zonder bekering en geloof levert een nieuw geslacht 
Farizeeën op (in de slechte zin van het woord.) Zulke mensen zullen 
gauw de opvatting volgen, dat zij geen bekering nodig hebben, een 
fatale gedachte. 
IJver van christenen in die richting is in strijd met de opdracht in de 
gelijkenis van Lukas 19 om handel te drijven tot de wederkomst van 
de verworpen Koning. En hebben we niet de handen vol aan de grote 
opdracht om het evangelie te verkondigen?  
 


