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Grote verwachtingen (9) – Het boek Handelingen der  
Apostelen  

 
 

De heiden gedoopt na bekering. 
 

36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, 
en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, 
dat ik gedoopt word? 
37 En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het 
geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat 
Jezus Christus de Zoon van God is. 
38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in 
het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte 
hem. 
39 En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest 
des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet 
meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. 
40 Maar Filippus bleek te Asdod te zijn; en hij trok rond om 
het evangelie te prediken aan alle steden, totdat hij te 
Caesarea kwam. 
(Handelingen 7:36-40) 

 
Filippus had de kamerling Jezus gepredikt. En de boodschap was 
aangekomen. Jezus was het antwoord op al zijn vragen en op het 
verlangen van zijn ziel. Toen zij water zagen, besloot de hoveling 
zich te laten dopen en daarmee gehoor te geven aan de woorden 
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van de Jezus die Filippus hem gepredikt had. Hij had begrepen, 
dat hij door geloof bij die Verlosser behoorde, maar ook dat hij 
door zich te laten dopen openlijk getuigde, dat hij het oude achter 
zich wilde laten en als een gereinigde mens met Jezus verder 
wilde. 
Hebt u zich ook zo laten dopen en kunt u bevestigen, dat ook uw 
doop de begrafenis was omdat u met Christus bent gestorven? 
De Ethiopiër reisde voortaan met Jezus en daarom niet meer met 
Filippus.  
De evangelist had zijn werk verricht. De Geest nam hem weg om 
elders, in Asdod, zijn werk als prediker voort te zetten. 
De kamerling miste hem niet, want met Jezus in zijn rijtuig en met 
blijdschap in zijn ziel, kon hij geen gemis meer voelen, hoe lang 
hem de weg ook viel. 
 

Hebben ze u ooit gewezen  
op de Man die was veracht, 
die zo velen heeft genezen 
en verlossing heeft gebracht? 
 
Man van smarten, de Verachte, 
die zo veler zonden droeg, 
als een lam dat men ging slachten  
zweeg Hij stil toen men Hem sloeg. 
 
Mateloos heeft Hij geleden, 
toen Hij schuldeloos verwond 
om onz’ ongerechtigheden, 
zelfs Gods oordeel ondervond. 
 
Hebt u ooit uw schuld beleden 
knielde u ooit voor Hem, neer? 
Hebt u om gena gebeden? 
Wie dat doet vergeeft de Heer.  

 

Hoofdstuk 9. 
 
De roeping van Saulus, niet te zien als model voor anderen. 
 

1 En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de 
discipelen des Heren, ging naar de hogepriester, 
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2 en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de 
synagogen, om, als hij mannen en vrouwen, die van die 
weg waren, zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te 
brengen. 

 
Saulus was aan de voeten van Gamaliel, de grote leraar onder de 
Joden, gevormd en onderwezen. Hij was, hoe jong hij ook was, 
een ijverige farizeeër, met grote eerbied voor de Schriften, waarin 
hij doorkneed was. Uit hem moest wel een vooraanstaande leraar 
in Israël groeien en weinig leeftijdgenoten hadden een perspectief 
dat zo veelbelovend was. Christenen zag hij als afvallige Joden, 
volgelingen van een misleider, die als een voortwoekerend gezwel 
in het jodendom beschouwd en daarom uitgeroeid moesten 
worden. 
En als er dan weinigen waren die beseften hoe noodzakelijk het 
was om op te treden, was hij bereid zich tot het uiterste in te 
spannen om deze afvalligen hun verdiende straf te bezorgen. 
 
Had hij de woorden van Stefanus niet gehoord? Was hij volkomen 
onbekend met hetgeen de christenen leerden? Zeiden de 
bijzondere krachten die hun predikers deden hem dan niets?  
We weten dat niet. Helemaal kan hij niet onbekend zijn geweest 
met hun getuigenis. Maar hij had zeker hetgeen hij hoorde niet 
serieus genomen of onderzocht.  
Hoe vaak luisteren mensen niet, omdat zij het overbodig achten! 
Velen zijn overtuigd, dat het evangelie hun niets te bieden heeft, 
hoewel ze de boodschap niet kennen. 
Saulus was niet te stoppen. 
Maar toen greep God in. 
 

3 En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen 
hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de 
hemel omstraalde; 
4 en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich 
zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? 
5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben 
Jezus, die gij vervolgt. 
6 Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd 
worden, wat gij doen moet. 
7 En de mannen, die met hem reisden, stonden 
sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand 
zagen. 
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8 En Saulus stond op van de grond en hoewel hij zijn ogen 
open had, kon hij niets zien, en zij leidden hem bij de hand 
en brachten hem naar Damascus. 
9 En hij kon drie dagen lang niet zien, en hij at of dronk 
niet. 

 
Licht uit de hemel en een hoorbare stem, dat was heel bijzonder, 
maar over iets dergelijks was in de heilige Schriften ook wel 
geschreven. De inhoud van de woorden uit de hemel echter 
plaatste hem voor een raadsel. Een stem van God had ook 
Samuel gehoord en de ouders van Simson hadden een engel 
gezien, die met hen sprak, van wie zij later begrepen, dat hij de 
Engel des Heren was. 
Maar wie kon hem vragen “waarom vervolgt ge mij?” Kon dat de 
stem van de Here zijn? Maar hij was vol ijver voor de Here bezig. 
Daarom zijn vraag. 
Het antwoord moet een bijzonder grote schok voor hem zijn 
geweest: Ik ben Jezus die gij vervolgt. Zijn grote ijver voor God 
bleek ijver als een opstandige te zijn geweest, en in plaats van 
een dienstknecht van God was hij een felle tegenstander van God 
en van de Messias geweest. Die hij had bestreden omdat Hij naar 
hij meende een vijand van God en een bedrieger was, bleek 
waarlijk de Messias, de Zoon van God te zijn. Het opschrift op het 
kruis was niet langer een bespotting, neen, Hij was werkelijk de 
Koning der Joden. 
Saulus zag zijn vermeende verdienste als ijveraar voor de ware 
godsdienst inschrompelen en van karakter veranderen in een 
waslijst van vijandigheden tegenover God en zijn Gezalfde.  
Saulus van Tarsis, de grote kenner van de Schriften, de man die 
op weg was naar een te benijden eervolle positie in het 
Jodendom, was niets dan een vijand van God geweest, de 
grootste van de zondaars. Zwaar moet het beklagenswaardige lot 
van de velen die door zijn toedoen gevangen en zelfs gedood 
waren, op zijn geweten hebben gedrukt. De rollen waren plotseling 
omgekeerd. Die hij veracht en gehaat had, waren geliefden Gods 
geweest en hij die meende God een dienst te bewijzen, was bezig 
geweest het werk Gods te bestrijden. 

 
Daar, op de weg naar Damascus, leerde Saulus zichzelf kennen, 
maar daar leerde hij ook de Here Jezus kennen. De apostelen 
hadden de Here Jezus gekend en meegemaakt in vernedering op 
aarde, in Israël.  
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Saulus leerde Hem anders kennen: verheerlijkt, in de hemel. En 
de hemel is niet de hemel voor de Joden alleen. Dat betekent, dat 
de wijze waarop de Here zich aan Saulus openbaarde reeds in 
overeenstemming was met de bedoeling van God, om hem als 
apostel voor de heidenen uit te zenden.  
Hij leerde de Here ook kennen als één met hen die in Hem 
geloven, want de Here zei “wat vervolgt gij Mij?” En daarin ligt 
tegelijk de hemelse roeping en positie van de christenen 
opgesloten. Als de gemeente één is met de verheerlijkte Here in 
de hemel, moet zij met Hem ook een plaats in de hemel hebben 
en zal ook zij verheerlijkt worden.  
De wijze waarop de Here zich aan Saulus openbaarde was dus 
ook in overeenstemming met de leringen omtrent de gemeente, 
haar karkater en haar toekomst, die hij later zou bekend maken en 
leren. 
Wonderbaar groot is de wijsheid van God, en zijn wegen zijn niet 
na te rekenen; maar we bewonderen Hem en zeggen 
  

Hoe groot, Here, moet U in wijsheid wel wezen 
 hoe machtig, dat U naar uw raad alles leidt. 
 Zelfs die zich verzetten, U niet willen vrezen 
 maakt U tot uw knecht op uw wijze en tijd. 
 
  Hoe groot, Here, moet uw barmhartigheid wezen, 
 dat wie als vervolger naar ‘t buitenland reist 
  door U wordt geroepen en dat U ook deze  
 belet in zijn gang en genade bewijst. 

 
Hoe groot is uw trouw, Heer, hoe groot uw erbarmen, 
dat elk die U liefheeft, door U wordt beschermd.  
Zij worden gedragen door eeuwige armen 
van God die in liefde zijn kind’ ren beschermt. 

 
Drie dagen lang kon Saulus niet zien. Daardoor bleef hetgeen hij 
had meegemaakt, gezien en gehoord hem bezig houden. Niets 
kon hem afleiden. Eten en drinken roerde hij niet aan. Eén ding, 
hij bad. Wat zal de Geest van God hem in die drie dagen reeds 
veel duidelijk gemaakt hebben, wat zal de Schrift, het Oude 
Testament, dat hij ongetwijfeld door en door kende, voor Hem zijn 
opengegaan doordat het licht uit de hemel daarover scheen en hij, 
de blinde man, meer zag dan Gamaliel hem ooit had kunnen 
aanwijzen. 
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De namen zijn in deze gebeurtenis van groot belang. 
Saulus, de naam van koning Saul, de grote man, werd Paulus, wat 
klein betekent. En wie voor God klein wordt, kan de Here tot 
zegen gebruiken.  
Maar Paulus kan ook vertaald worden met “werker”.  
Hij die een vervolger van de gemeente was geweest, werd de 
meest ijverige werker, die veel gemeenten gesticht heeft. 
 
Laat niemand menen, dat zijn bekering min of meer moet plaats 
vinden overeenkomstig de bekering van Paulus. De Here heeft 
vele wegen om zondaars te roepen, maar geroepen worden ze 
alle. Paulus door een licht en een stem van de Here in 
heerlijkheid, maar het licht en de stem des Heren zijn ook van ons 
niet ver af. Zij zijn vervat in de Heilige Schrift, waarmee de Geest 
van God de zondaar in het licht brengt, zodat hij zichzelf leert 
zien, maar waardoor ook de Here tot ons spreekt. 
Saulus heeft volgens Handelingen 22:10 gezegd: “Here, wat moet 
ik doen?” Saulus moest naar de rechte straat in Damascus gaan. 
Als we ons afvragen, wat wij moeten doen, is het antwoord: 
Bekeert u en gelooft het evangelie. De verantwoordelijkheid om 
dat te doen legt de Here bij elk die zijn Woord hoort. 
 

10 Nu was er te Damascus een discipel, genaamd 
Ananias; en de Here zeide tot hem in een gezicht: Ananias! 
En hij zeide: Zie, hier ben ik, Here. 
11 En de Here zeide tot hem: Sta op en ga naar de straat, 
die de Rechte heet, en vraag ten huize van Judas naar 
iemand uit Tarsus, genaamd Saulus, want zie, hij is in 
gebed 
12 en hij heeft in een gezicht een man, genaamd Ananias, 
zien binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij 
weer zien kon. 

 
We weten niet wat Saulus in zijn gebed gezegd heeft. We weten 
wel, dat zijn gebed door God werd gehoord en dat zijn bidden als 
motief werd genoemd om de christen Ananias naar hem toe te 
sturen, opdat hij weer zou kunnen zien. 
Dat Saulus in Jezus Christus geloofde is wel duidelijk. Hoe zou 
het ook anders kunnen zijn, daar de Here zich zelf met zijn naam 
aan hem had bekend gemaakt. Maar behalve dat bad hij ook. 
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Hoe is dat met ons, met u, lezer? Gelooft u in Jezus Christus en 
bidt u ook tot God? Of wacht u op ….., ja waarop? Dat God tot u 
zal spreken? Hij sprak immers tot u in het evangelie. 
Of wacht u op zekerheid, dat God ook naar u zal horen? Maar u 
bent immers een zondaar en Hij roept geen rechtvaardigen, maar 
juist zondaars. De zondaar die tot God roept, vindt zeker gehoor. 
Misschien is uw probleem, dat u nog niet weet of u bent 
uitverkoren. Wel, de Here roept geen uitverkorenen, maar 
zondaars, vijanden van God. Over het begrip uitverkiezing spreekt 
de Here slechts met  zijn kinderen. Wacht daarom niet tot dit of tot 
dat, ga tot Jezus, erken uw zondigheid en roep tot Hem om 
ontferming. Hij zal horen. 
 
De handoplegging door Ananias betekende, dat die gelovige man 
zich met de bidder één zou maken en hem aanvaardde als een 
broeder. Daarop zou de Here hem het gezicht weer geven.  
 

13 En Ananias antwoordde: Here, ik heb van velen over 
deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen te 
Jeruzalem aangedaan heeft; 
14 en hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen, 
die uw naam aanroepen, gevangen te nemen. 
15 Maar de Here zeide tot hem: Ga, want deze is Mij een 
uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor 
heidenen en koningen en de kinderen Israëls; 
16 want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille 
van mijn naam. 

 
De Here kent de harten, maar Hij weet ook hen, die Hij gebruiken 
wil, voor hun taak geschikt te maken. Saulus was doorkneed in de 
Schriften, had getoond veel ijver voor God te hebben, hoewel hij 
volkomen verkeerd geijverd had, maar juist daardoor had hij een 
herinnering die hem zou beletten zich te verheffen. Maar de Here 
wilde hem nog meer tonen en voorzag ook in hetgeen nodig was 
om hem ook daarna voor hoogmoed te bewaren.  
Hij zou echter veel lijden, want de dienstknecht zou haat 
ontmoeten, zoals ook de Meester gehaat was. De herinnering aan 
het lijden dat hij bij zo velen had veroorzaakt, was heel geschikt 
om hem te bewaren voor klagen en zelfmedelijden. De Here 
maakte in zijn leven waar, wat de dienstknecht later in zijn brief 
aan de Romeinen zou schrijven, dat God alle dingen doet 
medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. 
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In de bedoeling van God met deze man worden de heidenen het 
eerst genoemd, geheel overeenkomstig zijn dienst als apostel 
voor de heidenen. 
 

17 En Ananias ging heen en kwam in het huis, en hij legde 
hem de handen op en zeide: Saul, broeder, de Here heeft 
mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg, 
waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en 
met de Heilige Geest vervuld worden. 
18 En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij 
kon weer zien, en hij stond op en werd gedoopt;  

 
De opdracht van de Here was voor Ananias voldoende. Hij ging 
heen, aanvaardde Saul als een broeder en verzekerde hem er 
van, dat hij weer zou zien en met de Heilige Geest vervuld zou 
worden. 
Het lijkt er op, dat de Here er op wachtte, dat een discipel deze 
voormalige vijand zou erkennen en aanvaarden alvorens hem de 
Heilige Geest te geven.  
 

18 En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij 
kon weer zien, en hij stond op en werd gedoopt; 
19 en toen hij voedsel genomen had, werd hij versterkt. 

 
De Here gaf hem het gezicht weer terug en Saul aarzelde niet, 
maar liet zich dopen. Een nieuw leven was voor hem begonnen, 
een leven met Christus. De doop was wel een begrafenis, maar 
dan van de oude vijand van God, niet van de nieuwe Saul. De 
laatste begon juist zijn loopbaan; hij at en werd gesterkt. 
 

En het geschiedde, toen Saulus enige dagen bij de 
discipelen te Damascus was, 
20 dat hij terstond in de synagogen verkondigde, dat Jezus 
de Zoon van God is. 
21 En allen, die het hoorden, stonden verbaasd en zeiden: 
Is dit niet de man, die te Jeruzalem uitroeide, wie deze 
naam aanriepen, en die hier gekomen is met het doel hen 
gevankelijk voor de overpriesters te brengen? 
22 Doch Saulus trad steeds krachtiger op en bracht de 
Joden, die te Damascus woonden, in verwarring door te 
bewijzen, dat deze de Christus is. 
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Saulus is zijn werk in Damascus begonnen, onder de Joden. Hij 
verkondigde dat Jezus de Zoon van God is (vers 20). 
Vers 22 vermeldt, dat hij verkondigde, dat Jezus de Christus is. Er 
staat, dat hij het bewees. Hoe deed hij dat? Hij bewees dat uit het 
Oude Testament. En voor zijn Joodse gehoor waren die oude 
geschriften absoluut gezaghebbend, zoals ze dat ook voor ons 
behoren te zijn.  
Zijn wij ook in staat om uit het Oude Testament aan te tonen, dat 
Jezus de Christus en de Zoon van God is? Beseffen we, dat die 
oude boeken inderdaad over Hem spreken?  
 

23 En toen er verscheidene dagen verlopen waren, 
beraamden de Joden het plan hem te vermoorden, 
24 maar hun toeleg kwam ter kennis van Saulus. En zij 
hielden dag en nacht de wacht bij de poorten om hem te 
vermoorden; 
25 doch zijn discipelen namen hem en lieten hem des 
nachts in een mand over de muur zakken. 

 
Zijn naam Saul herinnert aan de eerste koning in Israël. Maar hier 
geleek hij weinig op die zo grote man. De grote moest klein 
worden en afhankelijk van hulp buiten hem. Het is weinig eervol 
om in een mand neergelaten te worden. Maar, zoals hij later zou 
schrijven, juist als hij zwak was, dan was hij sterk. Dan vertrouwde 
hij op de Here en niet op eigen kracht noch bekwaamheid. 
Dat is waar wij zo menigmaal falen. We kennen de les wel en 
weten, dat we uit onszelf niets kunnen. Toch vertrouwen we vaak 
op eigen handigheid, bekwaamheden enzovoort en vergeten we 
dat ook wij geheel van de Here afhankelijk zijn en zonder Hem 
niets kunnen doen. 
De Joden die hem in de synagoge gehoord hadden, openbaarden 
zich als felle vijanden, zoals hijzelf ook was geweest. 
Er zijn tegenwoordig Christenen die zeggen, dat Israël onze 
oudste broeder is. Wij mogen als Paulus dat volk liefhebben en 
sluiten de ogen niet voor de huidige ontwikkelingen in het Midden 
Oosten. Anderzijds beseffen we, dat zij nog steeds vijandig staan 
tegenover Christus en het evangelie. Het is niet correct, dat weg 
te redeneren en tegenover hen te zwijgen over Christus om de 
vrede met hen te bewaren. Dat deed de man in de mand bij 
Damascus beslist niet. Wie het goede voor hen zoekt, moet hun 
het beste, dat is de kennis van Jezus Christus, de Verlosser, niet 
onthouden.  
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     Wordt D.V. vervolgd. 
 

O, onverstandige Galaten (2) 
De brief aan de Galaten. 
Hoofdstuk 1 

 
1 Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door 
een mens, maar door Jezus Christus, en God, de Vader, 
die Hem opgewekt heeft uit de doden, 
2 en al de broeders, die bij mij zijn, aan de gemeenten van 
Galatie: 
3 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de 
Here Jezus Christus, 
4 die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te 
trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van 
onze God en Vader, 
5 aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid! Amen. 

 
Omdat de brief een kwestie van de rechte christelijke leer betrof, 
benadrukte de apostel vanaf het begin zijn apostelschap, waartoe 
hij door de opgestane Heer en door God de Vader geroepen was. 
Daardoor hadden zijn woorden veel meer gezag dan hetgeen de 
Joodse wetpredikers te zeggen hadden. Zij konden zich weliswaar 
op het Oude Testament beroepen, maar dat liet Paulus eveneens 
spreken. Geroepen apostelen van de verheerlijkte Heer waren zij 
echter niet. 
Vervolgens gaf hij de lezers te kennen dat al de broeders die bij 
hem waren, instemden met hetgeen hij hun schreef. Dat kon hen 
doen beseffen, dat zij inderdaad waren afgebogen van de weg die  
Christenen elders bewandelden. 
 
Na de zegenwens in vers 3 beklemtoonde de apostel, dat Christus 
die zich voor onze zonden heeft overgegeven, hen die geloven 
ook uit de tegenwoordige boze wereld getrokken heeft, geheel 
naar de wil van God de Vader. Daarmee trok hij een voor het 
onderwerp belangrijke lijn, een scheidingslijn tussen   
a) de gelovigen die weten dat er voor hun zonden is betaald en die 
niet meer bij de wereld behoren, en God als Vader kennen, en 
b) de ongelovigen die nog bij de wereld behoren en geen offer 
voor de zonden kennen. 
Als de laatsten Christus blijven afwijzen, zullen ze zelf een 
oplossing moeten vinden en voor het “zelf doen” is uiteraard de 
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wet het beste recept, al is gebleken dat niemand aan de eis van 
de wet voldeed. 
 
Geen ander evangelie. 
 

6 Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u 
door de genade van Christus geroepen heeft, laat 
afbrengen tot een ander evangelie, 
7 en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u 
in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen 
verdraaien. 

 
Overgaan naar de andere boodschap, die van de wet, die geen 
evangelie is, betekende een afwenden van God die hen niet door 
de wet, maar door de genade van Christus geroepen had. Dat 
betekende ook, dat waar door geloof vrede en zekerheid gekomen 
was, verwarring ontstond, doordat wet en evangelie altijd botsen. 
De apostel schreef dat terecht toe aan het werk van mensen die 
niet het christelijk geloof loochenden, maar het evangelie 
verdraaiden of omkeerden. 
 

8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een 
evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u 
verkondigd hebben, die zij vervloekt! 
9 Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog 
eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van 
hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt! 

 
Tweemaal spreekt Paulus de bedreigende woorden uit “die zij 
vervloekt”. Want wat is ernstiger dan het bederven of verdraaien 
van de boodschap van genade die God in zijn liefde aan verloren 
mensen laat brengen, de boodschap waarvoor Hij het ongelooflijk 
grote offer van zijn Zoon heeft gebracht? Mag iemand het 
vreselijke lijden van Christus tot een vergeefse en vruchteloze 
zaak verlagen, mag de liefde van God, die zondaars wil 
wegrukken voor een zekere ondergang, gedwarsboomd worden 
door hun een verkeerde weg te wijzen, de doodlopende weg van 
eigen werken en mislukkingen zodat zij het oordeel tegemoet 
gaan? 
Wie in plaats van het evangelie van Gods genade de mensen 
predikt dat zij de werken van de wet moeten volbrengen, is bezig 
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Gods werk in de ziel van de mensen te bederven en daarin het 
onkruid van vertrouwen op eigen werken te zaaien. 
(In hoofdstuk 6:12 en 13 heeft Paulus blootgelegd dat eigen 
belang de beweegreden van zulke predikers was.) 
Hij zij vervloekt, schreef Paulus van hen die zo predikten, wat wel 
een waarschuwing mag wezen voor allen die in hun prediking aan 
het woord van Gods genade te kort doen. 
 

10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik 
mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te 
behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. 

 
De eerste vraag in deze tekst lijkt wat raadselachtig. Naar ik meen 
is de zin, dat Paulus niet mensen naar de mond praatte, maar zo 
sprak en schreef dat God het kon goedkeuren. 
 
Geen menselijke opdracht, maar openbaringen van Christus. 
 

11 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, 
hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. 
12 Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of 
geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. 

 
Paulus had het evangelie en zijn inzichten in de waarheid Gods 
niet door overlevering van mensen ontvangen, maar door 
openbaring van Godswege, zowel bij zijn bekering als daarna. 
Laten we beseffen, dat zijn geval uniek is. Hij was een uitverkoren 
apostel voor de heidenen en niemand hoeft te denken, dat de 
wijze van zijn roeping en bekering maatgevend zijn voor de eigen 
situatie. 
Laat eveneens niemand denken, dat de dingen die Paulus schreef, 
maar die elders niet vermeld worden, niet zo letterlijk genomen 
moeten worden, daar ze slechts wijzen op een eigenaardigheid 
van die apostel. Hij heeft inderdaad openbaringen ontvangen, die 
de andere apostelen niet gegeven zijn. Met zijn karakter of met 
een eigen visie heeft dat niets te doen. 
 

13 Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het 
Jodendom: ik heb de gemeente Gods bovenmate vervolgd 
en getracht haar uit te roeien, 
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14 en in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele 
van mijn tijdgenoten onder mijn volk, als hartstochtelijk 
ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. 

 
De apostel beklemtoonde zijn voormalige wandel als ijverige Jood, 
ijveriger dan andere Joden en een vijand van het evangelie. Hem 
kon niet verweten worden, dat hij eigener beweging de Joodse 
wetten en leringen de rug had toegekeerd, integendeel. Maar God 
had in zijn leven ingegrepen toen hij als overtuigd vervolger van 
de christenen onderweg was.  
 

15 Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner 
moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen 
heeft, behaagd had, 
16 zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de 
heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te rade 
gegaan met vlees en bloed; 
17 ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen, die 
reeds voor mij apostelen waren, maar ik ben naar Arabie 
vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd. 

 
In de verzen 15 en 16 geeft de schrijver aan God de eer. Niet hij, 
Paulus, had het initiatief genomen om tot een bijzondere taak 
geroepen te worden, neen, God was hem op zijn, naar hij  meende 
voor God welgevallige weg tegengekomen. 
Daarna was Paulus niet bij hen die voor hem reeds Christen 
waren, in de leer gegaan. Hij was naar Arabie vertrokken.  
In 2 Korinthe 12 heeft hij geschreven over iemand die opgetrokken 
is tot in de hemel en in het paradijs is geweest, die dingen 
gehoord heeft, die hij niet eens mocht uitspreken. We mogen 
aannemen, dat de apostel dat beleefd heeft gedurende zijn verblijf 
in Arabie.  
Hij heeft dus niet alleen bij zijn bekering een ontmoeting met de 
Here gehad, maar ook daarna in de hemel heel bijzondere 
openbaringen ontvangen. De andere apostelen konden alles 
vertellen over de Here Jezus op aarde, tot en met zijn hemelvaart; 
Paulus kon over de Here spreken niet in vernedering, maar 
verheerlijkt. En in dat karakter van verheerlijkte Heer zijn wij, is de 
gemeente, aan de Here Jezus verbonden.  
 

18 Daarop ging ik drie jaar later naar Jeruzalem, om Kefas 
te bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem; 
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19 en ik zag geen ander van de apostelen dan Jakobus, de 
broeder des Heren. 
20 Wat ik u schrijf, zie, voor het aangezicht van God, ik 
lieg niet. 
21 Daarna ben ik gegaan naar de streken van Syrie en van 
Cilicie. 
22 En ik was aan de gemeenten van Christus in Judea van 
aanzien onbekend. 
23 Alleen hoorden zij telkens: hij, die ons vroeger 
vervolgde, verkondigt nu het geloof, dat hij tevoren trachtte 
uit te roeien. 
24 En zij verheerlijkten God in mij. 

 
Critici zullen trachten dit met het verslag in Handelingen 9 in 
overeenstemming te brengen. Ik heb daartoe niet de minste 
behoefte, geheel overtuigd van de waarachtigheid van zowel dit 
hoofdstuk als dat in Handelingen.  
De apostel bedoelt aan te tonen, dat hetgeen hij verkondigde, niet 
op invloed van mensen berustte, maar hem door de Here zelf op 
bijzondere wijze was meegedeeld. 
 
Hoofdstuk 2 
Erkenning en aanvaarding door de andere apostelen. 
 

1 Daarna ging ik na verloop van veertien jaar weder naar 
Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mede; 
2 en ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun 
het evangelie voor, dat ik onder de heidenen verkondig, 
afzonderlijk echter aan hen, die in aanzien waren, opdat ik 
niet vruchteloos liep of gelopen had. 
3 Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd, ofschoon hij een 
Griek was, toch niet gedwongen zich te laten besnijden; 
4 en dat met het oog op de binnengedrongen valse 
broeders, lieden, die waren binnengeslopen, om onze 
vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespieden, en 
zo ons tot slavernij te brengen. 
5 Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg 
gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder 
bij u zou blijven. 

 
Dit is waarschijnlijk wat in Handelingen 15 wordt vermeld. 
Sommigen leerden, dat de gelovigen uit de volken besneden 
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moesten worden. Daarover is vervolgens onder de leiding van 
Gods Geest de uitspraak gekomen, dat die gelovigen geen andere 
last opgelegd mocht worden dan zich te onthouden van hetgeen 
de afgoden geofferd was, van bloed, van het verstikte en van de 
hoererij. 
Het is niet nuttig om te beslissen of de brief aan de Galaten is 
geschreven na de bespreking in Handelingen 15 of reeds voor die 
tijd. Het staat hoe dan ook vast, dat wetpredikers getracht hebben 
na de verkondiging door Paulus de jonge gelovigen het juk van de 
wet op te dringen. 
Wat Paulus in vers 3 schreef, moest de Galaten er van overtuigen, 
dat ook zij als niet-joden zich niet moesten laten besnijden. 
In vers 5 liet hij horen, dat het geschil over besnijden of niet 
besnijden geen bagatel was, maar de waarheid van het evangelie 
betrof. Wet en besnijdenis brengen in de positie van een slaaf, 
terwijl de Christen geen slaaf, maar kind van God is. 
 

6 Maar wat hen betreft, die in zeker aanzien waren (wat zij 
vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niets toe: 
God ziet de persoon niet aan) mij immers hebben zij, die in 
aanzien waren, verder niets opgelegd. 
7 Maar integendeel: toen zij zagen, dat mij de prediking 
van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd 
was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen, 
8 (immers Hij, die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor 
de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de 
heidenen), 
9 en toen zij de genade, die mij geschonken was, 
opmerkten, reikten Jakobus, Kefas en Johannes, die voor 
steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand: wij 
zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. 
10 Alleen moesten wij de armen blijven gedenken, en ik 
heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. 

 
De apostelen in Jeruzalem keurden het werk van de apostel onder 
de heidenen zonder terughoudendheid goed en erkenden zijn 
roeping door hem de rechterhand te geven. Joodse predikers 
konden bogen op hun kennis van de Schriften, maar vergeleken 
met de apostelen in Jeruzalem konden zij geen gezaghebbend 
geluid laten horen. 
 
Een terechtwijzing voor Petrus.  
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11 Maar toen Kefas te Antiochie gekomen was, heb ik mij 
openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant 
was. 
12 Want voordat sommigen uit de kring van Jakobus 
gekomen waren, at hij met de heidenen aan een tafel, 
maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich 
af uit vrees voor de besnedenen. 
13 En ook de overige Joden huichelden met hem mede, 
zodat zelfs Barnabas zich liet medeslepen door hun 
huichelarij. 
14 Maar toen ik zag, dat zij niet de rechte weg 
bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik 
tot Kefas ten aanhoren van allen: Indien gij, die een Jood 
zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt 
gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? 
15 Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen, 
16 wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit 
werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, 
zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om 
gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet 
uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees 
gerechtvaardigd worden. 

 
Verzet tegen Petrus? Wie zou dat mogen en durven doen? Wie 
zich tegen die bekende apostel verzette, moest minstens een even 
groot gezag als apostel bezitten als hij. 
Dat was met Paulus beslist het geval, hoewel door sommige 
Joodse predikers zijn gezag werd betwist, zoals blijkt uit 2 
Korinthe 11:22 en 23, uit 13:3 en enkele andere schriftplaatsen.  
Petrus huichelde, want hij hield zich niet aan de Joodse wetten, 
maar wilde de indruk wekken, dat hij wel naar de wet leefde. Niet 
uit dankbaarheid onttrok hij zich aan gemeenschap met gelovigen 
uit de volken, maar om onder de Joodse gelovigen als wetgetrouw 
bekend te staan, wat hij echter niet was. 
Hoewel Petrus niet trachtte gerechtvaardigd te worden door naar 
de wet te handelen, keurde Paulus zijn optreden af en betoogde 
hij, dat uit werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden.  
Wist Petrus dat niet? 
Zeker wel. Maar wie de wet hanteert, ook al doet hij dat om een 
andere reden dan om gerechtvaardigd te worden, hanteert toch 
Gods recept om door werken der wet gerechtvaardigd te worden. 
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Velen menen de wet te kunnen gebruiken als een recept om 
dankbaarheid te betonen, maar zo laat de Here zijn wet niet 
verdraaien. De wet is geen voorschrift tot dankbaarheid, maar tot 
gehoorzaamheid om het leven te bereiken, een onmogelijke zaak. 
En het optreden van Petrus kon gelovigen uit de volken doen 
denken, dat een Christen naar de Joodse wet behoort te leven, en 
dat –een stap verder- onderhouden van de wet noodzakelijk is tot 
behoudenis. Daar moest Paulus wel tegen ingaan. En waar de 
waarheid op het spel staat, mag niemand ontzien worden.  
Rechtvaardiging, verlossing, vergeving van zonden, eeuwig leven 
zijn door werken niet te verwerven.  
 

Slechts door geloof, geloof alleen, 
in Jezus Christus, ons gezonden, 
om te voldoen voor onze zonden, 
wordt vrede, zaligheid gevonden,  
en gaan wij gerechtvaardigd heen. 
 
Het is zoals geschreven staat, 
dat niet door onze goede werken, 
of door gewetensvol te kerken 
of zendingswerk met geld te sterken. 
vergeving is voor al ons kwaad. 
 
God weet van onze slechtigheid, 
maar wil van hen die Hem vertrouwen, 
en slechts op Jezus Christus bouwen, 
genadig het geloof beschouwen 
en rek’ nen tot gerechtigheid. 

 
 
Is het zondig, als een mens in Christus gerechtvaardigd wil 
worden en niet door de wet? 
 

17 Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd 
te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat 
Christus dan in dienst der zonde?  
Volstrekt niet. 
18 Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weder 
opbouw, bewijs ik daardoor, dat ik zelf een overtreder ben. 
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Als een christen zich van de wet afwendt en zijn heil bij Christus 
zoekt, maar daarna toch weer naar de wet terugkeert, laat hij zien 
dat zijn aanvankelijk afwenden verkeerd is geweest. 
Dat is echter niet verkeerd geweest, het terugkeren tot de wet is 
verkeerd, want daarmee verklaart men, dat het werk van Christus 
niet voldoende was. 
Door in Christus te geloven, heb ik aanvaard, dat zijn dood voor 
mij en in mijn plaats was, zodat ik met Hem gestorven ben:  

 
19 Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor 
God te leven. 
20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, 
niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover 
ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de 
Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij 
heeft overgegeven. 
 

De wet veroordeelde mij, omdat ik aan haar eis niet voldeed. Dat 
vonnis is plaatsvervangend aan Christus voltrokken, zodat een 
Christen de krachtige en veelzeggende uitspraak van Paulus in de 
verzen 19 en 20 kan overnemen. 
IK leef niet meer. “Te leven is voor mij CHRISTUS” schreef Paulus 
in Filippi 1:21. 
Daarom kon hij in Romeinen 6:11 ook schrijven “Houd u voor de 
zonde dood”.  
De Christen, die, voor zijn bekering, als zondaar springlevend 
was, kon beseffen, wat Gods eis volgens de wet was. Een 
gestorvene echter valt niet onder een wet. De christen leeft wel, 
maar zijn leven is Christus, de Opgestane Heer. Hij leeft dus het 
nieuwe, het opstandingsleven en daarvoor is geen wet gegeven.  
 

21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want 
indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus 
tevergeefs gestorven. 
 

Deze uitspraak is duidelijk en beslissend. God heeft zijn Zoon 
gegeven omdat Hij alleen de weg tot de Vader is. Zelfs de werken 
naar het goddelijk recept, de wet, brengen niet de rechtvaardiging 
en dus het leven. De zonde in ons had ons in haar greep en we 
moesten uit die slavernij verlost worden. Daarvoor is Christus 
gestorven.  
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Hoofdstuk 3. 
 

1 O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie 
Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen 
geschilderd is? 
2 Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest 
ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de 
prediking van het geloof? 
3 Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, 
eindigt gij nu met het vlees? 
4 Was het dan tevergeefs, dat gij zoveel ondervonden 
hebt? Ware het slechts tevergeefs! 

 
De wet eist van een mens en is voor de natuurlijke, niet 
wedergeboren mens bedoeld. We lezen dat in 1 Timotheus 1:11-8  

 
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 voor 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. 

 
De Galaten hadden als heidenen nooit een wet van God gehad. Zij 
hadden het evangelie van Jezus Christus gehoord en geloofd. Hun 
weg in de vreze des Heren was dus begonnen met de kennis van 
Jezus Christus en de leiding door Gods Geest. De wet had geen 
rol gespeeld. Nu echter waren zij overreed om de Joodse wet te 
gaan houden en de wet spreekt de natuurlijke mens, dat is het 
vlees aan. Dat verklaart de woorden in vers 3. 
De Galaten hadden, evenals veel andere gelovigen, moeilijkheden 
meegemaakt. Was dat vergeefs geweest? Of moest men vrezen 
dat nog erger dingen hun door het afwijken van de rechte leer 
zouden overkomen? 
Het was een afwijking om de genade van de wetbetrachting 
afhankelijk te maken. Men maakte daarmee de genade 
krachteloos en verklaarde de dood van Christus nutteloos. 

 20 

 
5 Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet 
Hij dit ten gevolge van werken der wet, of van de prediking 
van het geloof? 
6 Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het 
is hem tot gerechtigheid gerekend. 
7 Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen 
van Abraham zijn. 
8 En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit 
geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het 
evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend 
worden. 
9 Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen 
met de gelovige Abraham. 

 
God werkte in die dagen mee door verschillende krachten. Die 
hadden niet de prediking van de wet ondersteund, maar het 
evangelie.  
En de Joodse predikers die hun gezag wilden versterken door op 
hun afstamming van Abraham en kennis van het Oude testament 
te wijzen, konden niet ontkennen dat ook bij Abraham het geloof 
tot gerechtigheid werd gerekend. En wat hun afstamming van 
Abraham betreft, de Schrift doet zien, dat wie uit het geloof zijn, 
kinderen van Abraham zijn.  
God wist tevoren, dat het evangelie aan de heidenen gepredikt 
zou worden en heeft, daarop zinspelend, gezegd dat in Abraham 
alle volken gezegend zouden worden. Zoals Abraham, die immers 
ook geen Israëliet, maar iemand uit de volken was, gezegend 
werd, worden ook allen die niet uit Israël zijn, gezegend als zij 
geloven zoals Abraham, al zouden zij van de wet niet weten. 
 

10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, 
liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt 
is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven 
is in het boek der wet, om dat te doen. 
11 En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd 
wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof 
leven. 
12 Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat 
doet, zal daardoor leven.  
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Vers 10 maakt heel duidelijk hoe beklagenswaardig iemand is, die 
meent door het in acht nemen van de wet God te kunnen behagen. 
Hij plaatst zich door zijn keuze voor de wet onder de vloek van 
God, een gevaarlijke positie omdat ook hij de wet niet kan houden, 
waardoor hij onder de vloek valt. 
Aan rechtvaardiging door de wet valt niet te denken, aangezien de 
Here door Habakuk heeft laten schrijven dat de rechtvaardige door 
geloof zal leven (Habakuk 2:4), en “door geloof” is niet “door de 
wet”. 
 

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door 
voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: 
Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. 

 
Die woorden uit Deuteronomium 21:23 waren een verre verwijzing 
naar het hout waaraan Christus zou hangen. De Israëlieten zullen 
dat in die tijd niet begrepen hebben. Maar wij begrijpen het door 
de toepassing die de apostel in deze brief maakt. 
De Here Jezus is niet om zijn hangen aan het hout een vloek 
geworden, maar omdat Hij onze zonden droeg. Maar daarmee 
heeft Hij wel dat gedaan, wat de grond was voor het voorschrift in 
Deuteronomium 21.  
De volken kenden weliswaar geen wet, maar zondigden zonder 
wet niet minder dan de Joden. En hoewel zij dus niet overtreders 
van de wet waren, waren zij als zondaars niet minder schuldig. 
Daar echter Christus niet alleen voor Joden maar voor allen 
gestorven is, is ook voor allen de weg van geloof open om de 
zegen van Abraham en de belofte van de Geest te ontvangen.  
 
Onvoorwaardelijke beloften in een onvoorwaardelijk verbond. 
 

15 Broeders, ik spreek op menselijke wijze: zelfs het 
testament van een mens, dat rechtskracht verkregen heeft, 
niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. 
16 Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan 
zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, 
maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: 
aan Christus. 
17 Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderd dertig jaar later is 
gekomen, maakt het testament, waaraan door God tevoren 
rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de 
belofte haar kracht zou doen verliezen. 
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18 Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van 
de belofte; en juist door een belofte heeft God aan 
Abraham zijn gunst bewezen. 

 
Er is geen verschil tussen het woord voor verbond en dat voor 
testament. De beloften die God aan Abraham deed, werden aan 
Hem en zijn Zaad gedaan. Zij hielden stand en houden stand en 
de wet kan daar niets aan veranderen of ze doen vervallen. 
Het zaad Christus heeft zichzelf als offer gegeven en daarin ligt de 
grond voor de vervulling van Gods beloften aan Abraham. Dat kon 
door de wet niet verhinderd of veranderd worden. De zegen van 
Abraham is niet van de wet of van voldoen aan de wet afhankelijk. 
Zij is voor ieder die door geloof een kind van Abraham is.  
      Wordt D.V.vervolgd. 
 
 

De profetie  van Ezechiel. 
Inleiding. 

 
Het was bij de Joden niet ongebruikelijk om het Woord Gods, dat 
hun was toevertrouwd, met de uitdrukking “de wet en de profeten” 
aan te duiden. Volgens de evangelisten heeft de Heer Jezus met 
die woorden over de Schriften gesproken, zoals in Lukas 16:16:  
 

De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd 
wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en 
ieder dringt zich erin.  

 
Paulus heeft in Romeinen 3:21 eveneens die woorden gebruikt:  
 

Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid van God 
openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten 
getuigen. 

 
De profeten op hun beurt onderscheiden we gewoonlijk in “grote 
profeten” en “kleine profeten”. De profetie van Ezechiel is een van 
de grote profeten. 
Een verdere onderscheiding is die tussen de profeten voor en na 
de ballingschap. De profetie van Ezechiel neemt een tussenpositie 
in, daar hij profeteerde in het vijfde jaar van de wegvoering onder 
Jojachin (598 v.C.), waarna evenwel Zedekia nog koning werd in 
Jeruzalem. De verwoesting van Jeruzalem, vermeld in Ezechiel 
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33, vond elf jaren later, in 587 plaats. Ezechiel profeteerde dus 
voor en in de tijd van de totale ballingschap.     
 
Wat de Geest van God over het Oude Testament zegt. 
 
De brief aan de Hebreeën begint met de volgende woorden:  
 

Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de 
vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het 
laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon. 
 

Daarmee maakt de Geest ons duidelijk, dat het gehele Oude 
Testament ons door profeten gegeven is. De boeken van Mozes 
zijn inderdaad de boeken van een profeet. Maar ook de histo-
rische geschriften, als Kronieken en Nehemia, en de poëtische 
boeken, als de Psalmen en het Hooglied zijn door profeten tot ons 
gekomen. Ze hebben dan ook, naast hun eigen kenmerken, een 
min of meer profetisch karakter. 
Daardoor kunnen we gaan beseffen, dat er minder onderscheid 
tussen de boeken van de profeten en de andere boeken is, dan we 
mogelijk gedacht hebben. 
Zoals de historische boeken soms meer of minder profetisch zijn, 
zijn de boeken van de profeten ook meer of minder historisch. Dat 
is met Ezechiel zeker ook het geval, zoals we in de loop van onze 
beschouwing zullen bemerken. 
 
Waartoe profetie? En over wie handelt die profetie? 
 
De profeten hadden in de eerste plaats een boodschap tot 
geestelijke opwekking, terugkeer en bekering, en niet alleen de 
opdracht de toekomst te voorzeggen. Zij spraken in opdracht van 
God het Woord Gods. In Amos 3:7 heeft de Heer laten zeggen. 
 

Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart 
zijn raad aan zijn knechten, de profeten. 
 

Dat heeft Hij bij Abraham gedaan, voordat Hij Sodom verwoestte. 
Maar ook in dat geval niet alleen om te laten weten, wat gebeuren 
zou, maar opdat Abraham voorbede zou doen. Zo laat God ons 
door Ezechiel niet de toekomstige dingen weten om onze 
nieuwsgierigheid te bevredigen, maar opdat dat weten ons in 
beweging zal zetten, in gebed of anderszins.  
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God heeft door de profeten tot de vaderen gesproken. Die vaderen 
waren Abraham, Izaak, Jakob en hun nageslacht. Israël dus. Hun 
profetie had voornamelijk op Israël betrekking. Sommige stukken 
waren tot omringende volken gericht, ook in de profetie van 
Ezechiel. Maar zijn profetie betrof niet de gemeente van Jezus 
Christus. Daarmee is niet bedoeld, dat zijn profetie de christen 
niets te zeggen heeft, maar wel, dat we in zijn uitspraken Israël 
niet moeten vervangen door de gemeente, hoe leerzaam zijn 
woorden ook voor ons mogen zijn.  
 
De profetieën betreffen de aarde en hen die op de aarde wonen, 
dat zijn Israël en de volken. 
Naast die twee groepen is er in de huidige tijd van Israëls 
verwerping (Rom. 11:15) ook nog de gemeente. Die verblijft nog 
wel op de aarde, maar heeft haar woning niet hier. Christenen zijn 
met Christus gezet in de hemelse gewesten en horen daar thuis. 
De gemeente is dan ook niet het onderwerp van de profetieën. Zij 
was trouwens in de tijden, waarin God door profeten sprak, een 
verborgenheid, zoals Paulus heeft geschreven in Efeze 3:9 en 
andere schriftplaatsen: 
 
“....wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen 
her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen...” 
  
Nieuwe profetieën? 
 
Hen, die beweren in onze dagen nog profetieën van Godswege te 
ontvangen, of die zulke profetieën van anderen aanvaarden, wil ik 
opnieuw op Hebreeën 1 wijzen, waar nadrukkelijk is vermeld, dat 
God eertijds door profeten sprak, maar dat Hij in onze dagen door 
de Zoon heeft gesproken. Bovendien heeft Paulus in Kolosse 1:25 
verklaard: 
 

de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u 
het woord van God tot zijn volle recht te doen komen.  (dat 
wil zeggen: het Woord van God volledig te maken of tot 
volheid aan te vullen. Wat is deze tekst in de NBG 
vertaling slecht weergegeven!).  

 
Wat vol en af is, kan niet door volgende profetie nog verder vol 
gemaakt worden.  
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De profetie, die Paulus in 1 Korinthe 14 bedoelde voor de ge-
meente van Jezus Christus, is het spreken van het Woord Gods, 
zoals God op dat moment of in die omstandigheden wil, zoals alle 
profetie. In onze tijd is dat het spreken van het Woord Gods, dat 
de Heer ons in de Heilige Schrift heeft gegeven. Geen nieuwe 
profetieën dus. 
In de tijd, waarin Ezechiel temidden van de ballingen profeteerde, 
was Jeremia nog profeet in Jeruzalem. Wat heeft God dus veel 
gedaan om te bewerken, dat het volk zich zou bekeren 

In de profetie van Ezechiel kunnen we de volgende delen onder-
scheiden: 
1 Hoofdstukken 1 tot 24: Gods woord tegen Israël en Jeruzalem, 
Gods heerlijkheid gaat heen. 
2 Hoofdstukken 25-39: Oordelen over naburige volken, herstel 
voor Israël aangezegd.  
3 Hoofdstukken 40-48: De nieuwe tempel, Gods heerlijkheid keert 
terug, het vrederijk. 

--- 
Eerste deel: Gods woorden tegen Israel en Jeruzalem, Gods 

heerlijkheid gaat heen, Hoofdstukken 1 tot 24. 
 

Hoofdstuk 1. 
 

Wat Ezechiel moest zien: Gods wagen en Gods wegen, 
Gods troon en heerlijkeid. 

 
1 In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde der 
maand, toen ik te midden der ballingen aan de rivier de 
Kebar was, werd de hemel geopend en zag ik gezichten 
van Godswege.  
2 Op de vijfde der maand (het was het vijfde jaar der 
ballingschap van koning Jojakin)  
3 kwam het woord des Heren tot de priester Ezechiel, de 
zoon van Buzi, in het land der Chaldeeën, aan de rivier de 
Kebar; de hand des Heren was daar op hem. 
  

Door Hosea had de Heer laten zeggen: “vele dagen zullen de 
Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder 
offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna 
zullen de Israëlieten zich bekeren, en de Here, hun God, zoeken, 
en .... “ 
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Die tijd, waarin Israël geen koning, geen offer en geen 
hogepriester zou hebben – zoals heden nog – was toen nog niet 
gekomen. De Heer tuchtigde zijn volk zwaar, maar had zich nog 
niet van hen afgewend. Hij wilde nog door zijn profeten tot hen 
spreken. Misschien zouden zij, juist de ballingen die de hand des 
Heren in tuchtiging zo zeer gevoelden, nu luisteren.  
 
God wilde door de priester Ezechiel, die ook een verbannene was, 
tot zijn volk spreken. Maar hij moest daarvoor bekwaam gemaakt 
worden. God wilde hem daartoe zijn heerlijkheid en heiligheid 
leren zien, verbonden aan de wegen die Hij met zijn volk ging. 
Elke gedachte aan toeval moest verdwijnen, evenals de neging 
om, desnoods in stilte, Gods moeilijke wegen te bekritiseren, zoals 
Job deed. En zoals hij, moest ook Ezechiel klein worden door Hem 
te zien, van wie Hij tot dan toe alleen gehoord had. 
Die weg gaat de Heer vaak met zijn dienstknechten. Jesaja zag 
Gods heerlijkheid in de tempel (Jesaja 6) en Johannes zag de 
Heer in heerlijkheid op Patmos (Openb. 1).  
Maar ook wij mogen de heerlijkheid Gods zien in het aangezicht 
van Christus Jezus. En zou het niet zo zijn, dat de Heer ook nu 
het beste kan gebruiken, wie het diepst doordrongen is van die in 
Christus geopenbaarde heerlijkheid en er daardoor voor bewaard 
wordt, zichzelf als iets groots te zien? 
  
De hemel werd voor Ezechiel geopend in het vijfde jaar van de 
wegvoering en in het land van de Chaldeeën, temidden van de 
weggevoerden. Die omstandigheden herinnerden Ezechiel aan 
Gods handelen in tuchtiging met zijn volk. Maar God liet hem een 
geopende hemel en gezichten van God zien, waaruit bleek, dat de 
Heer zijn volk niet had afgeschreven en nog aan hen gedacht. De 
omstandigheden waren wel moeilijk. Verbannen uit het eigen land, 
ver van de eigen woning en ver van Gods heiligdom. De vraag, die 
we in onze dagen zo vaak horen, “als God liefde is, hoe kan Hij 
dan ....?” kon ook onder die ballingen opkomen. Maar de hand des 
Heren was op Ezechiel en hij zag gezichten van God. 
      Wordt D.V. vervolgd. 


