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Grote verwachtingen (10) – Het boek Handelingen der 

Apostelen 
________________________________________________ 
 
Vorige keer zijn we geëindigd met het overdenken van het prille begin 
van Paulus’ loopbaan als apostel. Laten we verder gaan met hoofdstuk 
9 vers 26. 
 
Saulus ook in Jeruzalem onder de gelovigen aanvaard 
 

26 En te Jeruzalem aangekomen, trachtte hij zich bij de discipelen te 
voegen, maar allen schuwden hem, daar zij niet konden geloven, dat hij 
een discipel was. 
27 Maar Barnabas trok zich zijner aan en bracht hem bij de apostelen en 
verhaalde hun, hoe hij onderweg de Here had gezien, en dat deze tot 
hem gesproken had, en hoe hij te Damascus vrijmoedig was opgetreden 
in de naam van Jezus. 

 

De bezorgdheid van de discipelen in Jeruzalem was begrijpelijk. Maar 
Barnabas nam Saulus bij de hand en leidde hem naar de apostelen. Zijn 
optreden onder de Joden in Damascus, waardoor hij zelfs voor zijn 
leven gevaar liep, was overtuigend en zo werd hij ook daar als christen 
aanvaard. 
 

28 En hij bleef met hen ingaan en uitgaan te Jeruzalem, 
29 en vrijmoedig optreden in de naam des Heren, en hij sprak en 
redetwistte met de Griekssprekende Joden; maar dezen trachtten hem 
om te brengen. 
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30 Doch toen de broeders dit te weten kwamen, brachten zij hem naar 
Caesarea en lieten hem vandaar naar Tarsus vertrekken. 

 
In Handelingen 22:17-21 lezen we het volgende: “En het overkwam mij, 

toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd en in de tempel aanbad, dat ik in 
zinsverrukking geraakte, en dat ik Hem zag, die tot mij zeide: Haast u en vertrek 
spoedig uit Jeruzalem, want zij zullen van u geen getuigenis over Mij aannemen. 
En ik zeide: Here, zij weten zelf, dat ik het was, die hen, die in U geloofden, liet 
gevangen zetten en in de synagogen geselen; en toen het bloed van uw getuige 
Stefanus vergoten werd, werkte ik daaraan met volle instemming mede en 
bewaarde de kleren van hen, die hem doodden. En Hij zeide tot mij: Ga heen, 
want Ik zal u uitzenden, ver weg, naar de heidenen.” 

Het is mogelijk dat de Here op die wijze het gevoelen van de broeders, 
dat Saulus niet in Jeruzalem moest blijven, ondersteunde. 
Zeker is het niet. Zeker is wel dat zijn vertrek naar Tarsus tegelijk de 
eerste stap was om voor de Here onder de heidenen te werken. 
Barnabas heeft hem immers later van Tarsus naar Antiochië (de eerste 
gemeente onder de volken) gehaald, vanwaar Paulus met Barnabas op 
zijn eerste zendingsreis is gegaan. 
Maar het was kennelijk nu nog niet de tijd dat het werk van Paulus onder 
de heidenen moest beginnen. De Here zou het door anderen en op Zijn 
wijze laten beginnen, opdat er in de gemeente geen onrust en geschillen 
zouden ontstaan. 
 
We zien dat menselijke overwegingen die volkomen juist en sluitend 
lijken, er geheel naast kunnen zijn. Daarom is het goed altijd de Here te 
vragen “wat wilt U dat ik doen zal”. Saulus meende dat hij meer dan 
enige andere gelovige de Joden zou kunnen overtuigen, maar de Here 
wist dat het anders was. De woorden in vers 21 zijn erg sprekend in dit 
opzicht: Saulus wilde iets doen onder de Joden, maar de Here zei: ”Ik zal 
U uitzenden, ver weg, naar de heidenen”.    
 

31 De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; 
zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in 
aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. 

 
Dat deze drie gebieden genoemd konden worden, betekende dat het 
werk Gods zich had uitgebreid. Die uitbreiding, waarbij ook Samaritanen 
betrokken waren, had de vrede niet verstoord. De Geest Gods had met 
grote wijsheid de dingen bestuurd, zodat er eensgezindheid was. En 
doordat er vrede was, kon er ook groei zijn, zowel in aantal als in 
geestelijke rijpheid. Dat het aantal toenam, wordt apart vermeld. 
Desondanks wordt in dit vers gesproken over “de gemeente” 
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(enkelvoud).  Andere handschriften geven wel meervoud. Hoe dan ook, 
de meerdere plaatselijke gemeenten tezamen vormden de ene 
gemeente van Christus. Zo ook nog vandaag. Voor God bestaan er 
binnen de christenheid geen denominaties. 
 

32 En het geschiedde, toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de 
heiligen kwam, die te Lydda woonden. 
33 Daar vond hij een man, genaamd Eneas, een verlamde, die reeds 
acht jaren bedlegerig was geweest. 
34 En Petrus zeide tot hem: Eneas, Jezus Christus geneest u; sta op en 
maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op. 
35 En alle bewoners van Lydda en Saron zagen hem en bekeerden zich 
tot de Here. 

 
Saulus was reeds bekeerd en de Here zou hem voor het werk onder de 
heidenen gebruiken. Maar het was nu nog de tijd dat het werk tot het 
Joodse land beperkt bleef, al waren er al wel Samaritanen toegevoegd. 
Ook was er een heiden gelovig geworden (de kamerling uit Ethiopië), 
maar die bezorgde de bekeerde Joden geen gevoelens van onrust 
doordat hij niet in de Joodse gemeenten kwam; hij was immers naar zijn 
vaderland gereisd. 
De Here liet zijn werk nog doorgaan door de oorspronkelijke apostelen 
en hield Saulus nog terug. Het was nu nog Petrus die op de voorgrond 
trad, zoals de bovenstaande verzen ons zeggen. 
 
De Here had geduld met zijn volk. Hij liet Petrus, de onverdachte apostel 
voor Israël, nog rondreizen; het volk mocht zich nog eens bekeren, of op 
zijn minst zou een overblijfsel door geloof in de Verworpene behouden 
worden.  
 
Ik meen dat we hier (en in de volgende verzen) naast de vermelde 
gebeurtenis een heenwijzing met een profetisch karakter hebben van 
hetgeen God in de toekomst aan en in zijn volk zal doen. Lange tijd al is 
Israël geestelijk verlamd. Maar God zal een nieuw begin (een achtste 
jaar na de voorafgaande zeven heeft het karakter van een nieuw begin) 
maken wanneer Israël door terugkeer naar Gods Woord tenslotte Jezus 
Christus zal aannemen.  Het Joodse feest “gedachtenis des geklanks” 
(anders gezegd: zich de klanken van Gods Woord herinneren), zal de 
uitwerking hebben van herstel waar zo lang verlamming heerste.  
De uitwerking zal zijn, dat Saron tot een schaapskooi worden zal en het 
dal Achor (waar Achan gestenigd werd) tot een runderleger. (Jesaja 
65:10). 
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36 En er was te Joppe een discipelin, genaamd Tabitha, hetgeen, 
vertaald, betekent Dorkas. Deze was overvloedig in goede werken en 
aalmoezen, die zij gaf. 
37 En het geschiedde in die dagen, dat zij ziek werd en stierf; en na haar 
gewassen te hebben, legde men haar in een bovenzaal. 
38 En daar Lydda dicht bij Joppe lag, zonden de discipelen, toen zij 
hoorden, dat Petrus daar was, twee mannen tot hem met het verzoek: 
Kom zonder dralen tot ons. 
39 En Petrus stond op en ging met hen mede. Toen hij daar aangekomen 
was, bracht men hem naar de bovenzaal en al de weduwen kwamen bij 
hem staan, en lieten hem onder tranen al de lijfrokken en mantels zien, 
die Dorkas, toen zij nog bij hen was, gemaakt had. 
40 Maar Petrus zond hen allen naar buiten en knielde neder en bad. En 
hij wendde zich tot het lichaam en zeide: Tabitha, sta op! En zij opende 
haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten, 
41 en hij gaf haar de hand en richtte haar op; toen riep hij de heiligen en 
de weduwen en stelde haar levend voor hen. 
42 En het werd bekend door geheel Joppe en velen kwamen tot geloof in 
de Here. 
43 En het geschiedde, dat hij verscheidene dagen te Joppe bleef bij een 
zekere Simon, een leerlooier. 

 
Ik meen dat we ook hier een beeld hebben, van hetgeen in de toekomst 
zal plaats vinden. Zij, die voor God schoon was (Tabitha), de lieflijke 
gazelle, aan wie ook wij, heidenen, het Woord Gods te danken hebben, 
zowel het Oude als het Nieuwe Testament, is voor God dood. Maar de 
Here zal niet alleen herstel, maar als het ware nieuw leven geven en het 
gevolg zal zijn dat velen verwonderd zullen zijn, het werk Gods zullen 
erkennen en zich bekeren. 
De terugkeer in 1948 en daarna van een deel van Israël (hoewel in 
onbekeerde staat), heeft wel velen verbaasd maar zal verbleken bij de 
geestelijke herleving en terugkeer tot God, die een geweldige uitwerking 
zullen hebben op alle volken. 
 
 

Hoofdstuk 10 
 
God opent door Petrus de deur voor de heidenen 
 

1 En er was te Caesarea iemand, genaamd Cornelius, een hoofdman 
van de zogenaamde Italiaanse afdeling, 
2 een godvruchtig man, een vereerder van God met zijn gehele huis, die 
vele aalmoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad. 
3 Hij zag in een gezicht, omstreeks het negende uur van de dag, duidelijk 
een engel Gods bij zich binnenkomen en tot hem zeggen: Cornelius! 
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4 Hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd en zeide: Wat is er, heer! 
En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in 
gedachtenis gekomen. 
5 En nu, zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die 
bijgenaamd wordt Petrus: 
6 deze is de gast van een Simon, een leerlooier, wiens huis bij de zee 
ligt. 

 
Caesarea, typisch een stad van de Romeinen. Daar had je als vrome 
Jood niets te zoeken. Maar wat noch Petrus noch de anderen in Joppe 
wisten, wist de Here.  
Daar was in Caesarea een hoofdman, Cornelius,  van de Italiaanse 
legerafdeling. God kende hem. Hij vreesde en vereerde God, toonde dat 
ook door de armen te gedenken en regelmatig tot God te bidden. 
 
Had de Here Jezus niet gezegd dat Hij ook andere schapen had, die 
niet van de stal (Israël) waren? Kajafas had wel geprofeteerd dat Hij 
sterven zou voor het volk, maar Hij was ook gestorven om de 
verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen. Cornelius was zo een 
schaap en hij hoorde bij die verstrooide kinderen. De Here ging Hem 
met de zijnen, die ook God vreesden, bij de kudde voegen die Hij reeds 
uit de Israëlitische stal had geleid. 
Hij was een heiden, een Romein. Kon hij wel bij de gemeente gevoegd 
worden, die immers uit Joden bestond? Volgens de wet van de Joden 
kon dat niet.  
Maar deze Romein stond als godvrezend bekend. En de Here wilde 
hem aan de kudde toevoegen.  
Zoals al opgemerkt, was de schatbewaarder uit Ethiopië reeds eerder bij 
de gemeente gevoegd. Maar hem zagen de Joodse christenen niet in 
hun samenkomsten. 
God wilde nu een stap verder gaan en door Petrus, de onverdachte 
apostel voor de Joden, enkele Romeinen binnen de Joodse gemeente 
brengen.  
   
Cornelius bad. En God is een hoorder van het gebed. Als het nodig is, 
zendt hij zelfs een engel naar een Romein om hem de weg te wijzen. 
Als het nodig is. Verwacht niet dat de Here voor u ook een engel zal 
gebruiken; hoewel, als het nodig is, zal Hij dat doen. Maar in het 
algemeen gebruikt de Here in onze tijd (en reeds eeuwen lang) het 
getuigenis van gelovige mensen om anderen de weg naar verlossing te 
wijzen. Het moet wel gezegd worden dat engelen altijd gehoorzaam zijn 
aan de stem van Gods woord (Psalm 103:20), terwijl wij vaak minder 
ijverig zijn. 
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Hebt U gebeden? Hebt U de Here gezegd dat u een zondaar bent en 
hebt u om genade geroepen om Jezus’ wil? Dan wacht u mogelijk op 
Gods antwoord.   
Nu, dat antwoord heeft God al lang gegeven. U hebt namelijk (naar ik 
aanneem) wat Cornelius niet had: een bijbel. En in de bijbel heeft God u 
verzekerd dat wie Hem aanroept in de nood, verhoring vindt. 
 
Hij gaf immers de volgende belofte: “De HERE is nabij allen die Hem 
aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid. Hij vervult de wens van wie 

Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen”. (Psalm 145:18 en 19). 
U hebt dus het antwoord van de Here zwart op wit. Dat moet u genoeg 
zijn. 
 
Cornelius moest Petrus uit Joppe ontbieden. Daar had de Here een 
bijzondere reden voor en daarvoor ook had Petrus in Joppe moeten 
blijven.  
Wij hebben geen ‘Petrus’ nodig. De Here heeft tot ons gesproken door 
enige tientallen profeten, de schrijvers van de boeken in het Oude en 
Nieuwe Testament. Dat is toch werkelijk genoeg! 
 

7 Zodra de engel, die tot hem sprak, weggegaan was, riep hij twee van 
zijn huisslaven en een godvruchtige soldaat uit degenen, die voortdurend 
bij hem waren; 
8 en nadat hij hun alles uitgelegd had, zond hij hen naar Joppe.  

  
Bij deze twee verzen is commentaar overbodig. Iedereen begrijpt ze 
volkomen. Maar toch verdient het eerste woordje onze aandacht. 
Cornelius kreeg een opdracht. Wat deed hij daarna? Wachtte hij even, 
ging hij nadenken over het nut van die opdracht, vroeg hij zich af of de 
engel zich niet had vergist en mogelijk naar iemand anders had moeten 
gaan?  
Niets van dat alles. Hij aarzelde of wachtte niet, maar zond enige van 
zijn ondergeschikten naar Joppe zodra de engel van hem was 
heengegaan. Een goede zaak, als de Here gesproken heeft en een  
opdracht gaf.  
 
In Handelingen staat een opdracht voor iedereen: “God dan verkondigt, 
met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij 

allen overal tot bekering moeten komen;.....”. (Handelingen 17:30) Hebben 
wij dat gedaan? Het is een opdracht voor allen, overal en die geldt dus 
ook u. 
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God bereidt zijn dienstknecht voor 
 

9 De volgende dag, terwijl dezen onderweg waren en de stad naderden, 
ging Petrus omstreeks het zesde uur op het dak, om zijn gebed te 
verrichten. 
10 En hij werd hongerig en verlangde te eten, en terwijl men iets gereed 
maakte, geraakte hij in zinsverrukking, 
11 en hij zag de hemel geopend en een voorwerp nederdalen in de vorm 
van een groot laken, dat aan de vier hoeken nedergelaten werd op de 
aarde; 
12 hierin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren der aarde 
en allerlei vogelen des hemels. 
13 En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! 
14 Maar Petrus zeide: Geenszins, Here, want ik heb nog nooit iets 
gegeten, dat onheilig of onrein was. 
15 En nogmaals ten tweeden male, kwam een stem tot hem: Wat God 
rein verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden. 

 
De Here had een engel naar Cornelius gezonden, Petrus kreeg een 
gezicht te zien. Elk kreeg wat hij nodig had. Het gezicht van Petrus zou 
voor Cornelius geen enkele betekenis gehad hebben. 
 
De opdracht om te slachten en te eten van willekeurig allerlei dieren was 
in tegenspraak met wat de wet zegt. En Petrus wilde zich nog wel aan 
de spijswetten houden. Dat gaf de Here de gelegenheid om hem 
duidelijk te maken dat de tijd waarin een Jood een heiden onrein moest 
achten met de verwerping van Christus voorbij was. Waren niet Kajafas 
en Pilatus beiden even schuldig aan de veroordeling van een 
onschuldige? En had de Here niet gezegd dat bekering en vergeving 
van zonden onder alle volken gepredikt moest worden? (Lukas 24:47). 
 

16 En dit geschiedde tot driemaal toe, en terstond werd het voorwerp 
weer opgenomen in de hemel. 
17 Terwijl Petrus bij zichzelf in onzekerheid was, wat het gezicht, dat hij 
gezien had, betekenen mocht, zie, daar waren de mannen, die door 
Cornelius afgezonden waren, bij hun navraag naar het huis van Simon 
aan het voorportaal gekomen, 
18 en zij trachtten na geroepen te hebben te weten te komen, of Simon, 
bijgenaamd Petrus, daar verblijf hield. 
19 En terwijl Petrus nog steeds over het gezicht nadacht, zeide de Geest: 
Zie, drie mannen zoeken naar u; 
20 sta dan op, ga naar beneden en reis, zonder bezwaar te maken, met 
hen mede, want Ik heb hen gezonden. 
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De drie niet Joodse knechten van Cornelius kwamen bij het huis waar 
Petrus verbleef. Hij zou met die vreemdelingen niet gauw meegaan. 
Maar de Geest van God had hem voorbereid en zei hem bovendien, dat 
hij zonder bezwaar met de vreemdelingen moest meegaan, omdat God 
hen gezonden had. 
 

21 En Petrus ging naar beneden en zeide tot de mannen: Zie, ik ben het, 
die gij zoekt; wat is de reden van uw komst? 
22 En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman, een rechtvaardig man en 
vereerder van God, die goed bekend staat bij het gehele volk der Joden, 
heeft door een heilige engel een godsspraak ontvangen om u te zijnen 
huize te nodigen en te horen wat gij zeggen zult. 
23 Hij noodde hen binnen en ontving hen gastvrij. En de volgende dag 
stond hij op en vertrok met hen, en enige der broeders uit Joppe gingen 
met hem mede. 

 
Petrus ging niet alleen. Dat is ook leiding van Gods Geest geweest. 
Het was goed dat meerdere gelovigen van de Joodse gemeente in 
Joppe getuige zouden zijn van wat er gebeuren zou. 
 
We kennen –velen althans- het verhaal, maar voor de Joodse 
christenen was het een ongehoorde stap van Petrus om naar een 
heiden te gaan! Deze hele geschiedenis vanaf het bezoek van de engel 
tot aan de doop van de gelovig geworden heidenen, getuigt ons van de 
wijsheid van de Geest van God. 

 
 

wordt D.V. vervolgd 
 

 
 
 
 

~~~~~~~~~~ 
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O, onverstandige Galaten (3) 
(De brief aan de Galaten) 

 
We zijn vorige keer geëindigd met de opmerking dat de zegen van 
Abraham niet afhankelijk is van de wet of van het voldoen aan de wet. 
Zij is voor ieder die door geloof een kind van Abraham is.  
We gaan nu verder met hoofdstuk 3:19. 
 
Waarom de wet gegeven is en voor hoe lang 
 

19 Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij 
erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg, en zij 
is op last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven. 
20 Een middelaar is niet de vertegenwoordiger van één; God echter is 
één. 

 
Voordat Israël bij de Sinai was gekomen, was er geen wet. Abel, 
Henoch, Job en Abraham hadden geen wet. Zij hadden, net als alle 
mensen, een geweten en wisten wat goed en kwaad was. Israël wist dat 
ook wel voor er een wet gegeven was. 
Bij de Sinai echter bleek, dat de Israëlieten niets hadden geleerd van 
hun ongeloof, hun opstandigheid en hun achterdocht gedurende de 
tocht van de Schelfzee tot de Sinai. Ze verbeeldden zich in staat te zijn 
alles getrouw te doen wat God hun zou gebieden. Er was geen besef 
van onvermogen, zondigheid en ontrouw bij hen. 
Daarom gaf God hun de wet, opdat hun verkeerd gedrag voortaan 
telkens het overtreden van een gebod zou zijn. Mogelijk zouden zij 
daardoor gaan beseffen hoe zondig zij waren en leren om genade te 
roepen. 
 
Er was echter een “totdat”. De wet is gegeven tot het moment waarop 
Christus kwam. En die wet werd door de middelaar Mozes aan het volk 
gegeven, wat betekent dat er twee partijen waren. Een middelaar 
immers staat tussen twee partijen in: het volk verplichtte zich te 
gehoorzamen en God zou hen dan doen leven. 
Geheel anders is het met de belofte aan Abraham. Daar beloofde Eén, 
dat is God, terwijl er geen voorwaarde aan Abraham werd gesteld. Er 
was daarbij dan ook geen middelaar.  
 

21 Is de wet dan in strijd met de beloften Gods? Volstrekt niet! Want 
indien er een wet gegeven was, die levend kon maken, dan zou 
inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. 
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22 Neen, de Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten 
gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden 
van hen, die geloven. 

 
Neen, de wet was niet met de belofte in strijd. God zou doen wat Hij 
beloofd had. Vervolgens kwam er de wet en als die levend kon maken, 
zou gerechtigheid uit de wet gekomen zijn. Maar de wet maakt niet 
levend. Wat dan overblijft is de belofte Gods, die het deel is van elk die 
gelooft. 
 

23 Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde 
bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou 
worden. 
24 De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat 
wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. 

 
God wist dat niemand de wet kon houden, maar gaf Israël de wet als 
een voorlopige opvoeder of tuchtmeester, opdat de Israëliet zichzelf in 
zijn falen en krachteloosheid zou leren kennen en op genade een 
beroep zou doen, in plaats van hoogmoedig zich goed genoeg te 
achten.  
 
Zoals gezegd was er een “totdat” voor de wet. Zij was “tot”, dat is “tot” 
de dag van het komen van Christus. Vers 24 wil niet zeggen dat de wet 
tot Christus leidt, maar dat zij gold tot een bepaalde dag. 
Het woordje ”tot” zegt niets over de richting, maar is een tijdsbepaling. 
Dat wordt niet alleen door het voorgaande (vers 19), maar ook door het 
volgende vers bevestigd: 
 
Zonen niet onder de wet 
 

25 Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de 
tuchtmeester. 
26 Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus,  

 
Niet meer onder de tuchtmeester is “niet meer onder de wet” 
 
Vers 26 zegt ons dat gelovigen zonen van God zijn. Er had gezegd 
kunnen worden dat zij kinderen van God zijn. De uitdrukking zonen wijst 
echter niet alleen op afstamming, maar ook op volwassenheid, zodat 
een tuchtmeester niet meer nodig is. Dat wordt in het volgende betoog 
uitgewerkt:  
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27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus 
bekleed. 
28 Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van 
mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. 
29 Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar 
de belofte erfgenamen. 

 
Die in Christus gedoopt zijn, zijn met Christus bekleed. Een 
merkwaardige zegwijze is dat. Maar als we denken aan wat God heeft 
gedaan na de eerste zonde, herkennen we het. Adam en zijn vrouw 
trachtten vergeefs zich te bedekken; God echter bekleedde hen met 
dierenvellen. Zij waren als het ware bekleed met schaap of hert, of welk 
dier de Here ook gebruikt heeft. 
Gelovigen zijn allen verschillend, maar gezien als met Christus bekleed, 
vallen alle verschillen weg. En Christus is zaad van Abraham, wat 
betekent dat zij die met Christus bekleed zijn, zaad van Abraham zijn. 
 
We moeten echter wel begrijpen dat de Galaten niet als baby gedoopt 
waren. Zij hadden zich laten dopen nadat ze geloofd hadden en zo 
getoond dat ze Hem hadden aangenomen.  
 
Het is niet bijbels om te veronderstellen dat een klein kindje door het 
besprenkelen met water met Christus bekleed wordt. We vinden in de 
Heilige Schrift geen doop op andere grond dan bekering en geloof van 
de dopeling.  
Een vergelijking met de besnijdenis in Israël is niet van toepassing. 
Besnijdenis vond plaats na natuurlijke geboorte, de doop echter na 
wedergeboorte, die gewerkt wordt door het Woord van God. (Jakobus 
1:18 en 1 Petrus 1:23.)  
 
In het gesprek met Nicodemus heeft de Here gezegd dat men geboren 
moet worden uit water en Geest, wat sommigen doet denken aan het 
water dat bij de doop wordt gebruikt. Maar dat is een vergissing. Water 
is hier een beeld van het Woord Gods, zoals ook in Efeze 5:26 “haar 
reinigende door het waterbad met het woord”.  
 
De vrouw uit Sichar (Johannes 4) zou levend water ontvangen indien zij 
dat zou begeren (vers 10) Zij heeft er om gevraagd volgens vers 15. 
Dan moet de Here het haar dus gegeven hebben. 
Dat is ook gebeurd, want Hij zei tegen haar “roep uw man”, waardoor zij 
tot een belijdenis kwam. En in vers 26 zei Hij tegen haar “Ik ben het –de 
Christus – die met u spreek”. En zij geloofde. 
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Zijn woorden waardoor haar geweten werd geraakt en zijn woorden 
waarmee Hij zich aan haar openbaarde, waren het levende water. Zou 
Hij beloven en niet doen? Onmogelijk! 
Wat in vers 29 staat, moeten we niet omdraaien. Er staat niet “indien we 
zaad van Abraham zijn, zijn we van Christus”. Neen, als we van Christus 
zijn, gelovigen zijn, zijn we zaad van Abraham en dus ook erfgenamen. 
 

Hoofdstuk 4 
 
De wet als voogd over een minderjarige 
 

1 Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets 
van een slaaf, al is hij ook eigenaar van alles; 
2 maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip, dat door zijn 
vader tevoren bepaald was. 
3 Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de 
wereldgeesten.  
4 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon 
uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 
5 om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van 
zonen zouden verkrijgen. 
6 En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in 
onze harten, die roept: Abba, Vader. 
7 Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij 
ook erfgenaam door God. 
 

Hier wordt betoogd dat de wet ten opzichte van hen die gelovig waren, 
als een soort voogd fungeerde, die in functie was zolang een erfgenaam 
onmondig was. Maar Christus heeft hen die zo onder de wet waren, vrij 
gekocht, opdat zij voort-aan zonen zouden zijn en geen onmondigen 
meer. En zonen zijn erfgenamen, slaven niet. 
Die hier als onmondig worden voorgesteld, hadden dus de wet als 
voogd, maar dit voogdijschap eindigde toen Christus hen vrijkocht.  
Vers 3 zegt in deze vertaling, dat “wij, zolang wij onmondig waren 

onderworpen waren aan de wereldgeesten”. Wat de vertalers daarbij voor 
ogen heeft gestaan is me een raadsel. Wat zijn wereldgeesten? Zijn dat 
de geesten van de wereld, boze geesten dus? Heeft God Israël onder 
boze geesten gesteld? Beslist niet. Hij heeft hen onder de wet geplaatst. 
En in vers 1 tot 7 wordt niet geschreven over mensen die aan boze 
geesten onderworpen waren, maar over hen, die aan de wet 
onderworpen waren.  
De Staten vertaling geeft een veel betere omzetting van het Griekse 
woord ‘stoicheia’ dat hier wordt gebruikt. Zij geeft in vers 3 “eerste 
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beginselen der wereld”. Dat doet denken aan beginselen van voorheen, 
wat met de wet inderdaad het geval is. Bovendien was zij niet gesteld 
voor rechtvaardigen, maar voor zondaars, dat is voor de wereld (1 
Timotheüs 1:8-11). 
 
In vers 5 schreef de apostel nog “opdat wij het recht van zonen zouden 
verkrijgen”. In de verzen 6 en 7 daarentegen “dat gij zonen zijt” Ik meen 
dat hij onderscheid maakt tussen Joden, die inderdaad onder de wet 
waren en heidenen die door het geloof ook zonen geworden zijn.  
Dat stemt overeen met de volgende verzen, die over gelovigen uit de 
heidenen spreken: 
 

8 Maar in de tijd, dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend, die het 
in wezen niet zijn. 
9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend 
zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke 
wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt 
maken? 
10 Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. 
11 Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u heb ingespannen. 

  
Terugkeren tot de goden die geen goden zijn? 
Neen, dat bedoelde de apostel niet. Maar zich keren tot de wet (die hier 
zo genoemde wereldgeesten) was een terugkeren voor iemand die 
Christus had leren kennen, een terugkeren tot de positie van iemand die 
Christus en zijn verlossing niet kende, want voor zulke lieden was de 
wet gegeven. 
 
Dat het om de wet gaat, blijkt te meer uit het noemen van “dagen, 
maanden, vaste tijden en jaren”, dingen die in de wet een rol spelen en 
daaraan ontleend zijn. Zwak en armelijk voor iemand die weet heeft van 
de rijkdom in Christus.  
 

12 Weest zoals ik, bid ik u, broeders, omdat ook ik ben zoals gij. Gij hebt 
mij in geen enkel opzicht verongelijkt. 
13 Ja, gij weet, dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, 
het evangelie verkondigd heb, 
14 en toch hebt gij de verzoeking, die er voor u in mijn lichamelijke 
toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of ertegen 
gespuwd, maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, ja, als 
Christus Jezus. 
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De apostel plaatste zich op één lijn met de lezers. Hij had hun Christus 
gepredikt, die voor hem alles was. Zo moest en mocht Christus ook voor 
hen alles zijn.  
Hij schreef hun niet, omdat zij hem verongelijkt hadden, neen zij hadden 
indertijd alles voor hem willen doen en dat had Paulus niet vergeten. Hij 
was niet als een krachtige figuur, indrukwekkend onder hen opgetreden, 
neen, hij was zichtbaar in een zwakke lichamelijke toestand geweest. 
Desondanks hadden zij hem als een bode van God beschouwd en 
ontvangen.  
 

15 Gij hebt u toen gelukkig geprezen; wat is daarvan over? Want ik kan 
van u getuigen, dat gij, ware het mogelijk geweest, uw ogen uitgerukt en 
ze mij gegeven zoudt hebben. 
16 Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg?  

 
De Galaten hadden met blijdschap het Woord van genade aanvaard. 
Hun blijdschap en dankbaarheid was de apostel volkomen duidelijk 
geweest, wat de verklaring is voor de tweede helft van vers 15. 
De liefde en toewijding van Paulus waarmee hij deze brief schreef, was 
niet minder dan zijn belangstelling voor hun geestelijk welzijn toen hij 
hun eertijds de boodschap van genade verkondigde. Is het niet een 
plicht van de liefde om te waarschuwen voor verkeerde wegen en 
opvattingen? 
 

17 Zij zijn vol ijver voor u, maar niet op de juiste wijze, want zij willen u 
buitensluiten, opdat gij vol ijver voor hen zoudt zijn. 
18 Nu is het goed, dat er ijver getoond wordt in het goede, mits te allen 
tijde en niet alleen, wanneer ik bij u ben, 
19 mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat 
Christus in u gestalte verkregen heeft; 
20 ik zou wensen, dat ik op dit ogenblik bij u was en op een andere toon 
kon spreken, want ik ben in zorg over u. 

 
Zij zijn vol ijver. Wie zijn die “zij”? 
De apostel sprak over hen hoofdstuk 1:7 en 8: “Er zijn echter sommigen, 

die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 
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!” 

Het evangelie verdraaien is niet het evangelie bestrijden, maar er een 
draai aan geven, waardoor het niet meer de rechte boodschap is. Dat 
deden Joodse predikers, die trachtten de gelovigen er toe te brengen na 
hun bekering de wet te gaan onderhouden. 
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Ze worden 2 Korintiërs 11:20-23 genoemd: “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. 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. Hebreeën zijn zij? Ik ook. 
Israëlieten zijn zij? Ik ook. Nageslacht van Abraham zijn zij? Ik ook. Dienaren 
van Christus zijn zij? (ik spreek tegen mijn verstand in) ik nog meer: in moeiten 
veel vaker, in gevangenschap veel vaker, in slagen maar al te zeer, in 
doodsgevaren menigmaal.” 

 
De zin “als iemand u als slaven gebruikt” in vers 20 kan door de 
gekozen vertaling tot verwarring leiden. Er staat in het Grieks 
‘katadouloo’, wat niet moet worden weergegeven met “als een slaaf 
gebruiken”, maar met “tot slaaf maken” of “onder een juk brengen”. Het 
ging niet om egoïstisch gedrag van deze of gene, maar om prediking 
van de wet, waardoor gelovigen onder het juk van de wet gebracht 
werden.  
Vandaar ook vers 22. Hun redenering scheen gezaghebbend te zijn. 
Met hun kennis van de Schriften maakten die Joodse leraars wel indruk 
op de naar verhouding onkundige gelovigen.  
 
In vers 19 noemde de apostel de gelovige Galaten zijn kinderen, want 
Hij had hun het evangelie bekend gemaakt en kon zich dus hun 
geestelijke vader gevoelen. (vers 13) En een vader is in zorg als het met 
zijn kinderen niet goed gaat. 
 
Allegorie in de geschiedenis van Abraham 
 

21 Zegt mij, gij, die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? 
22 Er staat immers geschreven, dat Abraham twee zonen had, één bij de 
slavin en één bij de vrije. 
23 Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, doch die van de 
vrije door de belofte. 

   
Het woord “wet” wordt in vers 21 in twee betekenissen gebruikt. Het 
eerste woord wet heeft op de Joodse wet betrekking, het tweede in 
“luistert gij niet naar de wet?” wordt als een aanduiding van de boeken 
van Mozes gebruikt.  
Vers 22 schrijft over Abraham, (die meer dan vierhonderd jaar voor de 
Sinai wetgeving leefde). God had hem beloofd, dat hij een zoon zou 
krijgen. We lezen dat in Genesis 15:3-6: “En Abram zeide: Zie, mij hebt Gij 

geen nakroost gegeven, en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. En 
zie, het woord des HEREN kwam tot hem: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, 
maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde Hij hem naar 
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buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen 
kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de 
HERE, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.”  

In Genesis 16 echter lezen we dat Sarai onvruchtbaar was en Abraham 
overhaalde om haar slavin Hagar als tweede vrouw te nemen. Een 
mogelijke zoon uit haar zou immers, evenals zijn moeder, het eigendom 
van Sarai zijn.  
Er werd inderdaad een zoon geboren, maar hij was niet het antwoord op 
geloof in Gods belofte, maar het resultaat van ongeduld en maatregelen 
van de natuurlijke mens. 
Ismaël was naar het vlees verwekt, maar Isaak naar belofte. 
En Ismaël en Hagar waren slaven, maar Isaak was een vrije. 
 

24 Dit is iets, waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen: 
de ene van de berg Sinai, die slaven baart, dit is Hagar. 
25 Het woord Hagar betekent de berg Sinai in Arabië. Het staat op één 
lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in 
slavernij. 
26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder. 
27 Want er staat geschreven: Verheug u, gij onvruchtbare, die niet baart, 
breek uit en roep, gij die geen weeën kent; want talrijker zijn de kinderen 
der eenzame dan van haar, die een man heeft. 
28 En gij, broeders, zijt, evenals Isaak, kinderen der belofte. 

 
De diepere zin is hier de vertaling  van een woord waarin we direct de 
allegorie herkennen.  We kunnen ook van een beeld spreken. 
Het beeld dat de apostel hier voorstelt is Hagar, het woord voor de Sinai 
in het Arabisch, die een slaaf voortbracht, zoals de wet van de Sinai 
slaven voortbrengt.  
Daartegenover staat de belofte die niet zoals de wet met werken te doen 
heeft maar op genade gegrond is. Israël onder de wet verkeerde in een 
slavenpositie, te vergelijken met Ismaël, maar de christen is niet onder 
de wet. Hij is geen slaaf, maar een zoon van God waarvan Isaak het 
beeld is. 
 

29 Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem, die naar 
de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. 
30 Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon, 
want de zoon der slavin zal in geen geval erven met de zoon der vrije. 
31 Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen ener slavin, maar van de 
vrije. 

 
Ismaël, de zoon die een slaaf was, bespotte Isaak, de vrije zoon. 
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Zo vervolgden eertijds de Joden, die onder de wet stonden, de 
christenen. En zoals de slaaf Ismaël niet kon samengaan met de vrije 
zoon Isaak, kunnen Jodendom en christendom niet samengaan, kan de 
genade, waarin de christen staat, niet met de wet gecombineerd 
worden. God zei, dat Hagar en Ismaël heengezonden moesten worden. 

 
 

wordt D.V. vervolgd 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 

 
 

 
De wet als leefregel der dankbaarheid? 

Overwegingen met betrekking tot de wet en de christen 
_________________________________________________________ 
 
Nu we bij de overdenking van de Galatenbrief ook stilstaan bij de 
betekenis van de wet, willen we hier nog eens samenvatten wat de 
positie van de christen tot de wet is aan de hand van teksten uit het 
Nieuwe Testament. 
 
1. Wanneer en aan wie is de wet gegeven? 
 
a. De wet is niet sinds het begin aan de mensen gegeven 
 
“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.” (430 jaar na Abraham, Galaten 
3:17)    
 
b. De wet is niet aan alle mensen, maar aan Israël gegeven.  
 
“Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet 

gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet;... .” (Romeinen 
2:14)  
Voor zover we Exodus kennen, wisten we dat al.  
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c. De wet is niet voor rechtvaardigen bestemd 
 
“Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat; zij willen 
leraars der wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat zij zeggen of waarover zij 
zo stellig spreken.  
Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast, 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, hoereerders, 
knapenschenders,  zielverkopers, leugenaars, meinedigen, en al wat verder 

ingaat tegen de gezonde leer.” (1 Timotheüs 1:6-10)  
 
d. De wet is gegeven voor de periode van de Sinaï tot aan Christus 
 
“Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij 

gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg.” (Galaten 3:19) 
Dat “Om de overtredingen te doen blijken” moeten wij goed verstaan. Bij 
de Sinai heeft God aan Israël pas de wet gegeven, nadat zij in hun 
overmoed en met een totaal gemis aan inzicht in hun zondige gedrag 
verzekerd hadden: “Alles wat de Here gesproken heeft,  zullen wij doen.” 
(Exodus 19 : 8) De bedoeling was wel goed, maar hun blindheid voor 
hun houding van Egypte tot de Sinai was bedroevend. God gaf hun de 
wet opdat zij door het overtreden van de regels der wet zouden zien hoe 
vaak zij zondigden. 
Denk niet dat de wet voor iedereen en altijd nodig was om de zonden te 
leren zien. Wat hadden zij dan moeten beginnen, die leefden van Adam 
tot Noach? Kenden zij hun fouten niet? En zij die leefden van Noach tot 
de Sinai? Wisten Job en zijn vrienden niet wat zonde was? We weten 
wel beter. Getuigde Henoch niet tegen de goddeloosheid (Judas vers 
14-15)? Neen, de wet is aan Israël gegeven wegens hun totaal gemis 
aan zelfkennis. 
 
2. De wet als leefregel der dankbaarheid? 
 
a. Heeft God de wet als leefregel der dankbaarheid gegeven? 
 
Neen, de Heere heeft de wet gegeven als een recept om het leven door 
eigen inspanning te verwerven: Doe dat en gij zult leven. Het doel was 
Israël te doen ervaren dat zij hopeloos faalden, opdat zij tot genade de 
toevlucht zouden nemen. 
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Kunnen we dat wat God heeft gegeven om de mens zijn falen te tonen, 
als leefregel der dankbaarheid gaan gebruiken? Daartoe gaf God de wet 
niet!  
Indien het juist zou zijn, dat de wet een leefregel der dankbaarheid voor 
de christen is, hoe is het dan te verklaren, dat we dat in geen enkele 
schriftplaats waarin over de wet wordt geschreven, noch in Romeinen, 
noch in Galaten, noch in 1 Timotheüs, noch elders vermeld vinden? 
De Schrift leert het ons beslist niet. Het is een misvatting.   
Paulus schreef in 1 Korinthe 15:56: “De prikkel des doods is de zonde en de 
kracht der zonde is de wet.” 
Kan hetgeen aan de zonde kracht geeft, onze leefregel der 
dankbaarheid zijn? 
 
b. Hoe spreekt het Nieuwe testament over de wet? 
 
In Galaten 4:9-10 wordt de wet genoemd “zwakke en arme beginselen”: 
“..en thans, nu gij God kent, ja nog meer, nu gij door God gekend zijt, hoe wendt 
gij u weer tot de zwakke en arme eerste beginselen, die gij weer opnieuw wilt 

dienen?” (Voorhoeve vertaling) 
 
In Kolosse 2 vinden we nog iets scherpere bewoordingen:   
“Ziet toe, dat niemand u tot zijn prooi maakt door de wijsbegeerte en door ijdel 
bedrog volgens de overlevering van de mensen, volgens de eerste beginselen 

van de wereld, en niet volgens Christus.” (vers 8),  
“Laat dan niemand u oordelen op het punt van eten en drinken of inzake een 
feest, nieuwe maan of sabatten, die een schaduwbeeld zijn van wat komen zou, 

maar het lichaam is van Christus.” (verzen 16-17) 
“Als gij met Christus de eerste beginselen van de wereld zijt afgestorven, 
waarom onderwerpt gij u, alsof gij in de wereld leefdet, aan inzettingen: raak niet 
en smaak niet en roer niet aan, (dingen die alle door het gebruik te loor gaan), 

naar de geboden en leringen van de mensen,...” (verzen 20-22)  
(Voorhoeve vertaling) 
 
De wet, de eerste beginselen der wereld genoemd, is bestemd voor hen 
die in de wereld leven. Hoe zullen christenen, die uit de wereld verlost 
zijn, hun dankbaarheid tonen door te trachten naar die eerste 
beginselen der wereld te leven? 
De gedachte in de laatste verzen is, dat een christen een gestorvene is 
(met Christus gestorven) en daardoor vrij is van de wet, en verbonden is 
aan Christus. Die gedachte komen we vooral in Romeinen tegen.   
         
In 2 Korintiërs 3 gebruikte Paulus nog andere woorden voor de wet. 
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“Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, gepaard ging 

met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israëls.....” (vers 7),   
“Want indien de bediening, die veroordeling brengt, heerlijkheid was, .....” (vers 
9) 
 
Kan de bediening des doods, kan de bediening die veroordeling brengt, 
een leefregel van dankbaarheid zijn? 
 
Jakobus zegt in hoofdstuk 2:10 en 11 dat wie in één gebod struikelt, 
schuldig is geworden aan de gehele wet. 
“Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden 
aan alle (geboden). Want Hij, die gezegd heeft:Gij zult niet echtbreken, heeft ook 
gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel 
doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet geworden.” 

 
Eén van de geboden is: “gij zult niet begeren”. Niemand kan aan dat 
gebod voldoen. Kan een regel, die wij vrijwillig op ons nemen om uit 
dankbaarheid te volbrengen, maar die wij nagenoeg dagelijks 
overtreden, onze regel van dankbaarheid zijn? 
 
In Handelingen 15:10 heeft Petrus van de wet gezegd: 
“Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te 
leggen, dat noch onze vaderen, noch wij hebben kunnen dragen?” 

Zouden wij het uit dankbaarheid wel kunnen? 
 
c. Geen kinderen van de dienstmaagd, maar van de vrije 
 
Hagar en Sara, dat is wet en belofte (op grond van genade) konden niet 
samengaan, zoals we lezen in Galaten 4:22-31: 
“Er staat immers geschreven, dat Abraham twee zonen had, één bij de slavin en 
één bij de vrije. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, doch die van 
de vrije door de belofte. Dit is iets, waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee 
bedelingen: de ene van de berg Sinai, die slaven baart, dit is Hagar. Het woord 
Hagar betekent de berg Sinai in Arabië. Het staat op één lijn met het 
tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het 
hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder. Want er staat geschreven: 
Verheug u, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen weeën 
kent; want talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar, die een man 
heeft. En gij, broeders, zijt, evenals Isaak, kinderen der belofte. Maar zoals 
destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem, die naar de geest verwekt was, 
vervolgde, zo ook nu. Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met 
haar zoon, want de zoon der slavin zal in geen geval erven met de zoon der 
vrije. Daarom broeders, zijn wij geen kinderen ener slavin, maar van de vrije.”  

(Galaten 4:22-31) 



 21 

 
Zend de slavin weg, zegt de Schrift. Zullen wij die uit dankbaarheid weer 
binnenhalen? Is het juist de regel van dienstbaren te nemen en als regel 
der dankbaarheid aan zonen voor te leggen? 
 
3. De christen niet onder de wet maar onder de genade 
 
In Romeinen 6:14 heeft Paulus geschreven: “de zonde zal over u geen 
heerschappij voeren; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.”  

Dat heeft hij in hoofdstuk 7:1-6 als volgt verder uitgewerkt: 
“Of weet gij niet, broeders, - ik spreek immers tot wie de wet kennen - dat de wet 
heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is 
door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man 
sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, 
indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster 
heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen 
echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, mijn 
broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus om het 
eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden  opgewekt is, 
opdat wij Gode vrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten 
de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om 
voor de dood vrucht te dragen; maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood 
voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des 
Geestes en niet in de oude staat der letter.” 
Iedere christen, Jood of heiden, is met Christus gestorven. Een 
gestorvene valt niet onder de wet. Christenen zijn niet meer aan de wet, 
maar aan Christus verbonden. 
Kan het juist zijn, als een christen, wiens leven Christus is, als regel van 
dankbaarheid hanteert, wat voor springlevende zondaars bedoeld is?  
De wet doet een beroep op de zondaar, dat is op het vlees, om zich in te 
spannen teneinde het leven te verdienen. Nu de christen zonder 
inspanning en door het geloof het leven heeft ontvangen, kan het dan de 
bedoeling zijn, dat hij zijn dankbaarheid toont door de regel te hanteren, 
die een beroep op het vlees deed? 
 
4. De wet tot op Christus 
 
Paulus hanteerde in Galaten 3 het beeld van onmondige kinderen, die 
voorlopig onder een voogd staan en niet van een dienstknecht 
verschillen, totdat zij volwassen zijn geworden. 
“Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder wet in verzekerde bewaring 
gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. De wet is 

dus een tuchtmeester (Paidagogos) voor ons geweest tot Christus, opdat wij 
uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn 
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wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen zonen van God, door het 

geloof, in Christus Jezus.” (Galaten 3:23-26) 
 
De uitdrukking “De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot 
Christus”, bedoelt niet te zeggen dat de wet ons tot Christus leidt, maar 
dat de wet een rol speelde totdat Christus gekomen was. Zoals ook vers 
25 zegt: “Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de 
tuchtmeester”, dat is de wet. 
 
In Galaten 4:1-7 vervolgde hij dat beeld als volgt: 
“Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een 
slaaf, al is hij ook eigenaar van alles; maar hij staat onder voogdij en toezicht tot 
op het tijdstip, dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij, 

zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten (eerste 
beginselen). Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon 

uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder 
de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En, 
dat gij zonen zijt - God heeft de Geest zijn Zoons uitgezonden in onze harten, 
die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon 
zijn, dan zijt gij ook erfgenaam door God.” 

     
We begrijpen het beeld. Kleine kinderen moeten gevormd en opgevoed 
worden. Ze moeten met eenvoudige stof beginnen. 
Volwassenen gebruiken geen boekjes van de basisschool meer. 
De apostel zegt in zijn beeldspraak, dat wij, die in Christus geloven, niet 
onmondigen, maar zonen zijn en niet meer in de positie gelijk aan die 
van een dienstknecht staan. 
Is het juist als volwassen zonen uit dankbaarheid de aanwijzingen voor 
onvolwassenen en dienstknechten gaan hanteren? 
De apostel schreef juist op deze wijze om de Galaten te doen zien, dat 
zij de wet niet als leefregel moesten hanteren, daar zij immers 
volwassen zonen waren. Moeten wij desondanks doen, wat zij niet 
moesten doen?   
 
In Romeinen 7:14-23 zien we een godvrezend en bekeerd iemand, die 
het kwade haat en die kan zeggen, dat hij zich verlustigt in de wet Gods 
naar de inwendige mens (vers 22). Hoe is het mogelijk, dat hij nochtans 
van zichzelf zegt: ik ellendig mens?  
Doordat hij, dat wil zeggen “Ik” met grote ijver tracht Gods wil te 
volbrengen, maar er niet in slaagt. Meer dan veertig maal vinden we in 
dat gedeelte het woord “ik” of “mij”.  
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Wie gelovig is en de wet tracht te volbrengen, al is dat uit dankbaarheid, 
zal dezelfde ervaring opdoen. Want het is “ik”, die de wet moet 
volbrengen.  
 
Wat verlossend is het te weten, wat Romeinen 8 ons leert, dat “ik”, de 
oude verdorven mens, gevonnist is en voor God dood is. We kunnen nu 
naar de Geest wandelen, dat is door geloof in en in vertrouwen op Jezus 
Christus, niet meer ziende op wat wij volbrengen of niet volbrengen, 
maar ziende op Hem, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof. 
 
5. Hoe de christen dankbaarheid mag tonen 
 
De regel der dankbaarheid is in de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan te vinden, in Lukas 10:25-37.  
Een wetgeleerde vroeg, wat hij moest doen om het eeuwige leven te 
verwerven. En toen hij te kennen gaf, dat hij niet wist, wie zijn naaste 
was, vertelde de Heere hem de volgende uiterst leerzame, maar vaak 
niet begrepen geschiedenis: 
 
“En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat 
moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Hij zeide tot hem: wat staat 

in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, 
uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 
kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En Hij zeide tot 
hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zich 
rechtvaardigen en zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? Daarop hernam 

Jezus en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in 
de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven 
en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen. 
Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, doch ging aan 
de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag 
hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan, die op reis was, 
kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. 
En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en hij 
zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. 
En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: 
verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op 
mijn terugreis. Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de 

man, die in handen der rovers was gevallen? Hij zeide: Die hem barmhartigheid 
bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo.”  

   
Wij waren gelijk aan de man, die van Gods woonplaats, Jeruzalem, naar 
Jericho, de plaats van de vloek (Jozua 6:26), reisde, daar wij immers op 
weg naar het oordeel waren. 
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Maar wij waren gegrepen door de vijand der zielen, die ons als een 
dode zondaar en machteloos liet liggen. 
 
Toen kwamen eerst een priester en daarna een Leviet voorbij. Wat 
konden zij doen? Hun taak was onder andere de mens de wet voor te 
houden: doe dat en gij zult leven. Maar dat zou die man niet geholpen 
hebben. Hij kon immers niets doen. 
Zo kon ook ons de wet niet helpen. De wet zegt ons, wat wij moeten 
doen. Maar wij konden niets doen. Wij waren dood in zonden en 
misdaden, onbekwaam tot enig goed. Toen kwam de Barmhartige, de 
Verachte, gezonden door de Vader. Hij ging de weg naar beneden om 
onze straf te dragen. Hij heeft zich over ons, zondaars ontfermt. Hij heeft 
ons opgenomen en aan de zorg van de Heilige Geest toevertrouwd, 
totdat Hij zal terugkomen. En Hij heeft betaald! 
 
De vraag was “wat moet ik doen”? Het antwoord: “God liefhebben boven 
alles en de naaste als jezelf”. 
De volgende vraag was: “Wie is mijn naaste”? Het antwoord vinden we 
in het einde van het verhaal: “Die barmhartigheid aan ons gedaan 
heeft”.  
Wie is dat? Antwoord: Jezus Christus, de Verachte, die zich over ons 
heeft ontfermd. Hem liefhebben is onze Naaste liefhebben en is gelijk 
aan God liefhebben. Het is het beste, dat wij kunnen doen om onze 
dankbaarheid te tonen. 
Het is niet verstandig alsnog de priester en de Leviet te laten opdraven, 
omdat we zo dankbaar zijn. 

 
 
 

J.Ph.Buddingh. 
 
 
 

~~~~~~~~~~ 
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De brekers rollen af en aan, 
met bulderend gedonder, 
omhoog, omhoog, ze blijven staan,   
maar gaan in schuim ten onder. 
 
Is er een weg, een pad, een baan 
om dat te overleven, 
wie kan zulk woest geweld weerstaan, 
of daartoe krachten geven? 
 
Zijn “Kom” is in de storm genoeg. 
Als Hij dat woord doet klinken, 
is het alsof Zijn hand mij droeg, 
zodat ik niet kan zinken. 
 
Hij is de Heer, die in de wind 
en in de storm blijft zorgen. 
De Heiland, Jezus, draagt Gods kind, 
eertijds en nu en morgen. 
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De profetie van Ezechiël (2) 
________________________________________________ 
 
 
Vorige maand zijn we begonnen met een beschouwing over de profetie 
van Ezechiël. Toen is naar voren gekomen dat we de profetie in drie 
delen kunnen onderscheiden. Het eerste deel betreft Gods woord tegen 
Israël en Jeruzalem en het heengaan van Gods heerlijkheid.  
We zijn gebleven bij het vierde vers van hoofdstuk 1. 
 

4 En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk 
met flikkerend vuur en omgeven door een glans; daarbinnen, midden in 
het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal.  

 
Een stormwind uit het noorden, de koude hoek, God die komt in 
majesteit en gerechtigheid. Een zware wolk en flikkerend vuur doen ons 
aan de Sinai denken, zo geheel anders dan de verschijning in de 
brandende braambos. Daar was sprake van verschoning en 
bescherming ondanks het vuur. Maar in wat Ezechiël zag, trad een 
ander karakter op de voorgrond, in overeenstemming met hetgeen de 
ballingen ondervonden hadden. 
 
Wat er uitzag als blinkend metaal in het midden van het vuur, wijst ons 
op het rechterlijke karakter, zoals in Openbaring 1:15 in de beschrijving 
van de Zoon des mensen: “zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een 
oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren”. 

Johannes zag de Heer daar als degene, die de gemeenten toetst, 
eveneens een rechterlijk karakter. 
 
De vier uitvoerders van Gods regeringswegen 
 

5 En in het midden daarvan was wat geleek op vier wezens; en dit was 
hun voorkomen: zij hadden de gedaante van een mens. 

 
In Jesaja 6 heeft de profeet beschreven dat hij de Heer op zijn troon 
zag, waarbij zijn zomen de tempel vervulden. Daar is dus sprake van 
Gods woning. Vervolgens schrijft Jesaja dat de Serafs boven Hem 
stonden en dat elk zes vleugels had. Hoeveel Serafs vermeldt Jesaja 
niet. 
 
Openbaring 4:6-8 is daarmee te vergelijken, want ook daar betreft de 
beschrijving de troon van God in zijn (hemelse) woning: “En midden in de 
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troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van 
achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund 
gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier 
was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk voor zich zes 
vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht 
rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en 
die is en die komt.”  
 
In Ezechiël echter ligt de nadruk op de regeringswegen van God met de 
aarde en het aardse volk, Israël. Dat moet verklaren dat de dieren hier in 
het vuur van een wolk gezien worden, voortgedreven door een 
stormwind, de toorn van God wegens de ontrouw van Israël. 
De genoemde wezens of dieren hadden het aanzien van een mens, wat 
op inzicht wijst. Het is bovendien een aanwijzing dat Gods wegen met 
de mens niet gekenmerkt worden door onbekendheid met het wezen 
van een mens, maar juist door volkomen inzicht in wat en hoe mensen 
zijn. David heeft in Psalm 103:14 geschreven: “Want Hij weet, wat maaksel 

wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn”. 
Er waren vier wezens, want Gods regering betreft de gehele aarde (de 
vier windstreken) en niets kan zich aan Hem onttrekken. Dat vinden we 
terug in de volgende verzen: 
 

6 Ieder had vier aangezichten en ieder van hen vier vleugels.  
7 Wat hun benen aangaat, deze waren recht; en hun voetzolen waren als 
die van een kalf en fonkelden als gepolijst koper.  

 
De vier aangezichten wijzen op volkomen inzicht, zodat niemand tegen 
God kan zeggen “wat doet Gij?” of “De weg des Heren is niet recht”, 
zoals Israël in Ezechiël 18:29 zei. 
God heeft wel zijn wegen met de aarde, maar zijn wegen zijn hoger dan 
de mensenwegen. De vier hadden vier vleugels, want Gods bestuur is 
wel over de aarde, maar het is bestuur van boven. 
De benen waren recht zoals pilaren zijn, onwrikbaar en vast en de 
voetzolen als bij een kalf, wat spreekt van een vaste tred. En zij 
fonkelden als gepolijst koper, zuiver, blinkend, in volkomen 
gerechtigheid, zoals Gods wegen zijn.  
 

8 Onder hun vleugels waren mensenhanden aan hun vier zijden. En wat 
de aangezichten en de vleugels van die vier betreft,  
9 hun vleugels waren met elkander verbonden. Zij keerden zich niet om 
als zij gingen; zij gingen ieder recht voor zich uit.  
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Mensenhanden, want Gods hand in de geschiedenis en in ons leven is 
noch onmachtig, noch te ruw, noch te ongevoelig om mensen te leiden, 
mensen te tuchtigen of mensen te oordelen.  
En de vier handelen niet onafhankelijk van elkaar, maar in volkomen 
eenheid. 
 
De vier aangezichten 
 

10 En wat hun aangezichten betreft, die geleken bij alle vier ter 
rechterzijde op dat van een mens en dat van een leeuw; bij alle vier ter 
linkerzijde op dat van een rund; ook hadden alle vier het aangezicht van 
een arend. 

  
In Openbaring 4 worden de vier dieren onderscheiden door hun 
verschillende gezichten, van een leeuw, een rund, een mens en een 
arend. Hier hebben de wezens elk vier aangezichten. Waarschijnlijk 
kunnen we zeggen dat de vier kenmerken of karakters, die door de 
gezichten worden aangeduid, in Ezechiël getoond worden in hun 
reikwijdte over de gehele aarde. 
 
In de evangeliën vinden we de vier terug met betrekking tot het karakter 
waarin een bepaald evangelie de Heer moest voorstellen. We hebben 
daar: 
De leeuw in Mattheüs, die Hem als de Zoon van David voorstelt 
Het rund in Marcus, die Hem als de dienaar/priester voorstelt 
De mens in Lukas, die Hem als de Zoon des mensen voorstelt 
De arend in Johannes, die Hem als God in het vlees gekomen 

voorstelt.              
 
De groepering in Openbaring 4 is als in de evangeliën: 
Leeuw en rund, dat is Mattheüs en Marcus: Koning / Priester. 
Mens en arend, dat is Lukas en Johannes: Mens die God is. 
 
Hier is de groepering echter anders:  
Mens en leeuw, en vervolgens rund en arend. 
 
Mogelijk is de verklaring daarvoor dat in Ezechiël in de eerste plaats niet 
het wezen Gods, maar de wegen van God worden voorgesteld. En die 
betreffen alle mensen (de Mens) en bijzonder Israël (de Leeuw), in 
beide gevallen menselijk. Ze zijn echter ook de wegen die in het 
heiligdom bepaald worden (het Rund, de dienaar en priester) en 
Goddelijk van karakter zijn (de Arend). 
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11 Hun vleugels waren naar boven uitgespreid; ieder had er twee die met 
elkander verbonden waren; en twee bedekten hun lichaam.  
12 En zij gingen ieder recht voor zich uit; waarheen de geest wilde gaan, 
gingen zij; zij keerden zich niet om als zij gingen.  

 
Hoewel er benen zichtbaar waren, waren de vleugels toch het kenmerk. 
Gods wegen worden op aarde zichtbaar, maar zijn het resultaat van wat 
boven besloten is. Dat de lichamen bedekt bleven, wijst dunkt mij op de 
onmogelijkheid voor de mens om te vatten hoe God werkt. Aardse 
machten, rampen die zich voltrekken als aardbeving en stormvloeden 
kan men waarnemen, maar niet hoe achter de machten, ontwikkelingen 
en gebeurtenissen God besturend werkt.  
En God keert niet op zijn wegen terug. Er zijn geen fouten of 
vergissingen in Gods onzichtbare regering. De Geest van God, die alles 
overziet en doorgrondt en van het begin af het einde kent, bepaalt wat 
naar Gods raad geschieden zal.  
In het lot van Israël en de droevige ontwikkeling van het eens zo 
voorspoedige rijk van David regeerde niet het toeval of de willekeur van 
menselijke machten. De Geest van God bepaalde de gang der dingen. 
 
Dat is ook het geval met betrekking tot de omstandigheden en 
ontwikkelingen in ons leven. De Heer geeft de mens de keus om zich tot 
Hem te bekeren of zich te verharden. Maar Hij wist het reeds en alles 
was reeds in zijn plannen opgetekend. 
 
En is dat niet wat David in Psalm 139:1-12 gezongen heeft: “Here, Gij 
doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van 
verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn 
wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij 
kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw 
hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. 
Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? 
Steeg ik ten hemel; Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde; Gij 
zijt er; nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der 
zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Zeide 
ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen; zelfs 
de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis 
is als het licht.” 
 
Terug naar Ezechiël: 
 

13 En wat de gedaante der wezens betreft, hun aanblik was als die van 
brandende vuurkolen, als van fakkels; zich bewegend tussen de wezens. 
En het vuur glansde en bliksemen schoten daaruit.  
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14 De wezens snelden heen en weer als bliksemschichten.  
 
Onaantastbaar, niet door mensen of enig ander wezen te beïnvloeden 
en onweerstaanbaar is God in zijn regering, onvermengd met welk 
onrein of te laken beginsel ook, wat immers onmogelijk het vuur en de 
bliksemschichten zou kunnen verdragen. Wie zal de bliksem 
tegenhouden? En wie zal Gods hand keren?  
 
Daarmee wordt niet Gods barmhartigheid ontkend noch Gods 
bereidheid om naar ons gebed te horen. Maar Gods handelen in 
barmhartigheid en de verhoring van onze gebeden zijn reeds aan de 
Geest van God bekend en opgenomen in de weg, die Hij de uitvoerders 
van Gods wegen doet gaan.  
 

 
 
 

wordt D.V. vervolgd 
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