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Grote verwachtingen (11) – Het boek Handelingen der 
Apostelen  

_________________________________________________________ 
 
Vorige keer zijn we geëindigd in hoofdstuk 10 van  Handelingen. In dat 
hoofdstuk wordt ons beschreven hoe de Geest van God Petrus met 
grote wijsheid naar het huis van een heiden leidt. 
 
Hoofdstuk 10, vervolg 
 

24 En de volgende dag kwam hij te Caesarea aan. En Cornelius was hen 
wachtende, terwijl hij zijn bloedverwanten en beste vrienden had 
bijeengeroepen. 
25 En toen het geschiedde, dat Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem 
tegemoet, viel hem te voet en bewees hem hulde. 
26 Maar Petrus richtte hem op en zeide: Sta op, ik ben zelf ook een mens. 

 
Cornelius was zich er van bewust dat het komende bezoek van meer 
dan aards belang was. Een engel had hem gezegd dat hij Petrus moest 
uitnodigen en het volgende hoofdstuk zegt iets uitvoeriger wat de 
boodschap van de engel inhield: “deze zal woorden tot u spreken, waardoor 
gij en uw gehele huis behouden zult worden.” (hoofdstuk 11:14) 
 
Geen wonder dat hij familie en beste vrienden had uitgenodigd. 
Geen wonder ook dat hij Petrus hulde wilde bewijzen. Maar dat wees 
Petrus terecht af.  
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27 En terwijl hij zich met hem onderhield, kwam hij binnen en vond er velen 
bijeen; 
28 en hij sprak tot hen: Gij weet, hoe het een Jood verboden is zich te 
voegen bij of te gaan tot een niet–Jood; doch mij heeft God doen zien, dat 
ik niemand onheilig of onrein mag noemen. 
29 Daarom ben ik ook zonder tegenspreken op uw uitnodiging gekomen. Ik 
zou nu wel willen weten, om welke reden gij mij uitgenodigd hebt. 

 
Met deze woorden verklaarde Petrus waarom hij zonder bezwaar 
gekomen was; bovendien plaatste hij, de Jood, zich daarmee op 
hetzelfde niveau als de heiden, wat gezien het aanvankelijk huldebewijs 
van Cornelius wel van belang was. 
 

30 En Cornelius zeide: Juist vóór vier dagen, van dit ogenblik af gerekend, 
was ik op het negende uur thuis in gebed; 
31 en zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed, en hij zeide: 
Cornelius, uw gebed is verhoord en aan uw aalmoezen is voor God gedacht 
geworden. 
32 Zend dan iemand naar Joppe en ontbied Simon, die bijgenaamd wordt 
Petrus; deze is als gast in het huis van Simon, een leerlooier, aan de zee. 
33 Ik heb dan terstond iemand tot u gezonden en gij hebt er wel aan 
gedaan hier te komen. Wij zijn dan nu allen aanwezig voor het aangezicht 
Gods, om te horen al wat u door de Here opgedragen is. 

 
De woorden van Cornelius in vers 33 laten ons zien dat hij ondanks zijn 
huldebewijs goed begreep dat Petrus wel door God gezonden werd, 
maar, zoals hij gezegd had, een mens was. De mensen in zijn huis 
waren dus voor Gods aangezicht aanwezig. Hij besefte ook dat Petrus 
slechts had te spreken wat de Here hem opdroeg. Van enig bijgeloof of 
verwachting van mensen was bij deze Romein geen sprake. 
 
De verkondiging door Petrus 
 

34 En Petrus opende zijn mond en zeide: Inderdaad bemerk ik, dat er bij 
God geen aanneming des persoons is, 
35 maar onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt, Hem 
welgevallig, 
36 naar het woord, dat Hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls om 
vrede te verkondigen door Jezus Christus. Deze is aller Heer. 
37 Gij weet van de dingen, die geschied zijn door het gehele Joodse land, 
te beginnen in Galilea, na de doop, die Johannes verkondigde, 

 
Petrus wist door de woorden van Cornelius niet slechts wat het gezicht 
van het laken met allerlei dieren hem duidelijk maakte, maar hoorde de 
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bevestiging van die les in het feit dat God een engel naar deze Romein 
gezonden had.  
De verbinding van vers 36 met vers 35 door het woordje “naar” is niet in 
de grondtekst gegeven of verondersteld. De zin is in deze vertaling dan 
ook onlogisch, want “het Woord dat Hij heeft doen brengen aan de 
kinderen Israëls om vrede te verkondigen door Jezus Christus” 
impliceerde niet wat Petrus in vers 35 zei. Een betere weergave van de 
grondtekst is de volgende: “Het Woord dat Hij de zonen Israëls 
gezonden heeft, vrede verkondigend door Jezus Christus – deze is aller 
Heer – weet gij: de zaak die geschied is door het gehele Joodse land….” 
 
Het was Cornelius allemaal bekend. Petrus heeft het niettemin in het 
kort weergegeven met de volgende woorden: 
 

38 van Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de Heilige Geest en met 
kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die 
door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem. 
39 En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft in het land der 
Joden zowel als te Jeruzalem; en zij hebben Hem gedood door Hem te 
hangen aan een hout. 
40 Hem heeft God ten derden dage opgewekt en heeft gegeven, dat Hij 
verscheen, 
41 niet aan het gehele volk, doch aan de getuigen, die door God tevoren 
gekozen waren, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben, 
nadat Hij uit de doden was opgestaan; 
42 en Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen, dat Hij het 
is, die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden. 

 
Tot zo ver hoorden de aanwezigen hem rustig aan. Ze kregen wel wat 
aanvullende en meer nauwkeurige informatie, maar daardoor 
veranderde er niets voor hen. 
Jawel, het Woord was tot de zonen van Israël gezonden en Jezus van 
Nazareth had grote dingen onder het Joodse volk gedaan. Hij was ook 
gekruisigd en opgestaan en aan veel Joodse mensen verschenen. Zij 
betwijfelden dat niet. En vervolgens werd aan de Joden gepredikt, dat 
die opgestane Jezus door God is aangesteld tot een Rechter over 
levenden en doden. Maar dat alles betrof Joden. 
Het brandende probleem voor Cornelius en de zijnen was dat zij 
heidenen waren en geen Joden. Was de boodschap aangaande Jezus, 
die onder de Joden gepredikt werd, ook voor heidenen of niet? 
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Het beslissende woord voor Cornelius en de zijnen 
 

43 Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, 
vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. 

 
Met die woorden kregen Cornelius en de zijnen het antwoord op de 
vraag die hen zo bezig hield. 
Niet alleen Petrus, maar alle profeten getuigden dat er voor IEDER die 
gelooft vergeving van zonden was door Jezus Christus. 
Joden waren zij niet, Israëlieten evenmin. Maar onder de term “ieder” 
vallen alle mensen, ook Romeinen. 
Zij hoorden en geloofden en de Here bevestigde de waarachtigheid van 
hetgeen Petrus had gezegd: 
 

44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, 
die het woord hoorden. 
45 En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren 
medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook 
over de heidenen was uitgestort, 
46 want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken.  

 
Inderdaad, wat Petrus op de Pinksterdag aan zijn Joodse hoorders had 
beloofd, namelijk dat zij de Heilige Geest zouden ontvangen als zij zich 
bekeerden en zich lieten dopen, gold ook voor niet-Joden en God gaf 
hun zelfs vóór hun doop de Heilige Geest. Daardoor was het voor de 
Joodse bezoekers duidelijk dat de Here ook heidenen het heil door 
Jezus Christus wilde geven. En dat zij de Geest ontvingen bleek wel uit 
het feit dat zij in vreemde talen spraken, zoals de discipelen eertijds op 
de Pinksterdag. 
De Here liet het op deze wijze blijken opdat de Joden er geen bezwaar 
tegen zouden maken dat heidenen gedoopt werden. Zo werd door de 
wijsheid van God voorkomen dat er onder de Joodse gelovigen 
verdeeldheid zou ontstaan als heidenen werden toegevoegd. 
 
Men moet uit deze geschiedenis niet de conclusie trekken dat wie de 
Geest van God ontvangt ook in vreemde talen zal spreken. De Here 
heeft in dit geval met reden zo gewerkt. Als er geen bijzondere reden is, 
werkt de Here niet zo. Van de drieduizend die op de Pinksterdag werden 
toegevoegd, lezen we niet dat zij in talen spraken. 
 
Met de Samaritanen, genoemd in Handelingen 8, was het anders.  
Zij waren de eerste niet-Joden die het evangelie aannamen. Met hen 
wilden de Joden niets te doen hebben. De naam Samaritaan werd zelfs 
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als een scheldwoord gebruikt. Ook hier handelde God in grote wijsheid, 
toen hij hen die geloofden de Heilige Geest pas gaf, nadat de apostelen 
door handoplegging verklaard hadden dat zij hen geheel aanvaardden. 
Ook in dit geval werd daardoor opschudding en onenigheid voorkomen. 
 
Het laatste ons bekende geval is dat van twaalf discipelen van Johannes 
de Doper in Handelingen 19. Hoewel de Here al zoveel jaren zijn 
gemeente bouwde op de hoeksteen Jezus Christus, kenden zij de Here 
Jezus nog niet en leefden zij dus als in de oude bedeling en alsof het 
werk van verlossing nog niet was volbracht. 
Nadat Paulus hun van de Here Jezus gesproken had, werden ook zij 
alsnog in Jezus’ naam gedoopt. Gezien het vreemde van dit geval gaf 
God ook aan hen pas zijn Geest nadat Paulus zich door handoplegging 
met hen één verklaard had. 
 
In het algemeen is spreken in vreemde talen geen teken dat iemand de 
Heilige Geest heeft ontvangen. Evenmin hoeft iemand er naar te streven 
in vreemde talen te spreken. Als God het nodig acht, zal Hij die gave 
geven, hoewel de reden daarvoor nauwelijks meer bestaat.  
Die gave was een teken voor Israël dat God zich van hen als volk 
afwendde, zo dat Hij zelfs hun taal niet meer wilde gebruiken om zijn 
gedachten aan de mensen bekend te maken.  
Inmiddels wordt het evangelie al eeuwen lang in heidense talen en niet 
in het Hebreeuws verkondigd en is het tweede deel van Gods Woord, 
ontstaan na de verwerping van Christus, niet in de taal van de Joden 
maar in het Grieks geschreven. Dat moet voor de Joden meer dan 
voldoende aanwijzing van Gods misnoegen zijn. (Voor meer zie het 
boekje “Genezingen, spreken in talen enz.” uitgave Brood des Levens.)   
 
Toen merkte Petrus op: 
 

47 Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals 
wij de Heilige Geest hebben ontvangen? 
48 En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen 
verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. 

 
Hier zien we dat God in grote wijsheid gehandeld had. God had beslist, 
dat begrepen de Joodse bezoekers. Wat konden zij dan anders doen 
dan deze gelovigen dopen? 
Het valt op dat niet Petrus deze mensen doopte, maar dat hij de 
begeleidende Joodse gelovigen opdracht gaf dat te doen. We zien 
daaruit dat een christen iemand kan en mag dopen indien duidelijk is dat 
die persoon gelovig is. Wijding of aanstelling om te mogen dopen is in 
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de Heilige Schrift niet te vinden. Laten wij zoiets ook niet instellen als de 
Here het niet heeft ingesteld. 
 

Hoofdstuk 11 
 
Bezwaren bij gelovige Joden in Jeruzalem tegen heidenen in de gemeente 
 

1 De apostelen nu en de broeders in Judea hoorden, dat ook de 
heidenen het woord Gods aangenomen hadden. 
2 En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, verschilden zij, die uit de 
besnijdenis waren, met hem van mening, 
3 en zij zeiden: Gij zijt binnengegaan bij onbesnedenen en hebt met hen 
gegeten. 

 
In vers 1 wordt gesproken over “broeders in Judea”; in vers 2 worden zij 
genoemd, die “in Jeruzalem uit de besnijdenis waren”.  
Nu waren de Joodse gelovigen in Judea bijna zeker besneden, evenals 
die in Jeruzalem. Waarom worden de Joodse gelovigen in Jeruzalem 
dan “zij die uit de besnijdenis waren” genoemd?  
Het lijkt erop dat er een verschil was tussen de gelovigen in Jeruzalem 
en de gelovigen in Judea. In Handelingen 6:7 lazen we dat “een talrijke 
schare van de priesters gehoor gaf aan het geloof”. Het betreft hier 
mogelijk priesters die tot geloof gekomen waren. Zij letten uiteraard 
scherper op de naleving van de wet dan andere Joden.  
Hoe dan ook, er ontstond verschil van mening.  

 
4 Maar Petrus begon hun alles in geregelde orde uiteen te zetten en 
zeide: 
5 Ik was in de stad Joppe in gebed en zag in zinsverrukking een gezicht: 
een voorwerp daalde neder in de vorm van een groot laken, dat aan de 
vier hoeken uit de hemel neergelaten werd, en het kwam vlak bij mij. 
6 Toen ik er scherp naar keek, bemerkte ik en zag ik de viervoetige 
dieren der aarde, de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des 
hemels. 
7 En ik hoorde ook een stem tot mij zeggen: Sta op, Petrus, slacht en 
eet! 
8 Maar ik zeide: Geenszins, Here, want nog nooit is iets, dat onheilig of 
onrein was, in mijn mond gekomen. 
9 Doch ten tweeden male antwoordde mij een stem uit de hemel: Wat 
God rein verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden. 
10 En dit geschiedde tot driemaal toe; en alles werd weer opgetrokken in 
de hemel. 
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Hiermee wees Petrus zijn gehoor op hetgeen God bij het teken van dat 
laken met dieren tegen hem over rein of onrein gezegd had. 
En hij vervolgde met:  
 

11 En zie, terstond daarop bleven drie mannen voor het huis staan, 
waarin wij waren, die uit Caesarea tot mij waren gezonden. 
12 En de Geest zeide tot mij, dat ik met hen moest medegaan zonder 
bezwaar te maken. En met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn 
het huis van die man binnengaan; 

 
Met deze woorden gaf Petrus te kennen dat hij niet op eigen initiatief, 
maar op grond van wat de Geest hem opdroeg was meegegaan met de 
mannen die hem zochten. Bovendien beklemtoonde hij dat zes broeders 
getuigen waren geworden van wat vervolgens plaats vond. 
 

13 en hij heeft ons medegedeeld, hoe hij een engel in zijn huis had zien 
staan die tot hem zeide: Zend iemand naar Joppe en nodig Simon uit, die 
bijgenaamd wordt Petrus; 
14 deze zal woorden tot u spreken, waardoor gij en uw gehele huis 
behouden zult worden. 

 
Met het vermelden van hetgeen een engel tegen Cornelius had gezegd, 
noemde hij het derde geval waarin God zelf had ingegrepen in deze 
zaak. 

15 En toen ik begonnen was te spreken, viel de Heilige Geest op hen, 
evenals in het begin ook op ons. 
16 En ik herinnerde mij het woord des Heren, hoe Hij zeide: Johannes 
doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt 
worden. 

 
In vers 15 noemde hij tenslotte hoe God zelf deze heidenen had 
aanvaard en dat getoond had door hun zijn Geest te geven. 
Dat bleek voldoende te zijn om de vrede onder de gelovigen te doen 
weerkeren: 
 

17 Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft 
gegeven op het geloof in de Here Jezus Christus, hoe zou ik dan bij 
machte geweest zijn God tegen te houden? 
18 En toen zij dit gehoord hadden, kwamen zij tot rust en verheerlijkten 
God, zeggende: Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten 
leven geschonken. 

 
Zo werden de eerste ‘volbloed heidenen’ die de gemeente binnen 
gekomen waren, geaccepteerd door de Joodse gelovigen. 
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Daarmee was de weg vrijgemaakt voor de volgende stap. Deze stap 
kwam niet tot stand door ingrijpen van de Here zelf, maar door 
gehoorzaamheid van gelovige Joden aan de opdracht van de Here 
Jezus: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de 
ganse schepping”. 
 
De eerste openlijke verkondiging onder de heidenen 
 

19 Zij dan, die verstrooid werden door de verdrukking, welke in verband met 
Stefanus plaats vond, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, 
zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden. 
20 Doch er waren onder hen enige Cyprische en Cyreense mannen, die, te 
Antiochië gekomen, ook tot de Grieken spraken en hun de Here Jezus 
predikten. 
21 En de hand des Heren was met hen, en een groot aantal kwam tot het 
geloof en bekeerde zich tot de Here. 

 
De Joden hadden Stefanus gedood en meenden blijkbaar daarmee iets 
bereikt te hebben in hun strijd tegen de christenen en het evangelie. Het 
tegendeel bleek het resultaat te zijn. Door de verdrukking werden de 
christenen verstrooid en zij zwegen niet. Met Stefanus was een stem 
weggevallen, maar in zijn plaats klonken voortaan vele stemmen. Zo 
bewerkte de dood van Stefanus een verdere verbreiding van het 
evangelie. Gods weg met Stefanus was de goede weg geweest. 
 
Joden vermeden de omgang met heidenen, zelfs met Samaritanen. 
We lazen in vers 3 het verwijt aan het adres van Petrus dat hij naar de 
Romein Cornelius was gegaan. Hij was echter naar hem toe gegaan 
omdat de Here hem daartoe opdracht had gegeven en dat stopte de 
mond van de critici. 
Maar in vers 20 is iets anders aan de orde. Gelovige Joden, die uit 
Cyprus en Cyrene  afkomstig waren, predikten ook aan Grieken de Here 
Jezus en zij konden zich verheugen in zegen op hun werk. Een groot 
aantal geloofde en bekeerde zich. Het bleek dus een werk van de Here 
te zijn.  
 

22 En het bericht daarvan kwam de gemeente van Jeruzalem ter ore en zij 
vaardigden Barnabas af naar Antiochië. 
23 Toen deze aankwam en de genade Gods zag, verheugde hij zich en 
wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Here trouw te 
blijven; 
24 want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En 
een brede schare werd de Here toegevoegd. 
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Barnabas een goed man, dat wil zeggen, die in de vreze Gods het 
goede zocht, vol van de Geest en van geloof, verheugde zich over dit 
werk van en voor de Here en de zegen die God gaf. 
 
Ons werk wordt niet altijd zo gezegend en we kunnen ons afvragen wat 
de oorzaak is. Er hoeft niet een oorzaak bij ons te liggen, maar er kan 
wel een oorzaak bij ons zijn. In ieder geval is bij deze ijverige predikers 
het werk en de opdracht van de Here om het evangelie te verbreiden de 
eerste post op de agenda geweest.  
Er was voor hen voldoende reden om met iets anders bezig te zijn. Ze 
waren gevlucht wegens de vervolging. Was het wijs om zich zo duidelijk 
als christenen te laten kennen en zo actief te zijn op de plaats waar zij 
gekomen waren? Was er niet genoeg te doen voor huisvesting van de 
vluchtelingen en moest er niet voor hen gezorgd worden? Dat waren 
zeker geen onbelangrijke dingen. 
Maar “wat is belangrijk?” wordt vaak vervangen door “wat vinden wij 
belangrijk?” Willen we Gods wil volbrengen, beweegt ons de zorg voor 
en de liefde tot de verlorenen, of zijn we meer bewogen door eigen 
moeilijke omstandigheden?  
Wees niet bezorgd, heeft de Here gezegd. Als de Joodse vluchtelingen 
bezorgd geweest waren, hadden ze minder aan de verbreiding van het 
evangelie gedacht. Het mag ons bewegen tot zelfonderzoek en ons 
aansporen tot hernieuwde toewijding aan de Here en aan zijn werk. 

        
Wordt D.V. vervolgd. 

 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~ 
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O, onverstandige Galaten (4) 
(De brief aan de Galaten) 

_________________________________________________________ 
 
We zij vorige keer aan het eind van hoofdstuk 4 gekomen, waar we 
geconstateerd hebben dat Jodendom en christendom niet samen 
kunnen gaan omdat de wet niet met de genade gecombineerd kan 
worden. Laten we verder gaan met het volgende hoofdstuk. 
 
Hoofdstuk 5 
 

1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt 
dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. 

 
Wie de verplichting op zich neemt om de wet te houden, laat zich een 
slavenjuk opleggen. Christus heeft ons vrijgemaakt, niet alleen van de 
zonde en van de wereld, maar ook van de wet. Hoe dwaas is het om tot 
de wet terug te keren, hoe gevaarlijk ook. Men verlaat daarmee de 
grond waarop de christen staat, de grond van genade, de enige grond 
waarop we kunnen staan. 
De apostel spreekt nog krassere taal: 
 

2 Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut 
doen. 
3 Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is 
de gehele wet na te komen. 
4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten 
de genade staat gij. 

 
Het woord in vers 2 geldt voor iedere christen. Ook een Jood die in 
Jezus Christus gelooft, moet bedenken dat hij door Christus vrijgemaakt 
is en niet meer onder het juk van de wet staat.  
Vers 3 zegt hier dat “ieder” die zich laat besnijden verplicht is de gehele 
wet na te komen. Er zijn Joden en heidenen, mensen van allerlei 
afkomst en taal. Maar allen vallen onder de term “ieder”. Ook Joodse 
christenen of Messiasbelijdende Joden vallen onder de uitdrukking 
“ieder”. Voor hen geldt eveneens het Schriftwoord dat zij verplicht zijn de 
gehele wet na te komen als zij zich laten besnijden. 
Zevendedagadventisten beweren dat een christen de wet moet houden. 
Zij mogen vers 4 wel eens goed overdenken. Hun bewering betekent dat 
voor hen Christus en zijn werk niet voldoende is, een rampzalig 
standpunt. In 1 Korintiërs 7:19 zegt de Schrift ons “besneden zijn betekent 
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niets, en onbesneden zijn betekent niets”. Ook van die woorden mogen we 
niets afdoen, noch er aan toevoegen. 
 

5 Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, 
waarop wij hopen. 
6 Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden 
zijn, maar geloof, door liefde werkende. 

     
Vers 5 bedoelt niet te zeggen dat zij die geloven nog maar moeten 
afwachten of hun gerechtigheid geschonken zal worden. De Schrift zegt 
in Romeinen 5:1 duidelijk genoeg “Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, 
hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,....”.  
De Geest van God heeft die woorden en alle woorden van de Bijbel 
laten opschrijven zodat wij door het waarachtige Woord Gods er toe 
gebracht werden niet op werken te vertrouwen maar te verwachten dat 
God zijn Woord zou waar maken en ons zou rechtvaardigen. 
Vers 6 bevestigt wat wij reeds uit 1 Korintiërs 7 geciteerd hebben; dat 
besnijdenis voor God geen betekenis meer heeft. 
 

7 Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet 
meer gehoorzaamt? 
8 Die overreding kwam niet van Hem, die u roept. 
9 Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. 
10 Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, dat gij geen andere mening 
zult hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te 
dragen, wie hij ook zij.  

 
De wet onderhouden, zich laten besnijden, het is afwijken van de 
waarheid Gods in Christus Jezus dat een mens gerechtvaardigd wordt 
uit geloof en niet uit werken der wet. Wie dat leren, bederven de 
christelijke leer en het christelijke leven. Zij brengen daar zuurdeeg in. 
Zuurdeeg is het beeld van zonde en ongerechtigheid, zoals 1 Korintiërs 
5:6-8 en alle Schriftplaatsen waarin het genoemd wordt ons laten weten. 
Die verkeerde leer doet wat zuurdeeg doet: het geheel doorzuren en 
bederven, zoals zuurdeeg nooit beperkt blijft tot de kleine hoeveelheid 
die aan een deeg wordt toegevoegd. 
Wie dergelijke leer verkondigen, zullen zeker door de Here gestraft 
worden.  
 

11 Wat mij echter betreft, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, 
waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het aanstotelijke van het 
kruis van kracht beroofd. 
12 Zij moesten zich maar laten snijden, die u verontrusten! 
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Wat was de boodschap waardoor de Joden nijdig werden en tenslotte 
de christenen vervolgden? Was het niet de boodschap van Jezus 
Christus, gekruisigd en opgestaan, de boodschap dat er onder de hemel 
geen andere naam de mensen gegeven is om behouden te worden dan 
de naam van Jezus Christus, de Nazarener? Paulus had hen ook 
vervolgd, feller dan alle anderen, maar hij had op zijn beurt de dood 
door de Joden te vrezen omdat hij na zijn bekering geen andere naam 
predikte dan de naam van Jezus.  
Niemand was behouden of verlost van zonden door de wet te 
onderhouden of door de besnijdenis. Anderzijds was ieder die in Jezus 
Christus geloofd had, een kind van God geworden wiens zonden 
vergeven en wiens ongerechtigheid bedekt was. Onder hen besnijdenis 
en wet prediken, stichtte slechts verwarring en was een boos werk van 
de satan, strijdig met het evangelie. Paulus gebruikte in vers 12 een 
woord dat nooit voor besnijden of besnijdenis gebruikt wordt. Het is te 
vertalen met “zich iets afsnijden”of “amputeren, verminken”. 
 

13  Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die 
vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door 
de liefde. 
14 Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste 
liefhebben als uzelf.  

 
Gelovigen zijn vrij, vrij van de macht der zonde, vrij van de wereld, maar 
ook vrij van de wet; zij zijn niet in de positie van een slaaf. 
Dat betekent echter niet dat zij naar de begeerten van het vlees mogen 
leven, maar veeleer dat zij zichzelf kunnen vergeten omdat zij in 
Christus rijk gemaakt zijn en hun liefde dienend op de ander kunnen 
richten. 
 
De naaste liefhebben gelijk aan God liefhebben? 
 
In vers 14 lijkt het vreemd dat “de naaste liefhebben als zichzelf” 
genoemd wordt als de vervulling van de wet. Waar blijft het “God 
liefhebben boven alles”? Dat hoort er toch in de eerste plaats bij! 
Even vreemd is wat de Here Jezus in Mattheus 22:37-40 heeft 
geantwoord op de vraag naar het grote gebod in de wet: “Hij zeide tot 
hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw 
ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, 
daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee 
geboden hangt de ganse wet en de profeten.” 

 
Is dan God liefhebben gelijk aan de naaste liefhebben? 
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De oplossing is te vinden in de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan in Lukas 10:30-37. Een wetgeleerde vroeg wat hij moest 
doen om het eeuwige leven te beërven. De Here verwees hem naar de 
wet. 
De wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen door te vragen “wie is mijn 
naaste”? En daarop antwoordde de Here met de gelijkenis: “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.”  

 
De vraag van de Here: “Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste 
geweest is van de man, die in handen der rovers was gevallen?” is hier 
merkwaardig. We zouden verwachten dat de vraag zou zijn, wie de 
naaste van die Samaritaan is geweest. Het gaat in deze gelijkenis 
immers om barmhartigheid jegens de medemens in nood. Dat denkt 
men. We behoren zeker barmhartig te zijn tegenover naasten in nood. 
Toch ligt het hier anders. De vraag van de wetgeleerde was “wat moet ik 
doen?” Het antwoord was de wet, dus ook de naaste liefhebben. De 
volgende vraag was “wie is mijn naaste?” Aan het einde van het verhaal 
vroeg de Here hem “wie is de naaste geweest van hem die hulpeloos 
langs de weg lag”? Het antwoord was “die barmhartigheid heeft 
bewezen”. Daarop zei de Here “Doe gij evenzo”. De wetgeleerde moest 
dus barmhartigheid bewijzen. 
 
Maar dat was niet het antwoord op de vraag wie zijn naaste was. 
De naaste was hij die barmhartigheid bewees, niet de hulpeloze man die 
half dood langs de weg lag. En omdat hij de naaste moest liefhebben als 
zichzelf, moest hij dus hem liefhebben die barmhartigheid aan hem 
bewezen had. 
En hier is het antwoord op de vraag, hoe de Here het gebod “de naaste 
liefhebben als zichzelf” een gebod kon noemen dat gelijk is aan “God 
liefhebben boven alles”. 
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Wij daalden steeds verder van God af naar Jericho, de plaats van de 
vloek, in de macht van de boze. 
Maar de Here Jezus daalde uit de hemel neer, veracht als een 
Samaritaan en heeft ons gevonden, toen wij door satan geestelijk 
machteloos gemaakt geen helper hadden. De priester en de Leviet 
konden ons met Gods wet in de hand niet helpen. De wet eist van dode 
zondaars dat zij Gods wil volbrengen, wat zij niet kunnen. Maar Christus 
vroeg niets van ons. Hij ontfermde zich en bracht ons in veiligheid, 
hoeveel Hem dat ook kostte. 
Na, nader, het naast. Het naast is Hij, Jezus, die barmhartigheid aan 
ons heeft bewezen. En Hij is waarachtig God zodat Hem liefhebben 
gelijk is aan God liefhebben. 
 
Terug naar hoofdstuk 5 van Galaten. Het is merkwaardig dat Paulus in 
vers 14 zegt dat door de naaste lief te hebben, de hele wet wordt 
vervuld. Hij had kunnen zeggen dat door God liefhebben de hele wet 
wordt vervuld. Maar neen, hij noemt het andere gebod. Waarom?  
Omdat wij van nature God niet liefhebben. Wij hebben Hem lief, omdat 
Hij ons eerst heeft liefgehad. Pas als wij de barmhartigheid Gods in en 
door Jezus Christus hebben leren kennen, zal er liefde tot God bij ons 
gevonden worden. 
 

Verder, steeds verder van God en gebonden, 
slaaf van de satan, een duistere macht, 
daalden we af in een diepte van zonden, 
waarin de wet geen verlossing ons bracht. 
 
Wie kon ons helpen, zich onzer erbarmen, 
omzien naar ons, dood in zonde en schuld, 
wie ons verbinden en met sterke armen 
oprichten, met Gods ontferming vervuld?  
 
Jezus, verworpen, geweigerd als Koning, 
Hij, die een Samaritaan werd genoemd, 
Hij nam ons op en bracht ons in Gods woning, 
ons, eertijds slechts tot het oordeel gedoemd. 
 
Jezus, Ontfermer, veracht maar verheven,  
niemand kwam nader tot zondaars dan U. 
U zij ons hart, onze liefde gegeven, 
U en de Vader aanbidden wij nu. 
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De wet leidt tot hoogmoed, afgunst en verwijten 
 

15  Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door 
elkander verslonden wordt. 

 
Dat lijkt een vreemde uitspraak in het verband met ons onderwerp. 
Was de houding van de gelovigen in Galatië  te typeren met deze 
opmerking? Dat was toch niet waarom Paulus deze brief schreef. 
Inderdaad niet, maar er is wel verband. Dat kan het beste geïllustreerd 
worden door te wijzen op de gelijkenis  in Lukas 18:10-14 van de 
Farizeeër en de tollenaar: “Twee mensen gingen op naar de tempel om te 
bidden; de één was een Farizeeër de ander een tollenaar. De Farizeeër stond 
en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere 
mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar; ik vast 
tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. De tollenaar stond 
van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg 
zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig! Ik zeg u: Deze 
keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug.”   
   
De Farizeeër in deze gelijkenis ging er prat op dat hij naar zijn gevoelen 
redelijk naar de eis van de wet leefde, terwijl hij de ander verachtte als 
een zondaar. Dat typeert de mens die meent door de werken van de wet 
God te kunnen behagen. Hij zal voortdurend zichzelf vergelijken met 
hen die in dat opzicht minder presteren. Het gevolg is zelfverheffing en 
vernedering van de ander, bijten en opeten. 
 
Wie wil wandelen naar de wet, doet een beroep op “ik”, dat is het vlees, 
de oude natuur. Paulus heeft in Romeinen 8:6-8 beschreven wat 
daarvan het gevolg is: “Want de gezindheid van het vlees is de dood, de 
gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God; want het onderwerpt zich 
niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: die in het vlees zijn, 
kunnen Gode niet behagen.” 
 
Christenen zijn echter niet in het vlees, maar in de Geest doordat Gods 
Geest in hen woont. De Here bedoelt dat we door de Geest de 
werkingen van het lichaam doden. “Want indien gij naar het vlees leeft, zult 
gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult 

gij leven.” (Romeinen 8:13) 
 
Daarom gaat Galaten 5 in vers 16 verder met het volgende:  
 

16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren 
van het vlees. 
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17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de 
Geest tegen het vlees - want deze staan tegenover elkander - zodat gij niet 
doet wat gij maar wenst. 
18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de 
wet. 

 
Hoe leidt ons de Geest en hoe weten we de bedoeling van de Geest van 
God?  
De Geest spreekt ons van Christus, leidt ons in de gehele waarheid, 
doet ons horen wat Christus tegen zijn discipelen gezegd heeft en leert 
ons de toekomstige dingen. Waar en hoe?  
 
In het Woord Gods dat Hij door inspiratie en onder zijn leiding de 
schrijvers heeft doen optekenen en dat alleen de kinderen van God  
kunnen begrijpen daar zij de Geest van God ontvangen hebben. 
 

  Het vlees en zijn begeren behoeft geen mens te zoeken,   
  we zijn er mee geboren, het kleeft ons allen aan. 
  Gods Geest wil tot ons spreken in alle bijbelboeken, 
  die ons de wegen tonen waarop Gods kind moet gaan. 
 
  Wie zijn gevoel laat spreken, maar weigert om te horen 
  wil liefde combineren met ……ongehoorzaamheid. 
  De Geest kan hem niet leiden, Gods woorden gaan verloren, 
  hem leidt, schoon fijngevoelig, de eigenzinnigheid.   

 
Vers 18 wordt in andere vertalingen weergegeven met “indien gij door 
de Geest geleid wordt”. Het onderscheid is niet groot, maar wat de NBG 
vertaling geeft, kan betekenen dat men nu eens onder de wet staat dan 
weer niet. Dat is uiteraard niet wat de Here ons bedoelde te zeggen. 
 
Werken van het vlees tegenover vruchten van de Geest 
 

19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, 
losbandigheid, 
20 afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, 
tweedracht, partijschappen, 
21 nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, 
zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het 
Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 

 
Wat het vlees voortbrengt verdient de term “vrucht” niet. Het zijn slechts 
boze en onvruchtbare werken. 
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Vers 19 zegt dat het duidelijk is wat werken van het vlees zijn. Er zijn er 
die dat schijnen te betwijfelen. Zij beweren dat we de wet nodig hebben 
om te weten wat kwaad is. Zonder wet zou ons dat niet duidelijk zijn. 
Men kan zich afvragen hoe Henoch dan Gode welgevallig gewandeld 
heeft, want hij kende geen wet. Hetzelfde geldt voor allen die 
godvruchtig gewandeld hebben voordat Mozes tachtig jaar oud was, het 
jaar van de wetgeving. Het is dan ook onjuist om te zeggen dat we de 
wet nodig hebben om goed en kwaad te onderscheiden. Ieder mens 
heeft een geweten, zoals de Here in Genesis 3:22 heeft gezegd. En dat 
geweten overtuigt van de waarheid van het evangelie, als het zegt, dat 
allen gezondigd hebben. Het evangelie wordt dan ook niet afgewezen 
omdat het niet waarachtig overkomt, maar omdat een zondaar een 
vijand van God is. (Helaas is er ook een prediking die niet waarachtig is 
en wel de prediking die in strijd met Gods Woord is.) 
In vers 21 staat niet toevallig het woord “bedrijven” in plaats van “doen”. 
Het woord “prasso” heeft de gedachte in zich van “iets volhardend doen” 
en moet dus onderscheiden worden van wat wij wel bedoelen met de 
uitdrukking “in enig kwaad vallen” of “struikelen in de christelijke 
wandel”. 
 

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. 
23 Tegen zodanige mensen is de wet niet. 

 
Vers 23 is raadselachtig weergegeven. De wet was nooit “tegen” 
mensen. Het woord mensen komt in de tekst dan ook niet voor.  
Er staat slechts “zulke” (toiouton). De bedoeling is ongetwijfeld “zulke 
dingen” en niet “zulke mensen”, temeer omdat in vers 22 niet over 
mensen, maar over zaken gesproken wordt. De Voorhoeve vertaling 
geeft hier “Tegen zulke dingen is geen wet.” 
 

24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn 
hartstochten en begeerten gekruisigd. 
25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor 
houden. 
26 Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. 

 
Vers 24 herinnert ons aan de woorden van de Here Jezus, toen Hij zei 
dat we ons kruis moeten dragen om Hem te volgen. Dat is niet het 
accepteren van nare dingen als blindheid of armoede, maar het 
bewustzijn dat “ik” met Christus is gekruisigd. Wie een kruis droeg was 
immers een ter dood veroordeelde en droeg met zijn kruis zijn vonnis. 
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Een gelovig christen is in Christus geoordeeld.  “Ik” met zijn verkeerde 
begeerten ligt dus in de dood en moet de stem niet meer verheffen. De 
Geest van Christus echter moeten we gehoor geven en we moeten het 
spoor volgen dat Hij ons aanwijst. 
Vers 26 wijst opnieuw op het treurig resultaat van het vergelijken van 
eigen werken met die van de broeder. Zelfvoldaanheid en 
onverdraagzame kritiek op anderen zal het gevolg zijn, of afgunst.  

        
Slot volgt D.V. 

 
 

~~~~~~~~~~~ 
 
 

 
 

Op de rumoerige straten  
(Spreuken 1) 

________________________________________________ 
 

20 De Wijsheid roept luide op de straat,  
op de pleinen verheft zij haar stem, 
21 op de hoek der rumoerige straten roept zij, 
bij de ingangen der poorten, in de stad, spreekt zij haar redenen: 

 
De vakantie zit er weer op. Niet de schoolvakantie, want daar hoef je 
niet naar uit te zien als je boven de tachtig jaar oud bent. Nee, ik bedoel 
de paar weken in het jaar die we de laatste jaren in Engeland 
doorbrengen. 
Onze kennissen weten het al wel. “Wanneer gaan jullie weer naar 
Engeland” vragen ze dan, of “het wordt zeker weer Engeland?” 
Waarom eigenlijk Engeland, dat wil zeggen Zuid-Engeland?  
Waarschijnlijk omdat we het er heerlijk rustig en landelijk vinden.  
Misschien ook omdat er niet zo driftig vernieuwd en gebouwd wordt, 
zodat oud volk zich tussen het oude thuis kan voelen. Het is er in ieder 
geval niet wat in vers 21 van Spreuken 1 rumoerig genoemd wordt. 
 
Juist door de rust deze twee weken, viel het weer extra op hoe rumoerig 
het leven tegenwoordig is. Niet alleen door druk verkeer in een stad, 
maar ook door het vele dat zich aan ons en onze aandacht opdringt. 
Dan komt daar nog bij het vele dat wijzelf in onverstand of zelfs met 
verkeerde begeerten zoeken. Er zijn er ook nog, die rumoer (letterlijk) 
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zoeken, omdat ze de stem van de wijsheid hinderlijk vinden en die willen 
overstemmen.  
Het woord rumoerig lijkt me een geschikte uitdrukking voor de wereld 
waarin we leven. En in al het rumoer om ons heen wordt soms wat de 
moeite waard is, niet meer opgemerkt, want het spreekwoord dat holle 
vaten het hardst klinken, is erg waar. 
 
Toch is de stem van de wijsheid ondanks alle rumoer nog te horen. In 
de eerste vier verzen van de Spreuken lezen we het volgende: 
 

1 De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, 
2 om wijsheid en tucht te verkrijgen, om verstandige woorden te verstaan, 
3 om de tucht aan te nemen, die verstandig maakt, gerechtigheid en recht 
en rechtschapenheid; 
4 om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis en 
bedachtzaamheid te geven. 

 
Tucht hebben we allen nodig, want we hebben een zondige natuur, 
dwaas en weerbarstig, hoewel we in onze dwaasheid geneigd zijn tucht 
te haten.  
Verstandige woorden, woorden over recht en gerechtigheid, over 
rechtschapenheid, maar ook over bedachtzaamheid, we hebben ze 
nodig, zeker als we nog jong zijn.  
Waar vinden we zulke nuttige woorden? 
Bij Hem die alwetend is, die ons kent, meer dan wij onszelf kennen en 
die ook weet wat dwaalwegen zijn en waarheen zij leiden. 
 
Job heeft over de wijsheid het één en ander gezegd, toen hij opsomde 
wat de mens alzo onderzocht: “Maar de wijsheid - waar wordt zij gevonden, 
en waar toch is de verblijfplaats van het inzicht? De sterveling kent haar waarde 
niet, en zij wordt niet gevonden in het land der levenden. De waterdiepte zegt: In 
mij is zij niet, en de zee zegt: Zij is niet bij mij. Gedegen goud kan voor haar niet 
gegeven worden, en zilver kan niet als haar koopprijs worden afgewogen; zij kan 
niet worden geschat tegen het fijne goud van Ofir, noch tegen de kostbare 
chrysopraas of de lazuursteen. Goud noch glas kunnen haar evenaren, men ruilt 
haar niet tegen kleinodiën van gelouterd goud; paarlemoer noch kristal komen 
(naast haar) in aanmerking, en het bezit van wijsheid gaat koralen te boven. De 
chrysoliet uit Ethiopië kan haar niet evenaren, tegen louter, fijn goud kan zij niet 
geschat worden. Deze wijsheid dan - vanwaar komt zij, en waar toch is de 
verblijfplaats van het inzicht? Zij is onttrokken aan het oog van al wat leeft, zelfs 
voor het gevogelte des hemels is zij verborgen. Het verderf en de dood zeggen: 
Met onze oren hebben wij haar gerucht vernomen. God kent de weg tot haar, Hij 
weet haar verblijfplaats. Want Hij schouwt tot de einden der aarde, wat onder de 
ganse hemel is, ziet Hij. Toen Hij voor de wind de kracht vaststelde, en van het 
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water de maat bepaalde, toen Hij de regen een wet voorschreef en de 
bliksemschichten een weg, toen zag Hij haar en verkondigde haar, Hij stelde 
haar op haar plaats en doorgrondde haar; maar tot de mens zeide Hij: Zie, de 

vreze des HEREN - dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht.” (Job 
28:12-28) 
 
In hoofdstuk 12:13 en 14 had Job al gezegd: “Bij Hem is wijsheid en 
sterkte, Hij heeft raad en doorzicht. Breekt Hij af, er wordt niet opgebouwd; sluit 
Hij iemand op, er wordt niet ontsloten;...” 

 
De wijsheid is bij God. We vinden ze in Hem, van wie Salomo slechts 
een zwakke afspiegeling is. Jesaja schreef in hoofdstuk 12:2 over Hem: 
“En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en 
verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des 
HEREN;...”  

Op de Zoon van God die Mens geworden is, rust die Geest. Hij heeft 
ondervonden wat een mens is en waartoe een mens in zijn dwaasheid 
in staat is. Wie kan met grotere wijsheid spreken dan Hij?  
Het begin van de wijsheid is vreze des Heren. Waar die ontbreekt, 
regeren dwaasheid en onverstand. De vreze des Heren kan niet met 
hoogmoed gepaard gaan, integendeel, zij doet zichzelf tegenover de 
hoge God gering achten. 
Die opperste wijsheid roept overluid en het is te hopen, dat haar geluid 
nog tot ons doordringt, bij het vele dat zich aan ons opdringt. 
Raadgeving en vermaning komen in het Woord Gods tot ons en wijzen 
ons de rechte weg, zolang we in een ootmoedige houding ons onder dat 
Woord stellen en niet meedoen met de aanmatigende houding van hen, 
die menen aan dat Woord grenzen te kunnen stellen en dat in 
waanwijsheid denken te kunnen beoordelen. 
 
De Wijsheid waarschuwt ons in Spreuken 1 met de volgende woorden: 
 

22 Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen 
spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis 
haten? 
23 Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn 
woorden bekendmaken. 
24 Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand 
uitstrekte, 
25 gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet, 
26 daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw 
verschrikking komen zal. 
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27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal 
aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u 
zullen komen, 
28 dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij 
zoeken, maar mij niet vinden. 
29 Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet 
hebben verkozen, 
30 mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, 
31 zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van 
hun raadslagen. 
32 Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, de 
zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten. 

 
Daarentegen is er de belofte voor hen die luisteren: 
 

33 Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de 
verschrikking van het onheil.  

 
Dat is geen garantie voor een gezond en vreugdevol leven zonder enig 
verdriet, want wij zijn betrokken in de druk die op de schepping ligt. 
Maar er is beveiliging tegen het onheil dat onvermijdelijk het einde is van 
wie opstandig en godvijandig voortgaat en Gods Woord verwerpt. Er is 
beveiliging in de schuilplaats van de Almachtige. 
 
Kinderen hebben vaak moeite om in alles hun ouders te gehoorzamen. 
Gelovigen hebben vaak moeite om hun hemelse Vader in alles te 
gehoorzamen. In allerlei situaties zijn we vaak geneigd om te denken en 
te doen wat als eerste impuls bij ons opkomt. Hoe dikwijls hebben we in 
een zaak beslist zonder in gebed om wijsheid en leiding te vragen. 
 
In onze studietijd luisterden we naar ons leermeesters. 
Moeten we niet veel meer in ons leven luisteren naar de grote 
Leermeester, die ons in de Bijbel de rechte wegen leert? Het is hoog tijd 
dat wij weer gaan beseffen, hoe onvoorstelbaar groot het voorrecht is 
dat we Gods grote leerboek, de Bijbel bezitten en onze waardering 
tonen door dat te lezen, te onderzoeken en te gehoorzamen. 

         
 

J.Ph.B. 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~ 
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De profetie  van Ezechiël (3) 
________________________________________________ 
 
We hebben vorige keer overdacht dat ons in Ezechiël niet in de eerste 
plaats het wezen Gods, maar de wegen van God worden voorgesteld. 
En dat God onaantastbaar en niet door mensen of enig ander wezen te 
beïnvloeden is in zijn regering. Daarmee wordt echter 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. 
Laten we verder gaan met hoofdstuk 1. 
 
Gods wagen op aarde 
 

15 En ik zag naar de wezens en zie, op de grond naast de wezens, aan de 
voorzijde van alle vier, was een rad.  
16 De aanblik en het maaksel van de raderen was als de schittering van 
een turkoois; zij hadden alle vier een zelfde vorm; hun aanblik en maaksel 
was, alsof er een rad was midden in een rad.  
17 Als zij gingen, konden zij naar alle vier zijden gaan; zij keerden zich niet 
om als zij gingen.  

 
De raderen die de profeet zag, waren wel geschikt om een beeld te 
geven van de onafwendbare voortrollende ontwikkeling van Gods 
wegen met de mensen en met name met zijn volk Israël. Er was niets 
dat die raderen kon verhinderen naar welke kant ook te gaan. Job heeft 
dat geleerd en gezegd: “Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer 
plannen wordt verijdeld.” (Job 42:2).  
   

18 Hun velgen waren hoog en ontzagwekkend; en bij alle vier waren deze 
velgen rondom vol ogen.  

 
Als God de aarde doorschrijdt, ontgaat Hem niets en voor Hem is er 
geen verbergen. Wie meent dat God te hoog en te ver verwijderd is om 
te zien en te weten wat de mensen doen en wat de omstandigheden 
zijn, vergist zich zeer, “want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde” (2 
Kron. 16:9). 
Meent U dat de Here uw moeiten, uw droefheid en uw angst niet kent of 
ziet? Luister dan naar hetgeen Hij door Jesaja liet zeggen:  “Waarom zegt 
gij, o Jakob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor de Here verborgen en mijn 
recht gaat aan mijn God voorbij?  Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? 
Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch 
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moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht 
en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, 
zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten nieuwe 
kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet 

moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” (hoofdstuk 40:27-31) 
  
Wat ons in Ezechiël 1 wordt voorgesteld is zeker niet in de eerste plaats 
tot bemoediging bedoeld, maar is het geen bemoedigende gedachte dat 
niet alleen alle onrecht door God wordt gezien, maar dat Hij ook alle 
nood en verdriet ziet en kent? Luister nog naar wat Nahum te zeggen 
heeft:  “Een naijverig God en een wreker is de HERE, een wreker is de HERE en 
vol van grimmigheid; een wreker is de HERE voor zijn tegenstanders, en toornen 
blijft Hij tegen zijn vijanden. De HERE is lankmoedig, doch groot van kracht, en 
de HERE laat geenszins ongestraft. In wervelwind en storm is zijn weg, wolken 
zijn het stof zijner voeten. Hij dreigt de zee en doet haar opdrogen, alle rivieren 
legt Hij droog. Basan en Karmel verkwijnen, het groen van de Libanon verwelkt. 
De bergen beven voor Hem en de heuvelen versmelten; de aarde rijst voor Hem 
op, ja, de wereld en al haar bewoners.  
Wie kan standhouden voor zijn gramschap? wie staande blijven bij zijn 
brandende toorn? Zijn grimmigheid stort zich uit als vuur en de rotsen springen 
voor Hem aan stukken.  
De HERE is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij 

Hem schuilen.” (Nahum 1:2-7) 
 
Als Nahum Nineve het oordeel moet aanzeggen, last hij in de verzen 3 
en 7 ondanks dat oordeel de prachtige uitspraken in: “De Heer is 
lankmoedig”, en “De Here is goed, een sterkte ten dage der 
benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen”.    
 
Die goedheid van de Heer zullen we ook in Ezechiël tegenkomen, 
hoewel het oordeel over Jeruzalem wordt uitgeoefend. 
Die goedheid van de Heer is er ook in ons leven, zelfs als Hij ons 
tuchtigen moet. 
 

19 Als de wezens gingen, gingen de raderen naast hen; en als de wezens 
zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de raderen.  
20 Waarheen de geest wilde gaan, gingen zij; waarheen de geest wilde 
gaan; en de raderen verhieven zich tegelijk met hen; want de geest der 
wezens was ook in de raderen.  
21 Als genen gingen, gingen dezen; als genen stilstonden, stonden dezen 
stil; als genen zich van de grond verhieven, verhieven zich de raderen 
tegelijk met hen, want de geest der wezens was ook in de raderen.  
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Raderen zijn bedoeld om voort te bewegen, te rollen. Nu, de zich 
ontrollende weg, die God met zijn volk en de gehele wereld gaat, is niet 
los te denken van de cherubs van het Godsbestuur en de Geest van 
God.  
Ten aanzien van de wedergeboorte heeft de Heer Jezus tegen 
Nicodemus gezegd:  
“De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, 
vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren 

is.” (Joh 3:8) 
 
Dat is weliswaar een geheel ander onderwerp, maar de uitdrukking “De 
wind blaast, waarheen hij wil”, zouden we ook op Gods regering kunnen 
toepassen. Het lijkt alles toeval en willekeur, zoals ook de wind 
ogenschijnlijk door het toeval gestuurd wordt. 
Maar zoals we van de wind de uitwerking zien maar de wind zelf niet, 
zien we ook bepaalde gebeurtenissen en ontwikkelingen, maar niet de 
Geest die het allemaal bestuurt. Die Geest bepaalt echter wel de loop 
van de raderen, al zien wij slechts het spoor dat zij gemaakt hebben. 
 
Een “boven”, en een “beneden” 
 

22 Boven de hoofden der wezens was wat geleek op een uitspansel als 
ontzagwekkend ijskristal, uitgespreid boven over hun hoofden.  

 
Het uitspansel is boven ons en we noemen het dikwijls hemel. 
Is er een “boven”, dan is er ook een “beneden”. De wezens of cherubs 
met de raderen werden beneden gezien en de raderen spreken van 
Gods weg op aarde. Maar er is een “boven”. En wat Nebukadnezar 
moest erkennen, dat de hemel heerst, is in alle tijden waar. 
(Dat heersen vanuit de hemel moeten we wel onderscheiden van de 
Godsregering in het komende vrederijk, als Christus het koningschap 
aanvaard zal hebben en de wet van Jeruzalem zal uitgaan. Zie 
Openbaring 11:17: “Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, 
dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard”. En 
ook de gelijkenis in Lukas 19:11-27 van de Koning die verworpen werd, 
maar terugkeerde om zijn rijk te aanvaarden, spreekt van de 
toekomstige regering van Christus, evenals de uitdrukking “de Heer 
regeert” in verschillende psalmen. Zij hebben niet op de huidige tijd, 
maar op de toekomstige regering van Christus als Koning betrekking.) 
   

23 En onder het uitspansel stonden hun vleugels recht naar elkander 
uitgestrekt; ieder had er twee, die van voren en van achteren zijn lichaam 
bedekten.  
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24 Als zij gingen, hoorde ik het geruis hunner vleugels als het gebruis van 
vele wateren, als de stem des Almachtigen: een dreunend geluid als van 
een leger; als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen.  
25 En een stem klonk van boven het uitspansel dat boven hun hoofden 
was; als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen.  

 
De cherubs lieten de vleugels het lichaam bedekken. Het doel van hun 
bestaan is niet, dat zij gezien worden, maar dat zij Gods raderen hun 
loop laten volbrengen, bestuurd door de hemelse stem.  
Wij zien Gods hand niet en God is volgens Jesaja 45:15 een God, die 
Zich verborgen houdt, de God van Israël, een Verlosser. Maar op Gods 
bevel komen zijn legers in beweging en gaat de wagen van Gods 
regering voort, zoals de Geest bepaald heeft. Niet Babel had de leiding, 
noch Rome in het geval van Israël, maar Hij, die boven de cherubs 
troont. Zo is het ook in ons leven, waarin eveneens de ons omringende 
machten niet beslissend zijn, maar de voor het oog verborgen God, die 
de Verlosser is, al moet hij ook in ons bestaan soms tuchtigend werken. 
 
God op zijn troon, zoals Hij troonde boven de vloed 
 

26 Boven het uitspansel boven hun hoofden was wat er uitzag als 
lazuursteen, dat de vorm had van een troon; en daarboven, op hetgeen een 
troon geleek, een gedaante, die er uitzag als een mens.  

 
Wat de profeet zag, wordt allemaal beschreven met “als”. Hoe zou in 
menselijke taal op juiste wijze de troon van God beschreven kunnen 
worden, laat staan God in zijn heerlijkheid? Wat hij boven het uitspansel 
zag, was “de vorm van een troon, als lazuursteen” en daarop een 
gedaante als een mens.  
God is oneindig boven ons verheven, maar we moeten niet vergeten dat 
Hij de mens naar zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft. Er is wel 
eens gesproken over de mensvormigheid van God. Ik weet niet precies 
welke inhoud men daaraan geeft. Maar in God zijn voor de mens 
herkenningspunten die wij volgen kunnen.  Wie begrijpt niet wat het wil 
zeggen dat God liefde is? Wie zou moeten vragen wat Gods trouw 
betekent? Voor wie zijn de begrippen zorgen en ondersteunen 
onbekend? Wie weet niet wat er met verstand en begrijpen wordt 
bedoeld? Wat van deze begrippen bij de mens gevonden wordt, is 
uiteraard maar een zwak afschijnsel van de werkelijkheid bij God en is 
bovendien verwrongen en bedorven door de zonde. Maar de herkenning 
van deze dingen in God (zij het dan oneindig ver boven onze invulling 
van die begrippen) beantwoordt wel aan de hunkering van de menselijke 
ziel die door dezelfde God geschapen is. Gods wegen zijn niet de 
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wegen van een God die niet weet dat de mensen geborgenheid zoeken, 
liefde behoeven en afhankelijk zijn van de volmaakte wijsheid  van God. 
Hij weet echter ook hoe zondig en dwaalziek de mens is. Bij God is de 
maat van de gerechtigheid. De mensen menen gerechtigheid te kennen, 
maar hanteren daarbij hun eigen tekort schietende maat. God kent onze 
positie en toestand volkomen en weet hoezeer wij de heerlijkheid Gods 
derven of niet bereiken. Daarom heeft Hij zijn Zoon gegeven opdat zijn 
welbehagen voor schuldige zondaars zou kunnen voortgaan. Hij weet 
wat nodig is om ons in het rechte spoor te houden en met ons zijn doel 
te bereiken, want Hij kent ons beter dan wijzelf. 
 
Gods heerlijkheid omhuld door zijn trouw 
 

27 En ik zag iets schitteren als metaal; vanaf wat op zijn lendenen leek naar 
boven als vuur omvat door een hulsel; en vanaf wat op zijn lendenen leek 
naar beneden, zag ik iets als vuur omgeven door een glans.  
28 Zoals de aanblik is van de boog, die in de regentijd in de wolken 
verschijnt, zo was de aanblik van die omhullende glans. Aldus was het 
voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des HEREN. Toen ik haar 
zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde de stem van Een, die sprak.   

   
De heerlijkheid van God zoals die hier wordt weergegeven, omhuld door 
een glans, blijkt bij enig nadenken ontroerend te zijn. Natuurlijk, hoog 
boven ons verheven, oneindig in macht en schittering, in vuur van 
gerechtigheid, waarin geen onreinheid of zonde kan bestaan..... ach 
nee, woorden schieten altijd tekort om Gods heerlijkheid te beschrijven. 
Maar de profeet zag Gods heerlijkheid omgeven door een glans als van 
de regenboog, die getuigt van Gods trouw aan zijn beloften ten opzichte 
van de mensen. Wat een voorstelling is dat! Nooit zijn wij, aardse 
schepselen uit Gods gedachten en zijn heerlijkheid is niet los te zien van 
zijn bewogenheid over de mensen. 
Dat wordt nog bevestigd doordat die God van majesteit tot de profeet 
sprak. Waarom zou God spreken, als Hij niet over ons bewogen was? 
Waarom riep Hij Adam, als Hij na de zondeval niet meer met hem te 
doen wilde hebben?  
 

Hoofdstuk 2 
 
Wat Ezechiël moest horen: Gods stem. Zijn roeping 
 

1 Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, opdat Ik met u spreke.  
2 Zodra Hij tot mij sprak, kwam de geest in mij en deed mij op mijn voeten 
staan en ik hoorde Hem, die tot mij sprak.  
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Dit is de eerste maal dat de profeet met de term “mensenkind” wordt 
aangesproken. Ook tegenover Daniël is een enkele maal die term 
gebruikt (8:17). Sommigen verbinden aan het gebruik van die term 
bepaalde gedachten. Ik moet erkennen dat ik er geen verklaring voor 
heb en die ook niet nodig acht. 
 
Ezechiël had gezien. Vervolgens moest hij horen.  
Het gezicht had hem iets doen verstaan van de wegen van God met zijn 
volk en hem iets van Gods heerlijkheid doen zien opdat hij God niets 
ongerijmds zou toeschrijven. En zoals Jesaja gereed was om door de 
Here gezonden te worden nadat hij de grootheid van God had gezien en 
zijn eigen geringheid ontdekt had (Jesaja 6), kon de Here ook Ezechiël 
na het gezicht zijn stem doen horen en hem met Gods woorden naar het 
weerspannige huis Israëls zenden.  
 
Het is goed als we Gods woorden kennen en kunnen weergeven, maar 
niet goed als we ons daarbij niet bewust zijn van de majesteit en 
heiligheid van Hem wiens woorden het zijn. Het is nodig God te kennen, 
wil iemand Gods Woord kunnen spreken. En daarbij hebben we de hulp 
van Gods Geest nodig, om hetgeen wij horen, ook te begrijpen.  
 
God heeft zijn Geest gegeven aan een ieder die de Heer Jezus 
aangenomen heeft als zijn Verlosser. Ezechiël kende die inwoning van 
de Geest Gods niet, daarom staat er dat de Geest in hem kwam. Een 
christen hoeft niet te wachten of/tot de Geest in hem komt. Paulus heeft 
aan de Korintiërs die hij verwijtend vleselijk heeft moeten noemen, toch 
geschreven: “of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige 
Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf 

zijt?” (6:19) 
 
Eindeloze lankmoedigheid van God 
 

3 Hij zeide tot mij: Mensenkind, Ik zend u tot de Israëlieten, de opstandige 
volken die tegen Mij in opstand gekomen zijn; zij en hun vaderen zijn van 
Mij afgevallen tot op deze eigen dag;  
4 zelfs de kinderen zijn stug van aangezicht en verstokt van hart. Ik zend u 
tot hen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Here HERE.  

 
Ezechiël kreeg zijn opdracht van God. Er was geen twijfel mogelijk. Hij 
zou zich nooit behoeven af te vragen of de reden dat Israël niet luisterde 
soms was dat de Heer hem niet had gezonden om tot hen te spreken. 
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Wij kennen de woorden van de Here, die Hij op de dag van zijn 
opstanding tot de vergaderde discipelen heeft gesproken: ‘Vrede zij u! 
Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En na dit gezegd te hebben, 

blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest.” (Johannes 20:21 
en 22)  
We weten dat het laatste op de Pinksterdag vervuld is en bij ieder 
vervuld wordt, die zich bekeert en in Jezus Christus gelooft. Misschien 
wil de Here deze regels gebruiken om ons te doen beseffen dat Hij ons 
allen zendt en de Geest heeft gegeven die wij voor ieder werk voor Hem 
behoeven. Wel moeten we bedenken dat de Here aan Daniël niet 
dezelfde plaats en taak heeft gegeven als aan Ezechiël. Hij geeft een 
ieder zijn werk, niet dat van een ander. Als we in enig werk voor de 
Heer bezig zijn of bezig willen zijn, moeten we ons afvragen of dat het 
werk is dat de Here ons wil laten doen. 
De opdracht aan Ezechiël bewijst Gods grote barmhartigheid en zijn 
geduld. Als wij reeds lang de rug zouden toekeren, gaat God nog door 
de afgedwaalde zondaar te roepen. 
 

5 En zij, of zij horen dan wel het nalaten -want zij zijn een weerspannig 
geslacht- zullen weten, dat er in hun midden een profeet is geweest.  

 
We zouden kunnen denken dat het, achteraf bezien, zinloos is geweest 
dat de Here telkens door profeten tot Israël heeft gesproken, hoewel zij 
niet wilden luisteren. Maar eenmaal komt Gods oordeel en dan zal het 
feit dat God zijn profeten tot hen gezonden heeft, hun elke mogelijkheid 
tot verweer of excuus ontnemen en God rechtvaardigen in zijn 
uitspraken. 
Een dienstknecht van God moet niet menen dat zijn zending en zijn 
werk alleen zinvol zijn, als het doel dat hij voor ogen heeft, wordt bereikt. 
Het is niet aan de knecht om dat te beoordelen. Hij behoort te doen wat 
zijn Meester hem opdraagt. 
       
 
 

Wordt D.V. vervolgd. 
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