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Grote verwachtingen  (12) - Het boek Handelingen der 

Apostelen 
__________________________________________________ 

 
In de vorige aflevering overdachten we dat Barnabas door de gemeente 
naar Antiochië was gezonden en zich verblijdde toen hij zag hoe velen tot 
geloof gekomen waren. Vervolgens lezen we hier in hoofdstuk 11 dat hij 
Saulus zocht: 
 

25 En hij vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken; en toen hij hem 
gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. 
26 En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen 
werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te 
Antiochie Christenen genoemd werden. 

 
Barnabas had eertijds in Jeruzalem Saulus bij de apostelen aanbevolen. Hij 
had ongetwijfeld gehoord wat de Here tegen hem had gezegd en trok de 
conclusie dat het goed was als hij, die geroepen was om het evangelie 
vooral aan de heidenen te brengen, in deze eerste gemeente die 
grotendeels uit bekeerde heidenen bestond, zijn werk zou beginnen. 
Er was gastvrijheid genoeg, wat niet vreemd was voor hen die kort na  hun 
bekering nog in de eerste liefde stonden. De jonge gemeente van Antiochië 
ondervond veel zegen door de dienst van  zowel Barnabas als Saulus. Het 
was ook daar dat de discipelen voor het eerst christenen genoemd werden, 
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een naam waarvoor niemand zich behoeft te schamen, tenzij die ten 
onrechte wordt gebruikt. 
Maar wie had die twee aangesteld en hoe hadden zij hun intrede in die 
gemeente gemaakt? Ach, de Here had hun gaven gegeven en zij 
besteedden die gaven zoals ze bedoeld waren: tot nut en zegen van het 
geheel. Dat mag ons wel tot nadenken stemmen.  
Mij dunkt ook dat Barnabas noch Saulus gezegd hebben dat Antiochië hun 
gemeente was. Was het niet de gemeente des Heren?  
 
We lezen niets over bezwaren van de gelovigen in Jeruzalem. De Here had 
door het gebeuren met Cornelius en de zijnen de harten overtuigd en de 
weg geopend voor het werk onder de volken. 
 

27 En in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochië; 
28 en één uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de Geest te 
kennen, dat een grote hongersnood zou komen over het gehele rijk, die dan 
ook gekomen is onder Claudius. 
29 En de discipelen besloten, dat elk van hen naar draagkracht iets zenden 
zou tot ondersteuning van de broeders, die in Judéa woonden; 
30 dit deden zij ook en zij zonden het aan de oudsten door de hand van 
Barnabas en Saulus. 

 
We mogen hier de bijzondere leiding van Gods Geest zien, die in de harten 
van hen die eertijds door de Joden geschuwd en veracht werden, de liefde 
voor medegelovigen deed werken tot betoon van barmhartigheid, met name 
voor hen die zich voorheen van hen afgewend zouden hebben. Tegelijk 
werd daarmee het bewijs geleverd dat zij zich waarachtig tot God bekeerd 
hadden.  
 
De laatste profeet van de oude bedeling wordt in het Nieuwe Testament 
voorgesteld: Johannes de Doper. Hij was de voorloper voor de komst van 
de Here in de gestalte van een mens, Jezus Christus. 
Na hem heeft God niet meer door profeten gesproken, maar, zoals de brief 
aan de Hebreeën stelt, in (de) Zoon: “Nadat God eertijds vele malen en op vele 

wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der 

dagen tot ons gesproken in de Zoon.” (Hebreeën 1:1) 
 
Afgezien van de evangeliën die ons Christus voor de aandacht plaatsen en 
de Handelingen die ons vertellen wat Hij vanuit de hemel door zijn Geest 
werkte, is het Nieuwe Testament gevuld met brieven. Waarom? Omdat de 
Zoon inmiddels in de hemel is en zich door brieven tot de zijnen richt, zoals 
ook wij doen, als een familielid ver weg in het buitenland woont. 
Het is waar, dat Johannes het profetische boek de Openbaring heeft 
geschreven,  het is echter niet zijn openbaring maar die van Jezus Christus, 
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die haar door zijn engel aan Johannes te kennen heeft gegeven met de 
opdracht haar op te schrijven. De Openbaring is dus niet door een profeet 
geschreven, maar door een apostel. 
 
Het is een kenmerk van het Oude Testament dat God sprak en liet 
schrijven door profeten. Het Nieuwe Testament kenmerkt zich door het 
spreken van God in de Zoon. Niettemin komen we in het Nieuwe Testament 
na de Pinksterdag enige malen een profeet tegen. Hier in vers 27 komen 
we de profeet Agabus tegen.  
Hij wordt ook in Handelingen 21:11 genoemd, waar hij Paulus 
waarschuwde voor de gevolgen als hij naar Jeruzalem zou gaan. 
(Voordien hadden de gelovigen in Tyrus hem door de Geest reeds gezegd 
dat hij niet naar Jeruzalem moest reizen.)  
Zover mij bekend is, vinden we daarna niet meer enig optreden van een 
profeet vermeld. Het is mijn overtuiging (maar ik kan mij vergissen) dat het 
optreden van profeten in de tijd waarin de gemeente wordt gebouwd, 
eigenlijk niet thuis hoort. God spreekt immers tot ons in de Zoon. 
 
Waarom dan toch nog die weinige vermeldingen van profeten in de 
Handelingen? Wel, het boek de Handelingen  bestrijkt de tijd waarin de 
Here weliswaar de gemeente bouwde, maar waarin het Joodse religieuze 
systeem ook nog functioneerde. De Here heeft de Joden nadat zij Christus 
verworpen hadden, nog veertig jaren beproefd en gewacht of zij zich 
mogelijk zouden bekeren. Pas in het jaar zeventig na Christus zijn 
Jeruzalem en de tempel verwoest.  
 
In die tijd, waarin de Here het oordeel over het Joodse volk en het Joodse 
systeem nog niet had voltrokken, paste het optreden van profeten, de wijze 
waarop God voorheen onder Israël gewerkt heeft. Het mag dan ook 
opgemerkt worden dat de profeten die in de  Handelingen genoemd 
worden, Joodse profeten waren, zowel in Handelingen 11 als in 
Handelingen 21.  
We lezen trouwens niet dat de Here op de Pinksterdag profeten liet 
optreden of dat profeten het evangelie verkondigden, ook niet dat zij het 
werk onder de heidenen begonnen. Neen, de Here gebruikte zijn apostelen 
en niet profeten. 
 
Er zijn ook in de gemeente profeten, maar in een geheel andere zin.    
Zij zijn een gave van de verheerlijkte Here aan zijn gemeente, zoals te 
lezen is in Efeziërs 4:8 en 11. Zij spreken Gods woorden (1 Petrus 4:11) die 
gegrond zijn op de Bijbel, zoals en wanneer de Here dat nodig acht.  
Het is echter niet hun opdracht nieuwe openbaringen of profetieën te 
geven. De Here spreekt tot ons niet door profeten zoals in het Oude 
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Testament, maar “in Zoon”, gewerkt door de Geest van God, die ons alles 
leert, het uit Christus neemt en ons verkondigt en ons ook de toekomstige 
dingen meedeelt. Dat volmaakte getuigenis van de Geest hebben we in het 
kostbare Woord van God, de Bijbel.  
 
Zogenaamde nieuwe profetieën, die een aaneenrijging van bijbelse 
uitspraken zijn, behoren niet als profetie aangekondigd te worden en 
profetieën die inderdaad nieuw zijn omdat ze in de Schrift niet te vinden 
zijn, zijn geen door God gegeven profetieën. Gods Woord tot ons is 
compleet en Paulus heeft de laatste verborgenheden toegevoegd aan het 
geheel, zoals in Kolossenzen 1:25-27 is te lezen. Voor zover ik van 
dergelijke pseudo profetieën kennis kreeg, bleken zij niet uit te komen. 
Mensenwerk dus in plaats van werk van Gods Geest. 
 

Hoofdstuk 12 

 
Moord en vervolging om de volksgunst, hulp boven bidden en denken 
 

1 En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de 
gemeente om hun kwaad te doen. 
2 En hij liet Jakobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het 
zwaard; 
3 en toen hij zag, dat dit de Joden welgevallig was, ging hij voort en nam ook 
Petrus in hechtenis. Nu waren het de dagen der ongezuurde broden. 
4 En hij liet hem grijpen en zette hem gevangen, onder bewaking van vier 
viertallen soldaten, met het voornemen hem na het Paasfeest voor het volk te 
brengen. 

 
Herodes liet Jakobus ombrengen, niet om enige overtuiging van zijn kant, 
maar in de verwachting, dat hij daarmee de gunst van de Joden zou 
verwerven. Hij vergiste zich daarin niet en nam daarom ook Petrus 
gevangen. Omdat hij het Paasfeest niet wilde verstoren, hield hij hem 
voorlopig onder strenge bewaking gevangen. 
Het was satan ongetwijfeld een doorn in het oog dat zijn pogingen door de 
haat van de Joden het evangelie af te remmen, het tegendeel bewerkt 
hadden en dat er daardoor zelfs een gemeente van grotendeels heidenen 
was ontstaan. Hij schakelde dan ook de machtswellust van Herodes in, die 
zelf wel onverschillig stond, maar alles zou doen om de gunst van het volk 
te verkrijgen en zo zijn positie te versterken.  
 

5 Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de 
gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. 
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6 Toen nu Herodes van plan was hem te doen voorkomen, lag Petrus die 
nacht te slapen tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en 
schildwachten hielden voor de deur der gevangenis de wacht.  

 
Daar was Herodes met genoeg macht om Petrus gevangen te houden en te 
doden en daar was Petrus vastgeketend aan twee soldaten. 
Maar daar was ook een weliswaar door de Joden verworpen, maar door 
God verheerlijkte Koning der Joden in de hemel. 
Er waren wel schildwachten voor de deur van de gevangenis, maar er 
waren gelovigen die met gebed tot God riepen, opdat Petrus bevrijd zou 
worden. 
Neen, voor die christenen hoefde Herodes niet te vrezen. Maar wat zou hij 
vermogen tegen hun verheerlijkte Heer in de hemel en tegen engelen, 
Gods dienstknechten? 
 

7 En zie, een engel des Heren stond bij hem en er scheen licht in het vertrek, 
en hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken en zeide: Sta snel op! En 
de ketenen vielen van zijn handen. 
8 En de engel zeide tot hem: Omgord u en bind uw sandalen aan. En hij 
deed aldus. En hij zeide tot hem: Sla uw mantel om en volg mij. 
9 En hij volgde hem naar buiten en hij wist niet, dat het werkelijkheid was, 
wat door de engel gedaan werd, maar hij meende een gezicht te zien. 
10 En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen 
zij aan de ijzeren poort, die naar de stad leidde, welke vanzelf voor hen 
openging. En buiten gekomen, gingen zij een straat ver en terstond daarna 
verliet de engel hem. 

  
Drie mensen sliepen, maar één werd gewekt. Het was licht waar hij geboeid 
lag, maar de twee soldaten merkten het niet, ook niet toen de boeien van 
de handen van Petrus vielen. 
Zij hoorden ook niet wat de engel tegen Petrus zei, noch dat hij zijn 
sandalen aandeed en zijn mantel omsloeg en de engel naar buiten volgde. 
Het was geen wonder dat Petrus niet begreep dat hij werkelijk buiten liep. 
Wat hij beleefde kon immers niet. Herodes had geen halve voorzorg 
genomen. 
Maar de Here voor wie een verzegelde steen geen afsluiting was gebleken 
en die door een gesloten deur bij zijn discipelen binnen was gegaan, had 
geen sleutel van de boeien noch een sleutel van de poort nodig. Hij had 
Saul en zijn legergroep laten slapen toen David in gevaar was en kon ook 
soldaten van Herodes laten slapen en van hun kameraden bij de poort de 
ogen verblinden.  
Een straat verder was Petrus plotseling alleen. 
En dat terwijl de gelovigen nog bijeen waren om voor Petrus te bidden. De 
Here heeft in Jesaja 65:24 laten optekenen: “En het zal geschieden, dat Ik 
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antwoorden zal, voordat zij roepen, terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.” Wat 
een verhoring op het gebed! Maar ook, wat een getuigenis van de macht 
van Hem die de christenen aanhingen.  
De Here gaf bij de prediking wonderen of tekenen, maar wat een teken is 
dit geweest. 
 
Zo heeft de Here niet altijd verhoord. Het gelovig gebed vermag veel. De 
Here negeert ons gebed niet. Maar wat wij vragen is niet altijd de juiste 
weg. Gelukkig weet de Here onze nood en bidt ook de Geest voor ons. Het 
is hier niet het paradijs en wij, gelovigen, vormen niet de uitzondering die in 
deze schepping niet hoeven te zuchten. Wij zuchten mee, schreef Paulus in 
Romeinen 8. Maar we weten iets. We weten dat voor hun die God 
liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. 
Alle dingen? Ook die ons zo zwaar vallen, ons zoveel tranen doen storten, 
die zo anders zouden kunnen zijn?  
Ja, ook die. We zullen dat dikwijls pas later zien. Maar we kunnen het wel, 
zonder te zien, geloven en daardoor rusten in het bewustzijn dat niets ons 
zal scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer. 

 
Wanneer U onze tranen ziet 
en hoort hoe wij gedrukt, bewogen 
gebukt gaan onder groot verdriet, 
Heer, wil dan onze tranen drogen 
en help ons vast te blijven houwen 
dat w’ op uw liefde mogen bouwen. 

 
Als elke weg gesloten lijkt, 
geef dan gena niet te vergeten 
dat Jezus’ macht veel verder reikt 
dan zelfs Gods kind’ ren kunnen weten. 
En doe ons uw nabijheid voelen 
als ’t anders gaat dan wij bedoelen. 

 
11 En Petrus, tot zichzelf gekomen, zeide: Nu weet ik waarlijk, dat de Here 
zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes en 
uit al wat het volk der Joden verwachtte. 
12 En na een ogenblik van overleg, ging hij naar het huis van Maria, de 
moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in 
gebed. 

 
Petrus wist het en dat is begrijpelijk. Wij weten dikwijls niet. Niet alleen 
omdat we geen engel zien of horen, maar omdat we soms bidden om hulp 
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of uitkomst, en àls er uitkomst komt, vergeten we dat we gebeden hebben 
en bijgevolg vergeten we ook te danken. 
Velen waren bij Maria vergaderd tot gebed. Zij hebben niet kunnen lezen 
“Weest volhardend in het gebed”, want Paulus had de brief aan de 
Romeinen nog niet geschreven, maar zij deden dat wel. 
Doen wij dat ook? 
 

13 En toen hij aan de deur van het voorportaal klopte, kwam een slavin, met 
name Rhóde, voor om te horen wat er was; 
14 en toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap het 
voorportaal niet open, maar liep naar binnen om mede te delen, dat Petrus 
voor het portaal stond. 
15 En zij zeiden tot haar: Gij spreekt wartaal. Doch zij bleef volhouden, dat 
het zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel. 
16 Maar Petrus bleef kloppen en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem 
en waren verbijsterd. 
17 En hij wenkte met zijn hand, dat zij zwijgen moesten, en verhaalde hun, 
hoe de Here hem uit de gevangenis had geleid en hij zeide: Bericht dit aan 
Jakobus en de broeders. En hij vertrok en reisde naar een andere plaats. 

 
De reactie van de bijeen vergaderde gelovigen was heel, heel menselijk. 
We herkennen dat. We stellen onze hoop op God en zijn vanzelfsprekend 
overtuigd dat we bidden in geloof. Maar als de Here ons verhoort, blijken 
we het nauwelijks te geloven.  
Hoe klein is toch ons geloof! Inderdaad, maar hoe groot en hoe trouw is 
God! De psalmist wist dat ook: “Hoorder van het gebed, tot U komt al wat leeft”. 
(Psalm 65:2) 

Jezus, Trooster onzer zielen 
die op al de uwen let, 
zie ons, als wij voor U knielen, 
leen uw oor aan ons gebed. 
Doe ons zien op U die boven 
aan Gods rechterzijde zit 
en aan allen die geloven 
kracht verleent en voor hen bidt. 
 
Niet omdat wij U vertrouwden,  
-hoe wij zijn is U bekend -  
wilt U horen, van ons houden 
maar omdat U liefde bent. 
Heer, heb dank, dat U wilt sterken  
wie in nood de woorden leest: 
alles zal ten goede werken 
voor wie God in liefde vreest. 
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18 En toen het dag geworden was, kwam er geen kleine opschudding onder 
de soldaten, wat er toch met Petrus geschied was. 
19 En toen Herodes nasporingen naar hem had laten doen, doch hem niet 
vond, nam hij de schildwachten in verhoor en liet hen wegleiden; en hij 
vertrok van Judéa naar Caesarea en vertoefde aldaar. 

 
Opschudding, ja. Maar wisten zij niet van de tekenen en wonderen die in 
die tijd plaats hadden gevonden? Het is haast ondenkbaar dat zij van niets 
wisten. Het was hun toch wel bekend, dat Petrus gevangen was omdat hij 
een christen was, een aanhanger van Jezus uit Nazareth. 
Maar zoals zijn soldaten, zo was ook Herodes. Ook hem kan niet onbekend 
zijn geweest wat er alzo gebeurd was. Hij wist zeker wel dat Petrus een 
christen was en moet bekend zijn geweest met de gebeurtenissen op en na 
de Pinksterdag. Hoe is het dan mogelijk dat niemand van hen bedacht heeft 
dat er een wonder geschied was? 
We zien in deze geschiedenis wat wonderen doen als zij niet de prediking 
begeleiden. Zij doen dan weinig of niets. In het verhaal van de rijke man en 
de arme Lazarus krijgt de rijke het antwoord: “Zij hebben Mozes en de 

profeten, naar hen moeten zij luisteren......Indien zij naar Mozes en de profeten niet 
luisteren, zullen zij ook indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten 

gezeggen.” (Lukas 16:29 en 31) 
Het zijn niet wonderen die levend en krachtig zijn, neen, Gods Woord is 
levend en krachtig. Wedergeboorte is ook niet door wonderen, maar door 
het Woord Gods. Zeker, God werkte soms door wonderen, maar altijd om 
de woorden te bevestigen. En dan vooral onder Israël. “Immers, de Joden 

verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid,..... .” (1Kor. 1:22) Zalig is 
ieder, die leert geloven in Jezus Christus, die ons in het evangelie gepredikt 
wordt. Verzet u tegen die prediking niet, want zij wijst u de enige weg tot het 
eeuwige leven. 
 
Petrus verlost, Herodes door wormen gegeten 
 

20 En hij was hevig vertoornd op de Tyriërs en de Sidoniërs; maar zij 
kwamen als één man tot hem en wisten Blastus, de kamerheer van de 
koning, voor zich te winnen en zij verzochten om vrede, daar hun land voor 
zijn voeding van dat des konings afhankelijk was. 
21 En op een bepaalde dag hield Herodes, in een koninklijk kleed op de 
troon gezeten, een rede tot hen; 
22 en het volk juichte hem toe: De stem van een god en niet van een mens! 
23 En terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat hij God de eer niet 
gaf; en hij werd door wormen gegeten en blies de adem uit. 
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Hoe onverstandig van die Tyriërs en Sidoniërs om zich tegen een groot 
man als Herodes te verzetten. Maar hoe onverstandig van Herodes om zich 
tegen God en zijn Christus te verzetten!  
Het Sanhedrin had ondervonden wat hun succes tegenover Stefanus 
bewerkt had: uitbreiding van het evangelie. Herodes had ondervonden wat 
zijn strijd tegen de christenen bewerkte: bespotting van zijn macht door de 
bevrijding van Petrus. 
Maar Herodes ging nog wat verder. Hij hield in een koninklijk kleed, 
gezeten op een troon, een rede en liet zich door het volk toejuichen alsof 
zijn stem de stem van God was geweest. 
Wel, deze man, een beeld van de antichrist, die zich goddelijke eer liet 
brengen, werd door wormen gegeten en stierf.  
Het Sanhedrin, de geestelijke overheid van de Joden, bleek machteloos 
tegenover de Here. Herodes, de wereldlijke machthebber, was niet minder 
machteloos, zelfs tegen de wormen die hem aten. 
 

Wat is een mens in al zijn grootheid, 
die zich laat eren als een God….? 
God laat hem gaan in al zijn snoodheid, 
laat hem in hoogmoed groeien, tot…. 
de Here ingrijpt en hem slaat 
met wormen, dat zijn eer vergaat. 

 
24 En het woord des Heren wies en verbreidde zich. 
25 Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na hun liefdedienst te 
hebben volbracht, en namen ook Johannes, bijgenaamd Marcus, mede. 

 
Het Woord des Heren nam toe en verbreidde zich. Wat een contrast is dat 
met het voorgaande. De macht en de roem van Herodes verbreidde zich 
niet, integendeel. Zijn optreden had de voortgang van Gods werk ook niet in 
het minst kunnen verhinderen. Maar het evangelie bewees een kracht Gods 
tot behoud te zijn. 
Wat de Heilige Geest in de harten van de gelovigen in Antiochië had 
bewerkt, werd volbracht en de afgezondenen keerden terug naar Antiochië, 
vergezeld door Johannes Markus, een neef van Barnabas. 

       
Wordt D.V. vervolgd. 

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

____________________________________________________________ 
 

Hoofdstuk 6 

 
We zijn toegekomen aan het laatste hoofdstuk van de Galatenbrief. 
 

1 Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, 
die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op 
uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. 
2 Verdraagt elkanders moeilijkheden; zo zult gij de wet van Christus 
vervullen. 
3 Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist 
hij zich zeer. 

 
Het laatste vers van het vorige hoofdstuk vermaande ons niet praalziek te 
zijn, elkander tartend en benijdend. Dit eerste vers van hoofdstuk 6 sluit 
daarop aan. We zouden in een hoogmoedige houding ons zelfs kunnen 
verblijden in de struikeling van een ander, omdat de eigen onberispelijkheid 
daardoor des te meer opvalt. Wat een bewijs van gebrek aan zelfkennis 
zou dat zijn en wat liefdeloos!  Geestelijk zou zo een houding zeker niet 
zijn. Als we onszelf in Gods licht hebben leren kennen, behoren we met 
zachtmoedigheid en droefheid te trachten de ander terecht te brengen in 
plaats van ons te verheffen, overwegend hoe licht ook wij kunnen struikelen 
als we niet waakzaam zijn. 
 
Waarom men “bastazo” met verdragen heeft vertaald, is mij niet duidelijk. 
Bovendien is een vermaning elkanders moeilijkheden te verdragen bepaald 
niet zinvol. We kunnen elkanders nukken of onaangenaamheden 
verdragen, maar elkanders problemen, zorgen of moeilijkheden? 
Het “draagt elkanders lasten” in de Statenvertaling is correct en geeft 
bovendien een zinvolle aanwijzing. Dat we daarmee de wet van Christus 
vervullen, dat wil zeggen zijn gebod elkander lief te hebben, is duidelijk. Dat 
staat los van de wet van Mozes. 
Het verband van vers 3 met het voorgaande vers is niet onmiddellijk te zien. 
Maar inderdaad zal de bereidheid de last van een ander te dragen geringer 
zijn naarmate iemand zichzelf van gewicht acht. 
We vergissen ons spoedig doordat we de les van de nederigheid maar 
moeilijk onder de knie krijgen, waardoor we ons boven de verplichting in 
vers 2 verheven kunnen voelen. 
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4 Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot 
roem hebben en niet voor een ander. 
5 Want ieder zal zijn eigen last dragen. 

 
Wat een gelovige voor de Here doet, moet hij zelf maar toetsen aan Gods 
standaard. Hebben we gedaan wat de Here van ons vraagt en naar onze 
gaven, dan kunnen we roemen met dankbaarheid, maar niet tegenover 
anderen. Ieder heeft zijn eigen opdracht en verantwoordelijkheid als last te 
dragen. Dit “last” is niet hetzelfde woord als in vers 2. Daar is het een 
drukkende last, hier meer een opdracht. 
 

6 En hij, die onderricht wordt in het woord, dele van alle goed mede aan wie 
dat onderricht geeft.  

 
Hier is het maar de vraag wat geestelijk onderricht en groei in de kennis 
Gods en zijn wegen voor ons betekent. Dat hangt uiteraard samen met de 
mate van onze liefde tot de Here en onze dankbaarheid. Waar lauwheid 
heerst zal van meedelen weinig terecht komen, tenzij iemand kan geven uit 
zijn grote overvloed zonder het te gevoelen. 
 

7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal 
hij ook oogsten. 
8 Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, 
maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven 
oogsten. 
9 Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd 
is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. 
10 Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor 
allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten. 

  
Vers 7 geeft een ernstig woord. God laat zich niet bespotten. We zijn in ons 
leven steeds bezig te zaaien. We kunnen voor de Geest zaaien maar ook 
voor het vlees zaaien. De oogst zal zijn naar het zaad dat gezaaid werd, 
hetzij eeuwig leven, hetzij verderf. De wereld en al het wereldse gaat 
immers ten verderve. Wie daarvoor zaait zal met lege handen voor de Here 
komen te staan. 
Het goed doen moet in dit leven plaats vinden. De oogst is de eeuwigheid; 
dan is er niet meer te zaaien. Dat bij ons goeddoen de liefde tot Gods 
kinderen zeker een rol moet spelen, is voor een christen vanzelfsprekend. 
Of is in de familie Gods de liefde niet het kenmerk? Dat zou wel treurig zijn. 
 

11 Ziet, met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf! 
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12 Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de 
besnijdenis, alleen om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van 
Christus Jezus. 
13 Want zij, die zich laten besnijden, houden zelf niet eens de wet, doch zij 
willen, dat gij u laat besnijden, opdat zij op uw vlees roem kunnen dragen. 

 
Vers 11 moest de lezers duidelijk maken, hoezeer de apostel verontrust 
was over hun houding en hoeveel het hem waard was om hen te hulp te 
komen met het onderricht in deze brief. 
 
Het volgende vers maakt ons duidelijk dat achter de ijver om heidenen tot 
gehoorzaamheid aan de wet te brengen eigen belang de drijfveer was. Als 
een Jood die christen geworden was, er op kon bogen dat hij meerdere 
heidenen er toe gebracht had zich te laten besnijden, kwam hij bij de 
onbekeerde Joden mogelijk in een goed blaadje en ontliep hij de 
vervolgingen.  
Laten we ons niet verbazen en eigen hart en praktijk eens in Gods licht 
bezien. We zijn van nature niet minder listig! 
 

14 Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis 
van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der 
wereld. 
15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een 
nieuwe schepping is. 
16 En allen, die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid 
kome over hen, en ook over het Israël Gods.  

 
Het kruis van Christus is onze grond om te roemen, niet ons eigen werk, 
noch onze geestelijke toestand. Wat de wereld betreft, die is door de 
verwerping van Christus voor ons gekruisigd, terwijl wij als volgelingen van 
Hem voor de wereld niet meer leven. 
Van belang is slechts of men een nieuwe schepping is of niet, want het 
oude gaat ten onder. Nieuw leven is er als iemand Jezus Christus heeft 
aangenomen,  wedergeboren is door Woord en Geest die ons tot Jezus 
hebben gebracht. 
 
Lezer, heeft de Geest u door Gods Woord overtuigd? Hebt u het evangelie 
aangenomen en in Jezus Christus geloofd? Kerkbezoek, kinderdoop, 
wetbetrachting en veel andere zaken garanderen niet het eeuwige leven. 
Jezus alleen is het leven. Wie Hem heeft door in Hem te geloven, heeft het 
leven. 
Vrede en barmhartigheid moge inderdaad ook komen over hen die als Jood 
in de Here Jezus geloven, zodat zij zich niet meer schamen een christen te 
zijn. 
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17 Overigens valle niemand mij lastig, want ik draag de littekenen van Jezus 
in mijn lichaam. 
18 De genade van onze Here Jezus Christus zij met uw geest, broeders! 
Amen. 

 
Liefde heeft de apostel Paulus bewogen, liefde die gevoed werd door de 
liefde van Christus, die hij kende als de grootste rijkdom, waarvoor het 
waard was alles te geven: kracht, ijver, tijd, positie en desnoods het leven. 
Veel heeft hij moeten lijden. Zijn lichaam toonde de littekenen. 
Kennen wij ook dankbaarheid voor wat de Here ons eveneens door deze 
en andere brieven van Paulus geschonken heeft? 
Tenslotte, de genade, die deze vervolger van de gemeente ten deel 
gevallen was en die ieder die gelooft, mag kennen, wenste hij de lezers als 
bewaarder van onze geest toe. Hoe hebben ook wij die genade nodig!  

        
J.Ph.Buddingh. 

 
~~~~~~~~~~ 

 
 

De profetie van Ezechiël (4) 
__________________________________________________ 

 
Smart bij God, als zijn wil, de redding van zondaren, niet tot stand 
komt 
 
Vorige keer zijn we geëindigd bij Ezechiël 2:5. We hebben toen de 
eindeloze lankmoedigheid van God overdacht maar ook het feit dat een 
dienstknecht van God niet moet 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. 
Er is nog een andere opmerking te maken: God weet alle dingen, Hij wist 
ook of Israël zou horen of niet. Maar we maken een fout als we daaraan 
verbinden dat God ook bepaald heeft of zij zouden horen of niet. God roept 
de mensen niet tot bekering voor de schijn, een uitnodiging tot het heil die 
alleen maar voor de vorm gegeven wordt. God zoekt werkelijk de redding 
van de verlorenen en zijn boodschap is geheel oprecht gemeend. Men 
meent veelal dat “vooraf weten” ook betekent “vooraf willen of beslissen”. 
Dat is onjuist.  
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God weet dat meerderen zich niet zullen bekeren en verloren gaan, maar 
God wil dat allen tot bekering komen: “De Here tamt niet met de belofte, al zijn 

er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat 

sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.” (2 Petrus 3:9). 
 

6 En gij, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen noch voor hun woorden, 
al groeien er netels en doornen bij u en al woont gij bij schorpioenen; wees 
niet bevreesd voor hun woorden noch beangst voor hun blik, want zij zijn een 
weerspannig geslacht.  
7 Maar gij, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen dan wel het nalaten, 
want zij zijn weerspannig.  

 
De profeet moest zich door een afwijzende of vijandige houding niet laten 
weerhouden Gods woorden te spreken. Voor hij zijn dienst begon, werd hij 
al voorbereid om die vijandigheid te negeren en alleen te doen wat zijn 
Heer hem opdroeg.  Ook wij moeten ons niet afvragen of de mensen het 
wel met ons getuigenis eens zijn. Ze zullen dat dikwijls niet zijn. Wij hebben 
echter niet naar de mening van de mensen, maar naar de wil van onze 
Zender te vragen.  
 

8 En gij, mensenkind, hoor wat Ik tot u zeg; wees niet weerspannig gelijk het 
weerspannige geslacht; doe uw mond open en eet wat ik u geef.  
9 Toen zag ik en zie, een hand was naar mij uitgestrekt; en zie, daarin was 
een boekrol.  
10 En Hij rolde ze voor mij open; zij was beschreven aan de voorzijde en aan 
de achterzijde: daarop waren klaagliederen geschreven, gezucht en 
gejammer. 

 
Opnieuw werd de profeet gemaand om te horen, maar dan ook naar de 
woorden, die de Here sprak, te doen door te eten wat God hem gaf: 
 

Hoofdstuk 3    

 
Het Woord Gods horen, maar ook verwerken 
 

1 Hij zeide tot mij: Mensenkind, eet wat gij hier voor u ziet; eet deze rol en ga 
heen, spreek tot het huis Israëls. 

 
De rol die de profeet moest eten, was volgens vers 6 van het vorige 
hoofdstuk aan beide zijden beschreven met klaagliederen, zuchten en 
gejammer. Door te eten, maakte de profeet de klachten over de toestand 
van het volk en over de oordelen die de Here moest brengen, tot een deel 
van zichzelf. We weten dat de ingewanden in de Schrift vaak een beeld van 
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de gevoelens zijn. De profeet moest niet werktuigelijk en onbewogen zijn 
woorden spreken. De woorden van God moesten zijn gevoelens vormen.   
 
Dit is niet de enige schriftplaats, waarin het eten van het Woord Gods 
genoemd wordt. In Jeremia 15:16 vinden we de volgende tekst: “Zo vaak uw 

woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap 
mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, HERE, God der heerscharen.” 

En in Openbaring 10:9-11 lezen we dat ook Johannes een boekje moest 
eten:  “En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou 

geven. En hij zeide tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, 
maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van 
de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het 
gegeten had, werd mijn buik bitter. En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom 
profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen.”  

De toevoeging van dit elfde vers laat er geen twijfel over bestaan dat het 
beeld van het eten van Gods woorden duidelijk moet maken, dat het Woord 
Gods dat wij tot anderen spreken, eerst in onszelf zijn werk gedaan moet 
hebben. De Here wil niet dat we als een grammofoonplaat fungeren, koud 
en onverschillig tegenover hetgeen we anderen leren. We moeten daarom 
dit beginsel zeker op onszelf toepassen. 
 
De kostbaarheid en onaantastbaarheid van Gods Woord 
 

2  Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten.  
3  En Hij zeide tot mij: Mensenkind, laat uw buik deze rol die Ik u geef, in zich 
opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op, en zij was in mijn 
mond zoet als honig. 

  
De psalmist kende ook de kostbaarheid van Gods woord voor de ziel: “Hoe 

aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honig mijn mond.” 

(119:103) En: “Uw woord is zeer gelouterd, Uw knecht heeft het lief.” (119:140) 
 
Dat kostbare Woord van God mag een gelovige niet gering achten, 
bekritiseren of in twijfel trekken wat betreft betrouwbaarheid en historiciteit. 
Ook zogenaamde wetenschappelijke overwegingen hebben geen gezag 
boven het Woord van God en behoren door de christen, als zij het Woord 
Gods in enig opzicht onder kritiek stellen, verworpen te worden.  
Veelmeer verbleekt het gezag dat wetenschappelijke overwegingen nog 
zouden hebben, tegenover de autoriteit van de Zoon van God, de Schepper 
en Onderhouder van alle dingen, de Almachtige en Alwetende, die het 
Woord Gods genoemd wordt (Openbaring 19:11 en 13).  
We wijzen op de volgende teksten: 
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Mattheüs 19:4  Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de 
Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft 
gemaakt?  

Johannes 5:47 Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij 
mijn woorden geloven?  

Johannes 10:35,36 Als Hij hén goden genoemd heeft, tot wie het woord 
Gods gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken 
worden, zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd 
en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik 
heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?  

Marcus 13:31 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn 
woorden zullen niet voorbijgaan.  

 
Met nog meerdere woorden heeft Jezus Christus de waarheid van Gods 
Woord bevestigd, ook woordelijk, zowel wat de leerstellige boeken als wat 
de historische geschriften aangaat, ook met betrekking tot de schepping. 
Die woorden van Christus laten het niet toe dat een gelovige, al is het 
uiterst weinig, het Woord van God zou bekritiseren of betwijfelen. Wie dat 
toch doet, tast niet alleen het gezag van de Heilige Schrift aan, maar ook 
van Jezus Christus, dat is het gezag van God. Dat behoren we, wat het ook 
kosten moge, af te wijzen. 
 

4 Hij zeide tot mij: Mensenkind, ga, begeef u naar het huis Israëls en spreek tot hen 
met mijn woorden.  
5 Want gij wordt niet gezonden tot een volk met een onbegrijpelijke spraak en zware 
tongval, maar tot het huis Israëls;  
6 niet tot vele volken met een onbegrijpelijke spraak en zware tongval, wier woorden 
gij niet verstaat. Indien Ik u tot hen zond, zij zouden naar u luisteren.  
7 Maar het huis Israëls zal naar u niet willen luisteren, omdat zij naar Mij niet willen 
luisteren, want het gehele huis Israëls heeft een hard voorhoofd en een stug hart. 

  
Na het eten van de boekrol kreeg Ezechiël opnieuw de opdracht om tot 
Israël Gods woorden te spreken. Maar de Here ging er van uit dat zij ook 
naar hem niet zouden horen, omdat gebleken was dat zij er geen lust in 
hadden naar Gods woorden te horen. Zij waren inmiddels verhard, zoals in 
Jesaja 6 (de tijd van koning Uzzia tot Hizkia) reeds was gezegd. Toch 
moest de profeet tot hen spreken, gedreven door het Woord Gods dat in 
hem werkte. 
Als het Woord van God in ons woont, zal het ook naar buiten treden. Uit het 
hart komen vele boze dingen voort; maar als Gods Woord er woont en 
werkt, zal ook dat er uit voortkomen en niet als een uitwendig geleerd lesje. 
 

8 Zie, Ik maak uw gezicht even hard als het hunne, en uw voorhoofd even 
hard als het hunne.  
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9 Als diamant, harder dan steen, maak Ik uw voorhoofd; vrees hen dan niet 
en wees niet beangst voor hun blik, want zij zijn een weerspannig geslacht.  

 
Mozes meende dat hij niet kon spreken en Jeremia achtte zichzelf te jong. 
Misschien dacht Ezechiël dat hij niet flink of krachtig genoeg was. Al die 
overwegingen zouden iets zeggen als we in eigen kracht de prediking 
moesten verrichten. Maar als de Here roept en uitzendt, neemt Hij de 
verantwoordelijkheid en geeft Hij zowel kracht als moed. Dat deed Hij ook 
bij Ezechiël, zodat hij niet hoefde te vrezen.  
 

10  Hij zeide tot mij: Mensenkind, neem al de woorden die Ik tot u spreken 
zal, in uw hart op en hoor ze aan met uw oren.  
11 Ga, begeef u naar de ballingen, uw volksgenoten, spreek tot hen en zeg 
hun: Zo zegt de Here HERE -; of zij horen dan wel het nalaten. 

  
De profeet had een boekrol met Gods woorden moeten eten zodat zijn 
ingewanden (dat zijn zijn gevoelens) daardoor gevuld zouden worden. In 
deze verzen heeft de Here hem gezegd, de woorden die Hij sprak in zijn 
hart op te nemen. Dat gaat nog verder dan het eten van het Woord. In het 
hart  (bedoeld is niet ons kloppende lichaamsdeel, maar de innerlijke, 
geestelijke kern van ons wezen)  worden de beslissingen genomen, worden 
de keuzes gemaakt. Heeft de spreukendichter niet gezegd: “Behoed uw hart 

boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens”? 
(Spreuken 4:23) Daar ontspringen wat in ons leven naar buiten komt: onze 
wegen en wandel.   
 
De uitwerking van het zien, het horen en het eten 
             

12 Toen hief de Geest mij op, en ik hoorde achter mij het geluid van een 
geweldig gedruis - geprezen zij de heerlijkheid des HEREN in zijn woonplaats 
-:  
13 het geruis van de vleugels der wezens, die elkander raakten, en het 
geratel der raderen daarnevens; het geluid van een geweldig gedruis.  
14 En de Geest hief mij op en nam mij weg, en ik ging heen, ontdaan door de 
beroering van mijn geest, met de hand des HEREN zwaar op mij.  

 
Terwijl de profeet opgeheven en weggevoerd werd van het gezicht dat hij 
gezien had, diep ontroerd en bewogen door wat de Here gezegd had, 
hoorde hij achter zich nog het geluid van de lofzegging, waarmee de Here 
in zijn heilige woning geprezen wordt, de vleugelslag van de cherubs, die 
Gods wil volvoeren en het geruis van de raderen van Gods wagens, die op 
aarde de sporen van Gods wegen trekken. 
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Hoe groot en heilig bent U in uw woning, 
de een’ge God, vol majesteit, 
Die boven alles troont als Hemelkoning, 
geprezen om zijn heerlijkheid. 
 
U leidt en stuurt, U draagt en U blijft zorgen, 
Uw weg is in het heiligdom. 
En voor een mensenoog te hoog, verborgen, 
volvoert uw hand uw raad alom. 
 
 
De mens ziet van uw wagen slechts de sporen 
en vraagt zich af hoe die ontstaan. 
Maar ’t is voor ons genoeg uw Woord te horen 
om op een rechte weg te gaan.  

 
15 Ik kwam bij de ballingen in Tel-Abib, die aan de rivier de Kebar woonden, 
en waar zij woonden, bleef ik zeven dagen onder hen, verbijsterd.  
16 Na verloop van zeven dagen kwam het woord des HEREN tot mij:  

 
Ezechiël bleef zeven dagen verbijsterd onder de ballingen bij de rivier de 
Kebar, waar het bestuur van de God van Israël het ongehoorzame volk had 
gebracht. Hij had iets van de heerlijkheid van God gezien en had begrepen, 
wie de loop der dingen bestuurde. De toestand waarin de ballingen 
verkeerden, was niet het gevolg van politieke verschuivingen of van het 
toeval, maar de uitkomst  van Gods wegen in tuchtiging van zijn volk. 
Ezechiël had het Woord gegeten, zijn gevoelens hadden de woorden Gods 
verwerkt en werden daardoor bepaald en zijn hart had de woorden Gods 
opgenomen, zodat hij de toestand niet slechts met menselijk verstand 
bezag, maar verlicht in zijn geest door Gods woord. Daardoor was hij meer 
verbijsterd dan een balling, die grote moeite had zijn gezin te voeden, of 
een moeder, die niet wist hoe zij haar kinderen in haar armoede moest 
kleden. Hij besefte meer dan enig mens, wat zij de heilige God hunner 
vaderen hadden aangedaan en hoe verdiend hun betreurenswaardige 
omstandigheden waren. 
 
We moeten niet spreken als de vrienden van Job die meenden het patroon 
van Gods wegen te kennen, waardoor zij Job groot onrecht hebben 
aangedaan. Maar in het beschouwen van de eigen situatie en 
omstandigheden kan het goed zijn om te bedenken dat er leiding  van God 
is in het leven. Laten we onszelf en ons leven bezien tegen de achtergrond 
van Gods heiligheid en heerlijkheid en toetsen aan de woorden Gods. Het 
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kan zijn dat we dan lessen leren, die we anders zouden missen, zoals ook 
Job een les geleerd heeft.  
 
Een wachter om te waarschuwen 
 

17 Mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. 
Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam 
waarschuwen. 

  
Ezechiël kreeg een bijzondere opdracht in een bijzondere tijd voor een 
bijzonder volk. 
Maar er ligt aan die opdracht een algemeen beginsel ten grondslag. Als we 
het Woord van God horen dat waarschuwt, dat van oordeel spreekt en de 
weg tot ontkoming wijst, hebben we een verantwoordelijkheid om dat 
Woord verder te dragen, zowel binnen de christenheid als in de wereld. De 
Here heeft gezegd dat wij een licht zijn en als dat licht schijnt, is het niet 
verborgen en wijst het anderen de situatie en de weg. Dat licht is niet ons 
licht, maar het licht van Gods Woord, waarvan wij de dragers mogen zijn. 
 

18 Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven - en gij waarschuwt 
hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te 
waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze 
in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u 
rekenschap vragen.  
19 Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn 
goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen 
ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven gered.  
20 En als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht 
doet, en Ik een struikelblok voor hem neerleg, dan zal hij sterven; omdat gij 
hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en met de 
gerechte daden die hij gedaan heeft, zal geen rekening gehouden worden; 
maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen.  
21 Maar als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat hij niet zondige, en hij 
zondigt niet, dan zal hij zeker leven, want hij heeft zich laten waarschuwen; 
en gij hebt uw leven gered.  

 
De Here heeft de profeet gezegd, wat zijn verantwoordelijkheid was: Gods 
Woord doorgeven en waarschuwen. Als hij daaraan niet voldeed, zou hij 
tegenover zijn Zender schuldig staan. 
Het beginsel dat in deze verzen naar voren komt, is beperkt tot de 
verantwoordelijkheid van de profeet. Er wordt niet gesproken over de 
mogelijkheid, dat de goddeloze zich bekeert, maar wel over de noodzaak 
de rechtvaardige te waarschuwen, opdat hij niet zondigt. Dat is in hoofdstuk 
18 anders. Daar wordt ook het geval besproken, dat een goddeloze zich 
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bekeert van zijn boze weg. Deze dingen willen we daarom bespreken aan 
de hand van dat hoofdstuk, daar het immers uitvoeriger is. 
 

22 De hand des HEREN was daar op mij, en Hij zeide tot mij: Sta op, ga naar 
het dal, daar zal Ik tot u spreken.  
23 Toen stond ik op en ging naar het dal; en zie, daar stond de heerlijkheid 
des Heren gelijk aan de heerlijkheid die ik aan de rivier de Kebar gezien had; 
en ik viel op mijn aangezicht.  
24 Maar de geest kwam in mij en deed mij op mijn voeten staan,.....  

 
De profeet was zeven dagen in het midden van de weggevoerden 
gebleven. Nu kwam de opdracht om naar het dal te gaan, want daar zou de 
Here tot hem spreken. 
Niet onder die ballingen, maar afgezonderd en in de laagte van de vallei 
zou het Woord des Heren tot hem komen. En daar zag hij opnieuw de 
heerlijkheid des Heren. Hoe zou die ook kunnen verschijnen aan hen die 
onder een oordeel lagen? Zoals de Here met Mozes sprak in de tent die hij 
buiten het leger gespannen had, moest ook Ezechiël buiten het leger gaan 
om de Here te ontmoeten en zijn stem te horen. 
Buiten het leger is ook onze plaats. Daar is onze verworpen Heer (wat de 
aardse positie betreft). Het leger is de plaats die wel godsdienstig is, maar 
waar het gezag en het Woord van God niet erkend worden, waardoor men 
de Here verwerpt. 
  

24 .... en Hij sprak mij aan en zeide tot mij: Ga naar binnen, sluit u op in uw 
huis.  
25 Mensenkind, zie, men zal touwen om u heen slaan en u daarmee binden, 
zodat gij u onder hen niet kunt begeven.  
26 En uw tong zal Ik aan uw verhemelte doen kleven: gij zult stom zijn en 
hun niet tot een bestraffer wezen, want zij zijn een weerspannig geslacht. 27  
Maar als Ik tot u spreken zal, dan zal Ik uw mond openen, en gij zult tot hen 
zeggen: Zo zegt de Here HERE. Wie horen wil, hore. En wie het nalaten wil, 
late het na. Want zij zijn een weerspannig geslacht.  

 
Wat de Here tegen de profeet zegt, doet gevoelen dat God tot het volk een 
afstand bewaarde.  
De profetie van Ezechiël moest niet alleen in woorden bestaan, maar 
aanschouwelijk wezen, opdat men zou gaan vragen wat de Here bedoelde. 
Maar twee maal wordt gezegd dat de weggevoerden een weerspannig 
geslacht waren en de profeet moest zich niet onder hen begeven. Het 
spreekt inderdaad van afstand nemen, maar toch ook van de moeite die de 
Here deed om het afkerige volk nog te bereiken. Hoe groot is Gods 
lankmoedigheid, ook als Hij zich moet afwenden.  
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Hoofdstuk 4 

 
1 Gij, mensenkind, neem u een tichelsteen, leg die voor u en teken daarop 
een stad, Jeruzalem.  
2 En breng haar in staat van belegering: bouw een schans tegen haar, werp 
een wal op tegen haar, sla legerkampen tegen haar op, breng aan alle 
kanten stormrammen tegen haar in stelling.  
3 En gij, neem u een ijzeren bakplaat en zet die als een ijzeren muur tussen 
u en de stad. Richt uw blikken vast op haar, zodat zij in staat van belegering 
komt; en beleger haar. Dit zal voor het huis Israëls een teken zijn.  

 
Een merkwaardige opdracht kreeg Ezechiël. Niet om te spreken, maar om 
op een tichelsteen Jeruzalem in belegering na te bootsen, opdat het voor 
Israël een teken zou zijn. 
We kunnen ons voorstellen dat de oudsten van de ballingen, die volgens 
hoofdstuk 8:1 gewoon waren de profeet te raadplegen (al waren ze niet 
geneigd aan de woorden des Heren gevolg te geven) zich met 
verwondering hebben afgevraagd, wat het te betekenen had dat de profeet 
niets zei, maar aan het schetsen was. Ze hebben hem gezien, starend op 
de ijzeren bakplaat, die tussen hem en de tichelsteen geplaatst was. Wat 
bedoelde de man? 
Maar het teken werd verder uitgebreid: 
 

4 En gij, ga op uw linkerzijde liggen en leg daarop de ongerechtigheid van 
het huis Israëls; naar het getal der dagen dat gij daarop liggen zult, zult gij 
hun ongerechtigheid dragen.  
5 En Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op, naar het getal der dagen: 
driehonderd en negentig dagen. Zo zult gij de ongerechtigheid van het huis 
Israëls dragen.  
6 Als gij dit hebt volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen, op uw rechterzijde; 
dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda: veertig dagen; 
voor elk jaar leg Ik u een dag op.  
7 Gij zult uw blikken vast op het belegerde Jeruzalem richten, met ontblote 
arm, en ertegen profeteren.  
8 En zie, Ik zal touwen om u heen slaan, zodat gij u niet van de ene op de 
andere zijde kunt keren, totdat gij de dagen van uw belegering ten einde hebt 
gebracht.  

 
Ezechiël én wat hij deed moesten voor de ballingen een teken zijn, daar zij 
naar het gesproken woord alleen niet wilden horen. 
Men meent soms dat tekenen en wonderen een bewijs van een goede 
geestelijke toestand zijn en dat de afwezigheid daarvan op het tegendeel 
wijst. Dat is een vergissing. In de dagen van Achab kregen de Israëlieten 
veel tekenen, eveneens omdat de geestelijke toestand bijzonder laag was 
en het volk niet geneigd was naar vermaningen alleen te horen. 
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De profeet moest de ongerechtigheden van Israël dragen en vervolgens die 
van Juda. Als met “Israël” de tien stammen bedoeld worden, is het aantal 
jaren, driehonderd negentig, niet goed te begrijpen. Van Jerobeam tot de 
wegvoering in het negende jaar van Hosea, de laatste koning in Israël, zijn 
het geen driehonderd negentig jaren, maar minder dan driehonderd. 
Voor de veertig jaren van Juda is de goddeloze regering van Manasse 
waarschijnlijk de verklaring. Ezechiël verkeerde onder de ballingen van 
Juda. Het zou daarom eigenlijk vreemd zijn, als hij de ongerechtigheden 
van de tien stammen als teken voor Juda moest dragen. Zij hadden immers 
aan die ongerechtigheden geen deel gehad. 
Maar als we bij de 390 jaren moeten denken aan geheel Israël, dan gaat 
het om de tijd voor Davids regering, de dagen van de Richteren en van 
Saul. Aan de ongerechtigheden van die periode heeft Juda wel deel gehad. 
Hoewel ik het niet nauwkeurig heb nagerekend, denk ik dat de driehonderd 
negentig jaren daarmee verklaard kunnen worden. Zekerheid daarover heb 
ik evenwel niet. 
Ezechiël was ongetwijfeld in de ongerechtigheden van het volk niet 
betrokken geweest. Dat kan ook van Ezra en van Daniël gezegd worden. 
Toch hebben zij belijdenis van de zonden van het volk gedaan en zich 
aldus één met het volk gemaakt (Zie Daniël 9 en Ezra 9).  
Zover als Ezechiël moest gaan, gingen zij niet. Van hem zei de Here niet 
dat hij belijdenis moest doen, maar dat hij de ongerechtigheden dragen 
moest. Voor hem werd het zelfs een lichamelijke kwelling. Het was 
onmogelijk zich intenser met de zonde van het volk te vereenzelvigen. Maar 
God maakte hem daardoor geschikt als een wachter en getuige voor het 
volk. Niet vanuit een ivoren toren of als één die zich boven de zondaars 
verheven voelde werd de profeet naar het volk gezonden, maar als één die 
zich van de schuld van Israël bewust was en er onder leed. 
 
Misschien vinden onze woorden vaak weinig ingang, omdat wij vanuit een 
geheel andere houding spreken. Wij moesten mogelijk meer de gezindheid 
van Daniël openbaren en meer de houding van Ezechiël aannemen, die 
daar lag alsof hij die ongerechtigheden bedreven had. 
Maar we worden ook herinnerd aan Hem, die werkelijk onze zonden op zich 
genomen en onze ongerechtigheden gedragen heeft. Hij, Christus, de 
Here, is de eerste en grootste Prediker. Hij is de door God gezondene, Hij 
kent onze zonden en weet wat Gods oordeel over ons kwaad is, daar Hij 
dat oordeel gedragen heeft. Waarom luistert men niet naar Hem? En hebt 
u, lezer, naar Hem geluisterd en u bekeerd, of lijkt het u voldoende min of 
meer godsdienstig te wezen? Bedenk, dat de Joden, die Hem kruisigden, 
allen godsdienstig waren, maar zich niet bekeerden en Hem niet 
aannamen.   
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9 En gij, neem tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt, doe ze in een pot 
en maak er brood van; zolang gij op uw zijde ligt, driehonderd en negentig 
dagen, zult gij dit eten.  
1 En de spijze die gij eten zult, zal afgewogen zijn: twintig sikkels per dag; op 
vaste tijden moet gij die eten.  
11 Ook een afgemeten hoeveelheid water zult gij drinken: een zesde van 
een hin; op vaste tijden moet gij dat drinken.  
12 Als een gerstekoek zult gij dat alles eten en gij zult die koeken voor hun 
ogen bakken op de gedroogde uitwerpselen van mensen.  
13 De HERE zeide: Alzo zullen de Israëlieten hun brood onrein eten onder de 
volken, naar wier land Ik hen zal verstoten.  

 
Ezechiël moest van een merkwaardig mengsel van zaden zijn brood 
bakken, zoals mensen in tijden van erge honger al wat maar eetbaar is 
bijeen schrapen om nog een brood te kunnen bakken. Afgewogen als in 
een hongersnood zou zijn voeding zijn en ook zijn water, als een teken van 
wat het volk te wachten stond. 
De profeet Hananja had in ongeveer dezelfde tijd te Jeruzalem wel vals 
geprofeteerd: “Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Ik heb het juk 

van de koning van Babel verbroken. Binnen nog twee jaren breng Ik naar deze 
plaats terug al het vaatwerk van het huis des Heren, dat Nebukadnezar, de koning 
van Babel, uit deze plaats weggenomen en naar Babel gebracht heeft; ook 
Jechonja, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, en al de ballingen van Juda, 
die naar Babel gegaan zijn, breng Ik naar deze plaats terug, luidt het woord des 

Heren; want Ik zal het juk van de koning van Babel verbreken.”  (Jer. 28:2-4) 
  
Maar de Here had die valse profeet gestraft: “Ook zeide de profeet Jeremia tot 

de profeet Hananja: Hoor nu, Hananja, de Here heeft u niet gezonden, en gij hebt 
dit volk op een leugen doen vertrouwen; daarom, zo zegt de HERE: Zie, Ik zend u 
weg van de aardbodem, nog dit jaar zijt gij een lijk, omdat gij afval van de HERE hebt 

gepredikt. En de profeet Hananja stierf in dat jaar, in de zevende maand.” (28:15-
17) 
Geen valse hoop, maar de aanzegging van honger en grote nood. Jeremia 
heeft wel geprofeteerd dat de Here na zeventig jaar naar zijn volk zou 
omzien en hen zou doen terugkeren, maar tot zo lang zou er geen 
verwachting van het goede zijn: “Want zo zegt de HERE: Neen, als voor Babel 

zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan 

u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen.” (Jer. 29:10) 
Zo is het ook vervuld. (Zie Ezra 1.) 
 

14 Maar ik zeide: Ach, Here HERE! Zie, ik ben nooit verontreinigd geweest; 
van mijn jeugd aan tot nu toe heb ik nooit aas noch het verscheurde gegeten 
of is er verfoeilijk vlees in mijn mond gekomen. 
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De opdracht van God leek de profeet gelijk te staan aan werkelijke 
verontreiniging van hemzelf en daar gruwde hij van. Zich om de zonden van 
Israël verootmoedigen was niet te zwaar, maar zelf verontreinigd 
worden...... 
De Here kwam hem tegemoet en stond hem toe rundermest te gebruiken: 
 

15 Toen zeide Hij tot mij: Zie, Ik sta u toe rundermest te gebruiken in plaats 
van menselijke uitwerpselen: bereid dan daarop uw brood.  
16 Daarna zeide Hij tot mij: Mensenkind, zie, Ik verbreek de staf des broods 
in Jeruzalem. - En zij zullen brood eten, in afgewogen hoeveelheid, met 
kommer; water zullen zij drinken, in afgemeten hoeveelheid, in stomme 
smart -  
17 opdat zij aan brood en water gebrek hebben, met elkander verbijsterd 
staan en in hun ongerechtigheid wegkwijnen. 

  
Deze woorden behoeven geen commentaar. 
         

Hoofdstuk 5 

 
1 En gij, mensenkind, neem een scherp zwaard, dat gij gebruiken moet als 
het scheermes van een barbier; beweeg het over uw hoofd en over uw 
baard; neem dan een weegschaal en verdeel de haren. 

  
Het vorige hoofdstuk heeft ons getoond, hoe Ezechiël voor zijn 
volksgenoten een teken moest zijn. Dat was echter nog niet genoeg. De 
Here wilde door hem nog duidelijker zichtbaar maken, wat het volk te 
wachten stond als vrucht van hun afdwalen en zondigen. Hij moest met een 
zwaard zijn hoofdhaar en zijn baard afsnijden opdat hij de haren als een 
beeld van de Israëlieten zou kunnen gebruiken. 
 

2 Een derde deel zult gij midden in de stad met vuur verbranden, wanneer 
de dagen der belegering ten einde zijn; en een derde deel zult gij nemen en 
daar met het zwaard omheen slaan; en een derde deel zult gij in de wind 
strooien, want achter hen zal Ik het zwaard trekken.  
3 Dan zult gij enkele van die haren nemen en die vastbinden in uw slippen.  
4 En gij zult er nog enige nemen, die midden in het vuur werpen en met vuur 
verbranden; daaruit zal vuur voortkomen tegen het gehele huis Israëls.  

 
Dat zou Israël overkomen: een derde deel zou in de stad omkomen, een 
ander deel zou door het zwaard achtervolgd worden en alsnog sterven en 
de rest zou hopeloos verstrooid worden. Een klein aantal zou aanvankelijk 
gespaard blijven, maar daarvan zouden er nog weer omgebracht worden.  
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(Zie ook Zach. 13:7-9:  “Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die 

mijn metgezel is, luidt het woord van de HERE der heerscharen; sla die herder, zodat 
de schapen verstrooid worden; en Ik zal mijn hand keren tegen de kleinen. In het 
gehele land, luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de 
geest geven, maar een derde zal daarin overblijven. Dat derde deel zal Ik in het 
vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals 
men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: 

Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is mijn God.”)  
 
Men zou zeker vragen stellen bij het zien van het handelen van de profeet, 
maar deze moest de verklaring erbij geven:  
 

5 Zo zegt de Here HERE: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb Ik het 
gesteld, met landen eromheen.  
6 Maar het was goddeloos weerspannig tegen mijn verordeningen, meer dan 
de volken, en tegen mijn inzettingen, meer dan de landen eromheen; want 
mijn verordeningen hebben zij verworpen en volgens mijn inzettingen 
hebben zij niet gewandeld.  

 
In vers 5 gaf de Here zelf de toelichting op de tekenen van Ezechiël. In de 
volgende verzen van dit hoofdstuk kreeg de profeet de woorden te horen, 
die hij namens God tot het volk spreken moest. 
Israël moest een getuige van de enige ware God zijn. De geboden en 
inzettingen, die de Here hun gegeven had, spraken daarbij hun eigen taal 
en getuigden van Gods heiligheid en gerechtigheid, van zijn liefde en 
barmhartigheid. Ze wezen op de enige weg tot vergeving van schuld, het 
offer, en nog veel meer. Maar in plaats van een getuige voor de volken 
rondom te zijn, waren zij een voorbeeld van afval van de Here en van 
goddeloosheid geworden. 

      Wordt D.V. vervolgd. 
 
 

~~~~~~~~~~ 

 
 


