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Grote verwachtingen (13) – Het boek Handelingen der 

Apostelen 
________________________________________________ 
 
Hoofdstuk 13 
 
De opdracht voor Barnabas en Saulus om het werk 
onder de heidenen te beginnen 
 

1 Nu waren er te Antiochië in de gemeente aldaar profeten en leraars, 
namelijk: Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, 
Manaën, de zoogbroeder van Herodes, de viervorst, en Saulus. 
2 En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: 
Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen 
geroepen heb. 
3 Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen 
gaan. 

 

Vers 1 noemt ons vijf broeders, profeten en leraars, in de gemeente te 
Antiochië. Het was de eerste niet-Joodse gemeente. Een predikant van 
Antiochië wordt niet genoemd, evenmin een voorganger. Een dergelijke 
functie vinden we niet in de Heilige Schrift. De Here had gaven in die 
gemeente gegeven, bestaande uit gelovigen met een bepaalde gave.  
Als de Here iemand bekwaamt om bijvoorbeeld het juiste woord te 
rechter tijd te spreken, heeft die persoon een gave ontvangen. Tegelijk 
zijn allen die een gave ontvangen hebben, op hun beurt een gave voor 
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de gemeente tot opbouw, onderwijs, lering enzovoort. Het eerste wordt 
beschreven in 1 Korintiërs 12, het tweede wordt genoemd in Efeziërs 
4:11 en 12. 
  
Er was een reden voor deze broeders om niet alleen met hun gave de 
gelovigen te dienen, maar om te vasten en te bidden. Zij hadden 
namelijk Saulus in hun midden en hij zal hun niet onthouden hebben, 
wat de Here hem gezegd had. We lezen in Handelingen 22:13-15 
daarover: “Saul, broeder, word weer ziende! En op hetzelfde ogenblik werd ik 
weer ziende en zag hem. En hij zeide: De God onzer vaderen heeft u 
voorbestemd om zijn wil te leren kennen en de Rechtvaardige te zien en een 
stem uit zijn mond te horen; want gij moet getuige voor Hem zijn bij alle mensen, 
van hetgeen gij gezien en gehoord hebt.” 

Dat waren de woorden die Ananias tot Saulus sprak en dan lezen we 
verder in vers 18-21 van hetzelfde hoofdstuk: “Haast u en vertrek spoedig 
uit Jeruzalem, want zij zullen van u geen getuigenis over Mij aannemen. En ik 
zeide: Here, zij weten zelf, dat ik het was, die hen, die in U geloofden, liet 
gevangen zetten en in de synagogen geselen; en toen het bloed van uw getuige 
Stefanus vergoten werd, werkte ik daaraan met volle instemming mede en 
bewaarde de kleren van hen, die hem doodden. En Hij zeide tot mij: Ga heen, 
want Ik zal u uitzenden, ver weg, naar de heidenen.” 
 

Dat was wat de Here tegen Saulus gezegd had. 
Deze opdracht zal hen hebben doen nadenken en bidden, waarbij zij 
zich zelfs van voedsel onthielden ten teken dat het hun ernst was.  
Er staat niet dat de gemeente vastte, hoewel dat mogelijk ook het geval 
is geweest. 
De Geest van God zei hun dat zij Barnabas en Saulus moesten 
afzonderen voor het werk waartoe Hij hen geroepen had. Hoe is hun dat 
gezegd? We weten dat niet.  
Maar we weten dat Saulus reeds zijn roeping kende door wat de Here 
hem gezegd had. Zijn zij tot de conclusie gekomen dat dus gehandeld 
moest worden in overeenstemming met hetgeen de Here reeds gezegd 
had? Ik ben geneigd het inderdaad zo te zien. 

 
Deze overweging is nuttig omdat ook wij de leiding van Gods Geest 
nodig hebben. We vinden die leiding in het woord van God. En als het 
Woord Gods in een bepaald opzicht ons bekend is, is het zaak te 
gehoorzamen. Bidden om leiding en licht is goed en nodig, maar mag 
niet bedoeld zijn om onder de duidelijke aanwijzingen in Gods Woord uit 
te komen. Het is evenmin juist wel te bidden, maar Gods Woord terzijde 
te leggen. Als wij negeren wat God gezegd heeft, zullen we evenmin 
gehoorzamen aan wat God vandaag zegt. 
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Vers 3 spreekt opnieuw over vasten, maar ook hier staat er niet bij dat 
de gemeente vastte. Ik heb wel de indruk dat het in dit geval niet slechts 
om die profeten en leraars gaat, maar dat ook de gemeente in het 
gebed betrokken is geweest, mogelijk ook in het vasten. 
Met het opleggen van de handen gaven de betrokkenen te kennen dat 
zij zich één maakten met Barnabas en Saulus en hun beoogde arbeid. 
Andere betekenis had dat niet. Het is haast ondenkbaar dat de 
handoplegging door allen plaats vond. Mij dunkt dat we aan de 
genoemde dienstknechten in de gemeente moeten denken, of mogelijk 
ook de oudsten.  
Laat echter niemand denken dat de eventuele handoplegging door 
oudsten de twee machtigde voor hun werk. Niet mensen kiezen uit of 
wijzen aan wie voor de Here enig werk moet doen, de Here roept zijn 
dienstknechten zelf en een dienstknecht in Gods koninkrijk is niet een 
dienstknecht van de gemeente, maar in de gemeente. 

 
4 Dezen dan, door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar 
Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus; 
5 en te Salamis gekomen, verkondigden zij het woord Gods in de 
synagogen der Joden; en zij hadden ook Johannes tot helper. 

 
Niet mensen, maar de Geest van God zond hen uit. Mensen konden 
hun ook geen opdracht geven en zij behoefden zich niet geroepen te 
voelen te werk te gaan naar aanwijzingen van mensen of een 
gemeente. Zij waren verantwoordelijk tegenover Hem, die hen uitzond, 
de Heilige Geest en behoorden naar het Woord Gods te prediken en te 
handelen.  
De Here had zich nog niet van de Joden afgewend, de dienst in de 
tempel functioneerde nog. De dienstknecht voor het werk onder de 
heidenen was echter al uitgezonden. Maar zoals de Here zich niet direct 
van Israël afwendde, deden ook Saulus en Barnabas dat niet. Zo 
predikten zij het Woord Gods in de synagogen. Daar, bij de Joden, was 
reeds een grond gelegd door hun bekendheid met Gods Woord in wet 
en profeten en Gods beginsel was eerst de Jood en ook de Griek. Zo 
handelden zij ook.  
Johannes Markus was hun helper. Helper zijn is beslist niet 
minderwaardig. Samuël was een hulp bij Eli en Elisa was helper van 
Elia, maar hoe heeft God hen later gebruikt! 
 
Grote wijsheid van God. Maar ook groot geduld bij de Here. We zien dat 
de gemeente wel werd gebouwd, maar dat tijdelijk ook het oude nog 
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doorging. De overgang is geleidelijk geweest. Daardoor was er een 
overgangstijd, die niet in alle opzichten met onze tijd is te vergelijken. 
Wonderen en tekenen, die vooral voor Israël golden, moeten we niet 
kenmerkend voor onze tijd achten. De Joden hebben de Here op aarde 
gekend, wij kennen Hem in Heerlijkheid.  Wij mogen geloven zonder te 
zien, zij zullen Hem straks zien en dan geloven, zoals dat bij Thomas 
het geval was.   
 
Meen echter niet dat er een Joodse gemeente was, anders dan we nu 
kennen. In de gemeente is er noch Jood, noch Griek, nu niet en toen 
ook niet. Zij die geloofden, waren leden van het lichaam van Christus, 
wat wij ook zijn en zij vormden het geestelijke huis Gods op aarde, zoals 
de gemeente dat ook nu is. Zij werden gedoopt nadat zij geloofd 
hadden, zoals dat ook nu behoort te gebeuren en zij voldeden aan de 
opdracht van de Here om Hem bij de broodbreking te gedenken, zoals 
ook wij dat doen en behoren te doen. Zij geloofden in de verheerlijkte 
Here, wat ook wij doen en hadden de Geest ontvangen, die ook wij 
ontvangen hebben na geloof, de Geest die hun en ons in al de waarheid 
leidt. 
De Messiasbelijdende Joden (zoals zij zichzelf noemen) mogen zich wel 
eens afvragen wat de woorden van Petrus in Handelingen 2:40 
betekenen: “Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht”. Het betekent 
dat zij, die inderdaad Joden waren, door geloof en doop in geestelijke 
zin geen Joden meer waren. Zij waren christen geworden. En dat is 
sindsdien het geval met iedere Jood die zich bekeert en in Jezus 
Christus gelooft, ook vandaag.  
De Bijbel onderscheidt Joden, Grieken en christenen: “Geeft noch aan 
Joden, noch aan Grieken, noch aan de gemeente Gods aanstoot”. (1 
Korintiërs 10:32) Een Jood die zich heeft bekeerd, behoort niet meer bij 
de eerste maar bij de laatste groep: de christenen.  

 
6 En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn tot aan Paphos, troffen 
zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood, wiens naam 
was Bar-Jezus; 
7 hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus, een verstandig 
man. Deze begeerde het woord Gods te horen en liet Barnabas en 
Saulus tot zich roepen. 

 
Merkwaardig. De Heilige Geest had dienstknechten uitgezonden om aan 
heidenen het evangelie te verkondigen. Wie staat hen in de weg? Een 
Jood, die een valse profeet is. Wat moet het voor de Here bedroevend 



 5 

zijn als Joden, die immers “geliefd zijn ter wille van de vaderen”, zich 
voor de heidenen gedragen als vijanden van het evangelie:   

 
8 Maar Elymas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, verzette 
zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken. 
9 Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de Heilige Geest, zag 
hem scherp aan, en zeide: 
10 Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle 
gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te 
verdraaien? 
11 En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd 
lang blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en 
duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te 
leiden. 

 
In de loop van zijn werk onder de heidenen heeft Paulus meermalen 
vijandschap ondervonden, ook van heidenen. Tegen hen heeft hij niet 
zo scherp gesproken als tegen deze Jood.  
In dit geval was er niet alleen vijandschap in het algemeen, maar deze 
Elymas werd door satan gebruikt om in dit begin van het werk onder de 
heidenen de werkers te ontmoedigen door zijn macht en invloed 
tegenover de kracht van het evangelie te stellen. Daar komt nog bij dat 
deze man niet als blinde heiden optrad, maar zich voordeed als een 
profeet. Dat is typisch werk van de duivel, die zich als engel van het licht 
voordoet. Op deze zogenaamde “engel van het licht” viel duisternis als 
een bestraffing door Gods hand.  

 
12 Toen de landvoogd zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer 
getroffen door de leer des Heren. 

 
Sergius Paulus, de stadhouder, kwam tot geloof. Hij zag wat er met 
Elymas gebeurd was. Maar dat had hem niet het meest en het eerst 
getroffen. Het Woord Gods, de leer des Heren, de boodschap 
aangaande Jezus had hem geraakt. Dat had ook Elymas in het geweer 
gebracht. De bestraffing van die man had slechts de waarachtigheid van 
het woord dat hij had gehoord, bevestigd.  
Deze tekst mag ons opnieuw doen beseffen dat de kracht in het 
evangelie ligt en niet in wonderen. De tovenaar Elymas trachtte met zijn 
zogenaamde wonderen de zinnen van de stadhouder gevangen te 
houden, maar werd zelf getroffen door een werkelijk wonder van God. 
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13 Paulus en die met hem waren, voeren af van Paphos en kwamen te 
Perge in Pamfylië; maar Johannes scheidde zich van hen af en keerde 
weder naar Jeruzalem. 
14 Doch zelf gingen zij van Perge verder en kwamen te Antiochië in 
Pisidië, en op de sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, namen zij 
plaats. 
15 En na de voorlezing van de wet en de profeten lieten de oversten der 
synagoge hun vragen: Mannen broeders, indien gij een woord van 
opwekking voor het volk hebt, spreekt het dan. 

 
Wat Johannes heeft bewogen, is onbekend. Maar de Here doet alles 
medewerken ten goede. Later kon Paulus schrijven dat dezelfde 
Johannes Marcus zeer nuttig was voor de dienst. Moest hij mogelijk 
door zijn gebrek aan volharding zichzelf beter leren kennen? De Here 
weet het. 
Het valt op, dat in het verslag inmiddels alleen de naam van Paulus 
wordt genoemd. Hij was ook door de Here vanaf zijn bekering geroepen 
tot het werk onder de heidenen, hoewel de Here hem meerdere 
medewerkers gegeven heeft.  
De Here geeft aan ieder zijn werk. Broeder Anton de Jager (een broeder 
die reeds bij de Heer is) heeft daarover gezegd dat er op drie dingen 
gelet moet worden: 
1  De Here geeft werk te doen. 
2  Hij geeft ieder werk te doen. 
3  Hij geeft ieder zijn werk te doen. 
De broeder heeft over die drie punten het nodige gezegd. Ik wil nu het 
derde punt beklemtonen. “Ieder ZIJN werk” kan voor ons persoonlijk 
betekenen dat dat heel ander werk is dan het werk van iemand die wij 
zeer bewonderen. De Here bepaalt voor ieder wat “ZIJN werk” is. 
 
De werkers hielden zich ook hier aan het beginsel “eerst voor de Jood 
en ook voor de Griek”. We moeten bedenken dat de Here in het werk 
dat wij mogen doen, mogelijk voordien reeds door anderen heeft laten 
ploegen zodat wij het zaad kunnen laten vallen in toebereide aarde. Dat 
was in zover het geval in een synagoge dat de aanwezigen daar niet 
onbekend waren met de enige ware God en meestal ook wisten van de 
beloften die God door de profeten gegeven had. Ook wij mogen ons er 
van bewust zijn dat er niet alleen werk onder heidenen te doen is, maar 
ook onder zo velen die met de Schrift en het evangelie min of meer 
bekend zijn, maar zich hebben afgewend, of een verdraaid evangelie 
gehoord hebben. 
Het is mogelijk dat de Here zijn gemeente ergens wil uitbreiden niet door 
bekering van heidenen dankzij de ijver van deze of gene evangelist, 
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maar dat de Here de evangelist slechts gebruikt om enigen die de 
boodschap wel kenden (mogelijk verdraaid of vermengd met 
ongeloofstheorieën), geheel tot overgave en bekering te leiden.  

 
De prediking van Paulus in de synagoge te Antiochie in 
Pisidië  
  

16 En Paulus stond op, wenkte met zijn hand en zeide: Mannen van 
Israël en vereerders van God, luistert. 
17 De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk 
verhoogd, toen zij bijwoners waren in het land Egypte, en Hij heeft hen 
met hoge arm daaruit gevoerd, 
18 en Hij heeft gedurende een tijd van omstreeks veertig jaren in de 
woestijn hun eigenaardigheden verdragen; 
19 en na zeven volken uitgeroeid te hebben in het land Kanaän, heeft Hij 
hun land hun ten erfdeel gegeven, 
20 omstreeks vierhonderd vijftig jaren lang. En daarna gaf Hij hun richters 
tot op de profeet Samuël. 
21 En van toen af vroegen zij om een koning en God gaf hun Saul, de 
zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, veertig jaren lang; 
22 en nadat Hij deze verworpen had, verwekte Hij hun David als koning, 
wie Hij ook dit getuigenis gaf: Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, 
een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen. 
23 Uit zijn geslacht heeft God naar de belofte voor Israël de Heiland 
Jezus doen komen, 
24 nadat Johannes eerst, voor zijn optreden, aan het gehele volk Israël 
een doop van bekering gepredikt had. 
25 En toen hij zijn loopbaan volbracht, zeide Johannes: Wat gij meent, 
dat ik ben, ben ik niet, maar zie, na mij komt Hij, wie ik niet waardig ben 
het schoeisel van zijn voeten los te maken. 
26 Mannen broeders, zonen van het geslacht van Abraham, en 
vereerders van God onder u, tot ons is deze heilsboodschap gezonden. 
27 Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet 
erkend en zij hebben de uitspraken der profeten, die elke sabbat worden 
voorgelezen, door hun oordeel vervuld, 
28 en hoewel zij geen grond voor doodstraf konden vinden, hebben zij 
Pilatus gevraagd Hem ter dood te brengen; 
29 en toen zij alles volbracht hadden, wat van Hem geschreven stond, 
namen zij Hem af van het hout en legden Hem in een graf. 
30 Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt; 
31 en Hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen, die met Hem 
van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren, die [thans] getuigen van 
Hem zijn bij het volk. 

 8 

32 En wij verkondigen u, dat God de belofte, die aan de vaderen 
geschied is, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te 
wekken, 
33 gelijk in de tweede psalm geschreven staat: Mijn zoon zijt Gij; Ik heb U 
heden verwekt. 
34 En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat Hij weer tot 
ontbinding zal wederkeren, heeft Hij aldus gezegd: Ik zal U het heilige 
van David geven, dat betrouwbaar is; 
35 en daarom zegt Hij ook in een andere psalm: Gij zult uw Heilige geen 
ontbinding doen zien. 
36 Want David is, na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben, 
ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet, en hij heeft wel ontbinding gezien; 
37 maar Hij, die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. 
38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van 
zonden verkondigd wordt; 
39 ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de 
wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem. 
40 Ziet dan toe, dat u niet overkome, wat in de profeten gezegd is: 
41 Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt; want Ik werk een werk 
in uw dagen, een werk, dat gij voorzeker niet zult geloven, als iemand het 
u verhaalt. 
42 En toen zij vertrokken, verzochten zij hun tegen de eerstvolgende 
sabbat weder deze woorden te spreken. 
43 En na het uitgaan van de synagoge, volgden vele van de Joden en de 
vereerders van God, die Jodengenoten waren, Paulus en Barnabas, die 
dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de 
genade Gods. 

 
In de verzen 16-22 gaf Paulus in het kort een overzicht van Gods weg 
met Israël tot aan David. In vers 23 deelde hij mee dat God zijn belofte 
had vervuld en uit Davids geslacht de Verlosser Jezus had gebracht. 
We moeten daarbij niet vergeten, dat de naam Jezus ook die betekenis 
heeft. Die naam moet op hen die de taal kenden, meer indruk hebben 
gemaakt dan op ons. 
Dat Jezus inderdaad de beloofde Verlosser was, bevestigde hij door in 
de verzen 24 en 25 op de voorzegde wegbereider, Johannes de Doper 
te wijzen. Veel Joden trokken jaarlijks voor de feesten naar Jeruzalem, 
zodat het optreden van Johannes meerderen bekend zal zijn geweest. 
Had Johannes niet gezegd dat hij de stem van een roepende in de 
woestijn was: “Maakt de weg des Heren recht”, zoals Jesaja 
geprofeteerd had? 
In vers 26-29 maakte hij duidelijk dat God nu aan de Joden in de 
verstrooiing en hun Jodengenoten het heil door Christus aanbood. 
Het volk en de oversten in Jeruzalem hadden die Verlosser immers 
veroordeeld en aan de kruisdood overgegeven, waarmee door hen was 
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volbracht wat over de Christus geschreven stond. (Zie de woorden van 
de Here Jezus tot de wandelaars naar Emmaüs: “Moest de Christus dit 

niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?” Lucas 24:26) 
Vanaf vers 30 sprak hij over de opstanding van Christus en zijn 
verschijnen aan velen en toonde hij uit Oudtestamentische geschriften 
aan dat God hiermee zijn beloften vervuld had en dat ieder die gelooft, 
gerechtvaardigd zal worden en vergeving van zonden ontvangt. In vers 
39 wees hij op de rechtvaardiging door geloof in Jezus Christus, ook 
voor dingen, waarvoor onder de wet geen rechtvaardiging mogelijk was. 
Vervolgens waarschuwde hij de hoorders in de verzen 40 en 41 voor het 
gevaar (dat ook door de profeten voorzegd was) dat er verachters van 
het goddelijk heil zouden zijn, opdat zij niet tot hen zouden behoren en 
verdwijnen zouden. 
 
Het geheel van deze toespraak en het feit dat die zo uitvoerig is 
weergegeven, wijst er op dat de Here hier een volgende stap ten 
opzichte van Israël deed, namelijk verkondiging aan Israël in de 
verstrooiing. Hoewel de gemeente reeds werd gebouwd en ook 
heidenen werden toegevoegd, had God het volk nog niet terzijde gesteld 
en ook nog niet door verwoesting van de tempel de Joodse dienst in die 
tempel onmogelijk gemaakt. In Hebreeën 8:13 heeft God laten schrijven 
dat het verbond naar de wet met Israël verouderd was en spoedig 
verdwijnen zou. Dat heeft plaats gevonden toen de Romeinen de stad 
en de tempel verwoest hebben. Maar zo ver was het nog niet toen 
Paulus deze rede uitsprak.  
In zekere zin is die tijd dus uniek geweest en heeft zij kenmerken gehad 
die de gemeente en de tijd waarin wij leven niet heeft. Dat geldt met 
name de bijzondere krachten en wonderen in die tijd. 

 
Vijandschap en tegenwerking van onbekeerde 
godsdienstige lieden, Joden 
 

44 En de volgende sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het 
woord Gods te horen. 
45 Doch toen de Joden de scharen zagen, werden zij vervuld met nijd en 
spraken, lasterende, tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. 
46 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat eerst 
tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het 
eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de 
heidenen. 
47 Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der 
heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde. 
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48 Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten 
het woord des Heren; en allen, die bestemd waren ten eeuwige leven, 
kwamen tot geloof; 
49 en het woord des Heren verbreidde zich door het gehele land.   

 
Het woord van Paulus moet grote indruk gemaakt hebben. Maar juist 
dan komt satan in actie. Hier gebruikte hij geen heidenen of 
godloochenaars, maar Joden. Zij bestreden het evangelie met laster, 
zoals de Joden ook de Here zelf belasterd hebben. 
Vers 46 bevestigt dat de Here Israël in de verstrooiing de kans heeft 
willen geven om Christus alsnog aan te nemen, hun vijandschap echter 
deed de apostel besluiten om tot de heidenen te gaan. 
Bij hen vond het woord van God meer gehoor, waardoor velen tot geloof 
kwamen. Het waren door God gekenden die, net als Cornelius, slechts 
wachtten op de evangelieboodschap, waarna zij van harte geloofden. 

 
50 Maar de Joden stookten de aanzienlijke vrouwen, die God vereerden, 
en de voornaamsten der stad op, en zij verwekten een vervolging tegen 
Paulus en Barnabas en dreven hen uit hun gebied. 
51 Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen 
naar Iconium; 
52 en de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige 
Geest. 

 
Het Woord was gepredikt, een gemeente was ontstaan, de Here liet toe 
dat er een vervolging kwam. Waar leven was, was echter blijdschap en 
de Heilige Geest zou verder werken waar Paulus en Barnabas 
begonnen waren. 

 
Hoofdstuk 14 
 
Opnieuw prediking in de synagoge en verzet van de 
Joden 
 

1 En het geschiedde evenzo te Iconium, dat zij in de synagoge der Joden 
gingen en zo spraken, dat er een grote menigte, zowel van Joden als van 
Grieken, tot het geloof kwam. 
2 Maar de Joden, die hun geen gehoor gaven, prikkelden en verbitterden 
de zielen der heidenen tegen de broeders. 
3 Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in 
vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade 
en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden. 
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Ook in Iconium werd in de synagoge gepredikt. De heidenen die tot 
geloof kwamen, waren bezoekers van de synagoge. Het accent lag dus 
nog op de Joden, ook wat betreft de tegenstand. 
Barnabas en Paulus vertrouwden op de Here en dat gaf hun, ondanks 
de tegenstand, vrijmoedigheid om door te gaan. En God bevestigde de 
woorden van de predikers door tekenen en wonderen te geven. Het feit 
dat de wonderen en tekenen apart worden vermeld, bevestigt dat 
wonderen en tekenen geen normale en te verwachten zaak zijn. 
We moeten onze tijd niet vergelijken met die begindagen. Ten eerste 
richtte de Here zich nog tot Israël en we weten dat de Joden tekenen 
begeerden. Maar het werk onder de heidenen was er ook nog nieuw. Er 
was in Iconium nog niet een gelovige gemeente geweest en dus ook 
geen christelijk getuigenis. Daarom bevestigde de Here zelf de 
boodschap door wonderen. In onze tijd is dat geheel anders en zeker in 
de zogenaamde christelijke landen. 

 
4 Maar er ontstond verdeeldheid onder het volk in de stad: sommigen 
waren voor de Joden, anderen voor de apostelen. 
5 En toen er een oploop kwam, zowel van heidenen als van Joden met 
hun oversten, om hen te mishandelen en te stenigen, 
6 namen zij, de toestand overzien hebbende, de wijk naar de steden van 
Lycaonië, Lystra en Derbe en omgeving, 
7 en verkondigden daar een tijd lang het evangelie. 

 
Geruime tijd predikten zij in Iconium. Er was daardoor een gemeente en 
dus een plaatselijk getuigenis ontstaan. Toen er gevaar ontstond dat de 
predikers gestenigd zouden worden, besloten zij daarom te vertrekken 
naar een gebied waar het evangelie nog niet gepredikt was. De Here 
doet alles medewerken ten goede; dat geldt ook voor tegenstand en 
vervolging. De Here gebruikte dat om hen verder te laten trekken. 
In Lycaonië, Lystra en Derbe verkondigden zij eveneens het evangelie, 
maar of de toevoeging “een tijd lang” een juiste weergave is lijkt een 
vraag te zijn. Temeer gezien de volgende geschiedenis: 

 
8 En er woonde te Lystra een man, die geen macht had over zijn voeten, 
verlamd van de schoot zijner moeder aan, die nooit had kunnen lopen. 
9 Deze man luisterde naar Paulus, wanneer hij sprak, en Paulus keek 
hem scherp aan en zag, dat hij geloof had om genezing te vinden, 
10 en hij zeide met luider stem: Ga recht op uw voeten staan! En hij 
sprong overeind en liep heen en weer. 
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Waarschijnlijk is het “luisteren” hier inderdaad een betere vertaling dan 
“horen”. Men kan horen zonder te luisteren, dat is zonder aandacht te 
geven. Daar hetzelfde vers zegt dat Paulus zag dat hij geloof had, lijkt 
“horen” een te zwakke uitdrukking. Om te geloven moet men echt wel 
luisteren naar het evangelie.  
Het geloof van de man richtte zich niet op genezing, maar op de 
boodschap die gepredikt werd. Toen daarna het gezaghebbende woord  
“ga recht op uw voeten staan” kwam, beschaamde de Here Paulus niet 
maar gaf Hij de man de kracht en de gezondheid om te doen wat Paulus 
zei.    

 
Wordt D.V. vervolgd  

 

~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 

De Profetie van Ezechiël (5) 
________________________________________________ 
 
Vorige keer eindigden wij met vers 6 van hoofdstuk 5, waarin de Here 
sprak over de ontrouw en ongehoorzaamheid van Israël. We vervolgen 
met vers 7. 

 
7 Daarom, zo zegt de Here HERE: Omdat gij weerspanniger geweest zijt 
dan de volken rondom u, niet gewandeld hebt volgens mijn inzettingen en 
mijn verordeningen niet opgevolgd, ja zelfs niet gehandeld naar de 
verordeningen der volken rondom u  
8 - daarom zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal u, ja Ik! Ik zal in uw midden 
gerichten voltrekken voor de ogen der volken.  

 
De boosheid van Israël had die van de hun omringende volken 
overtroffen. Zij hadden zelfs aan de mindere verordeningen van die 
heidense volken niet voldaan. En zoals Israël voor de ogen van die 
volken de indruk had gewekt, dat de God van Israël goddeloosheid 
aanvaardde, zou de Here voor de ogen van diezelfde volken door zijn 
oordelen laten zien hoe Hij over goddeloosheid denkt en Zich 
rechtvaardigen. 
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9 Ik zal wegens al uw gruwelen aan u doen wat Ik nog nooit gedaan heb 
en nooit meer zo doen zal.  
10 Daarom zullen vaders in uw midden hun kinderen opeten, en kinderen 
zullen hun vaders opeten. Ik zal gerichten aan u voltrekken en al wat er 
nog van u overblijft, zal Ik naar alle windstreken verstrooien.  

 
Er zijn bij de belegering van Jeruzalem verschrikkelijke dingen gebeurd. 
Op een vreselijke wijze zijn de woorden vervuld die de Here door de 
dienst van Mozes reeds gesproken had: “In de benardheid en 

benauwdheid, waarmede uw vijand u kwellen zal, zult gij de vrucht van uw eigen 
schoot eten, het vlees van de zonen en dochters, die de Here, uw God, u geven 
zal. De meest verwekelijkte en verwende man onder u zal zijn broeder noch zijn 
eigen vrouw noch de kinderen, die hem nog resten, iets gunnen, zodat hij geen 
van hen iets zal willen geven van het vlees zijner kinderen, die hij eet, omdat uw 
vijand hem niets anders overgelaten heeft, in de benardheid en benauwdheid, 
waarmede deze u in al uw steden kwellen zal. De verwekelijkte en verwende 
vrouw onder u, die van verwendheid en wekelijkheid het nooit gewaagd heeft 
haar voetzool op de grond te zetten, zal haar eigen man noch haar zoon en 
dochter iets gunnen, zelfs niet de nageboorte uit haar schoot noch de kinderen, 
die zij baart, want bij gebrek aan alles zal zij die in het geheim eten, in de 
benardheid en benauwdheid, waarmede uw vijanden u in uw steden kwellen zal. 
(Deuteronomium 28:53-57) 
De laatste woorden in vers 10 tonen ons dat deze bedreigingen 
grotendeels vervuld zijn in de dagen van Zedekia en na de verwoesting 
van Jeruzalem door Titus. Een laatste vervulling, maar dan voor een 
korte tijd, zal volgens Zacharia 14:2-4 kort voor de verschijning van 
Christus plaats vinden: “Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde 

verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de 
vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de 
gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. 
En de HERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage 
als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds. En Zijn voeten zullen te dien dage 
staan op den Olijfberg.”     
 
Vers 11 vervolgt met: 

 
11 Daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, voorwaar, 
omdat gij mijn heiligdom verontreinigd hebt door al uw afschuwelijkheden 
en door al uw gruwelen, daarom zal Ik Mij onttrekken, Ik zal niets ontzien 
en Ik zal geen deernis hebben.  
12 Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger 
omkomen in uw midden; een derde deel om u heen zal door het zwaard 
vallen; een derde deel zal Ik naar alle windstreken verstrooien en achter 
hen zal Ik het zwaard trekken.  
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13 Zo zal mijn toorn ten volle worden uitgestort en zal Ik mijn grimmigheid 
aan hen stillen en Mij wreken. En zij zullen weten, dat Ik, de HERE, in mijn 
naijver gesproken heb, wanneer Ik mijn grimmigheid ten volle over hen 
heb gebracht. 

  
Het volk had gezondigd, zwaar gezondigd en zich van de Here 
afgewend. Maar zij hadden bovendien in overgrote vermetelheid in het 
heiligdom des Heren te Jeruzalem hun afgoden opgesteld en 
afgodendienst ingevoerd. Wat een slag in het gezicht van de 
hoogheilige God! Daarom zou de Here geen deernis hebben, maar zijn 
aangekondigde gerichten aan hen voltrekken. 
 
De gemeente is heden de tempel van God op aarde. Niet het gebouw 
met een klokkentoren, maar het geheel van de gelovigen op aarde 
vormt het huis van God. Hoe is het met dat huis gesteld? Worden daarin 
ook de afgoden van eigen eer, van macht en van geld gediend?  
En het lichaam van de christen is een tempel, waarin Gods Geest 
woont. Hoe staat het met die tempel? Worden daarin dezelfde afgoden 
gediend, of is ons hart geheel voor Hem?  

 
14 Ik zal u maken tot een puinhoop en tot een smaad onder de volken 
romdom u ten aanschouwen van iedere voorbijganger.  
15 Zo zult gij worden tot smaad en hoon, tot een waarschuwing en een 
voorwerp van ontzetting voor de volken rondom u, wanneer Ik aan u 
gerichten zal voltrekken in toorn en grimmigheid en grimmige straffen. Ik, 
de HERE, heb het gesproken. 
16 Wanneer Ik op hen de boze pijlen van de honger afschiet, die 
verderven zullen, en die Ik afschieten zal om u te verderven, dan zal Ik 
de honger over u doen toenemen en de staf des broods voor u 
verbreken.  
17 Ik zal honger en verscheurend gedierte over u doen komen, die u van 
kinderen zullen beroven; pest en bloedvergieten zullen over u komen, en 
het zwaard zal Ik over u brengen. Ik, de Here, heb het gesproken. 

  
We vinden in 1 Koningen 9:6-9 dat de Here reeds tegen koning Salomo 
had gezegd wat Hij doen zou: “Indien gij u met uw zonen ooit van Mij afkeert 

en Mij niet volgt, mijn geboden en inzettingen die Ik u voorgehouden heb, niet 
volbrengt, maar andere goden gaat dienen, en u voor die nederbuigt, dan zal Ik 
Israël uitroeien van de bodem die Ik hun gegeven heb, en het huis dat Ik aan 
mijn naam geheiligd heb, zal Ik van mij wegstoten, zodat Israël tot een 
spreekwoord en een spotrede onder alle volken zal worden. Dit huis zal tot 
puinhopen worden; ieder, die eraan voorbijgaat, zal zich ontzetten en fluiten, en 
zeggen: waarom heeft de Here alzo aan dit land en aan dit huis gedaan? Dan 
zal men zeggen: omdat zij de Here, hun God, die hun vaderen uit het land 
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Egypte had geleid, hebben verlaten, zich aan andere goden gehecht, zich voor 
die nedergebogen en die gediend hebben, daarom heeft de Here al dit onheil 
over hen gebracht.”  
 
Jeremia had geprofeteerd: “Hoort het woord des HEREN, gij koningen van 

Juda en gij inwoners van Jeruzalem. Zo zegt de HERE der heerscharen, de God 
van Israël: zie, Ik breng rampspoed over deze plaats, waardoor ieder die ervan 
hoort, de oren tuiten zullen, omdat zij Mij verlaten, deze plaats ontwijd, en daar 
voor andere goden die zij niet gekend hebben, offers hebben ontstoken, zij, hun 
vaderen en de koningen van Juda; en zij deze plaats met het bloed van 
onschuldigen hebben vervuld, en zij de hoogten van de Baäl gebouwd hebben 
om hun kinderen als brandoffers voor de Baäl met vuur te verbranden, iets wat 
Ik niet geboden noch uitgesproken heb en wat Mij niet in de zin is gekomen. 
Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat deze plaats niet 
meer zal genoemd worden Tofeth en dal Ben-Hinnom, maar Moorddal. Uitgieten 
zal Ik te dezer plaatse wat Juda en Jeruzalem beraadslaagd hebben; Ik zal hen 
voor hun vijanden doen vallen door het zwaard en door de hand van wie hen 
naar het leven staan, ja, Ik zal hun lijken aan het gevogelte des hemels en het 
gedierte der aarde tot voedsel geven, en Ik zal deze stad maken tot een 
voorwerp van ontzetting en tot een aanfluiting; ieder die erlangs gaat, zal zich 
ontzetten en fluiten om al haar slagen. Ook zal Ik hen het vlees van hun zonen 
en hun dochters doen eten, zij zullen elkanders vlees eten in de benardheid en 
benauwdheid, waarmede hen hun vijanden en wie hen naar het leven staan, 

benauwen zullen.” (Jeremia 19:3-9)  
 
In de Klaagliederen heeft de profeet geklaagd: “Over u slaan de handen in 

elkaar allen die voorbijtrekken, zij fluiten en schudden hun hoofd over de dochter 
van Jeruzalem: is dit de stad, die genoemd werd de volmaakte in schoonheid, 
de vreugde der ganse aarde? Tegen u sperren honend de mond open al uw 
vijanden, zij fluiten en knersen de tanden, zij zeggen: wij hebben haar vernietigd 
ja, dit is de dag, waarop wij gehoopt hebben, wij beleven, wij aanschouwen hem. 
De HERE heeft volvoerd wat Hij Zich had voorgenomen, Hij heeft in vervulling 
doen gaan, wat Hij gesproken heeft, wat Hij sinds de dagen van weleer heeft 
bevolen; meedogenloos heeft Hij terneergeworpen, Hij heeft de vijand over u 
vrolijk gemaakt, de hoorn uwer tegenstanders verhoogd. Het hart (des volks) 
schreeuwt tot de HERE. O, muur van Sions dochter, laat tranen neervlieten als 
een beek bij dag en bij nacht, gun uzelf geen verpozing, uw oogappel ruste niet! 
Sta op, kerm in de nacht bij het begin van iedere nachtwake, stort uw hart uit als 
water voor het aangezicht des Heren, hef tot Hem uw handen omhoog ter wille 
van het leven uwer kinderen, die van honger versmachten op de hoek van elke 
straat. Zie, HERE, en aanschouw wie Gij dit hebt aangedaan! Moeten vrouwen 

haar eigen kroost eten, de kinderen, die zij koesteren? (Klaagliederen 2:15-
20) 
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Al die woorden van God, allemaal waarschuwingen, hebben zij in de 
wind geslagen, maar de Here heeft ze aan hen vervuld. 
Lezer, misschien heeft God ook u gewaarschuwd. De woorden, 
waarmee u werd opgeroepen om u te bekeren, leken u mogelijk holle 
praat en de bedreigingen met “hel en verdoemenis”, zoals men dat 
graag noemt, nam u niet serieus? Weet, dat Gods Woord de waarheid is 
en dat de waarschuwing voor het oordeel geen loze taal is. Maar ook 
het aanbod van genade is geen loze taal en het is een getrouw woord 
en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is 
om zondaren zalig te maken. Bent u nog een van hen? Vlucht dan tot 
Jezus, want Hij is de Redder. 

 
Hoofdstuk 6 
 

1 Het woord des HEREN kwam tot mij:  
2 Mensenkind, richt uw blikken op de bergen Israël,  
3 profeteer tegen hen....  
 

Hier kreeg de profeet een duidelijke opdracht om tegen het land, de 
bergen en de dalen, te profeteren. Die indirecte benadering van het volk 
duidt er weer op, dat er een afstand tot de Here was ontstaan. 

 
3 .....en zeg: bergen Israëls, hoort het woord van de Here HERE: zo zegt 
de Here HERE tot de bergen en de heuvelen, tot de beekbeddingen en de 
dalen: zie, Ik breng het zwaard over u en uw hoogten zal Ik vernietigen.  
4 Uw altaren zullen verwoest worden en uw wierookaltaren verbroken, en 
Ik zal uw gedoden neerwerpen voor uw afgoden.  
5 Ik zal de lijken der Israëlieten voor hun afgoden werpen en uw 
beenderen strooien rondom uw altaren.  
6 Overal waar gij woont, zullen de steden verwoest worden en de 
hoogten een wildernis worden, opdat uw altaren verwoest en verlaten, uw 
afgoden verbroken en vernietigd, uw wierookaltaren afgehouwen en uw 
maaksels verdelgd worden.  
7 De gedoden zullen in uw midden blijven liggen, en gij zult weten, dat Ik 
de Here ben.  

 
Deze verzen zijn een bevestiging en aanvulling op het oordeel, dat de 
Here in het vorige hoofdstuk reeds had aangezegd. 
 

8 Maar Ik zal een rest doen overblijven, doordat enigen van u, aan het 
zwaard ontkomen, onder de volken zullen wonen, wanneer gij in de 
landen verstrooid wordt.  
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Hier vinden we het derde deel uit het tweede vers van het vorige 
hoofstuk, dat in alle richtingen verstrooid zou worden, terug. 
We herinneren ons wat Zacharia schreef: “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. (St.Vert. geeft hier: tot 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.” (Zacharia 13:7-9)  
 
Naar ik meen is die profetie van Ezechiël met de ballingschap vervuld, 
maar zal zij overeenkomstig de profetie van Zacharia in de eindtijd tot 
volkomen vervulling komen.  
Zoals dikwijls in het profetische woord, ziet de profetie wel naar de 
nabije toekomst, maar daar overheen naar de eindtijd. 

 
9 Dan zullen onder de volken, naar wier gebied zij gevankelijk zullen zijn 
weggevoerd, uw ontkomenen aan Mij denken, als Ik hun ontuchtig hart 
verbroken heb, dat van Mij is afgeweken, en hun ogen die overspelig 
naar hun afgoden lonkten; dan zullen zij van zichzelf walgen om het 
kwaad, dat zij in al hun gruwelen gedaan hebben.  
10 En zij zullen weten, dat Ik, de HERE, niet zonder grond gezegd heb 
hun dit onheil te zullen aandoen. 

  
Slechts terloops wordt aangeduid dat zij zich in den vreemde zouden 
bekeren, wat ten dele door de ballingschap is vervuld, maar geheel 
vervuld zal worden in de tijd van het einde. Het onderwerp is echter niet 
bekering en herstel, maar het aankondigen van het oordeel. De profetie 
vervolgt dan ook met: 

 
11 Zo spreekt de Here HERE: Sla in uw hand, stamp met uw voet en roep: 
Wee! over al de boze gruwelen van het huis Israëls, want door het 
zwaard, door de honger en door de pest zullen zij vallen.  
12 Wie ver weg is, zal sterven door de pest; wie dichtbij is, zal vallen door 
het zwaard; wie overgebleven en gespaard is, zal sterven door de 
honger; Ik zal mijn grimmigheid ten volle over hen brengen.  
13 Gij zult weten, dat Ik de HERE ben, wanneer hun gedoden te midden 
hunner afgoden rondom hun altaren liggen op elke hoge heuvel, op alle 
bergtoppen, onder elke groene boom en onder elke lommerrijke terebint, 
ter plaatse waar zij al hun afgoden een liefelijke reuk hebben bereid.  
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14 Ik zal mijn hand tegen hen uitstrekken en het land tot woestheid en 
verwoesting maken, van de Woestijn af tot Ribla, waar zij ook maar 
wonen; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben.  

 
Het volgende hoofdstuk vervolgt deze oordeelsprofetie. 

 
Hoofdstuk 7 
 

1 Het woord des HEREN kwam tot mij:  
2 Gij nu, mensenkind, zo zegt de Here HERE over het land Israëls: het 
einde komt! Het einde over de vier hoeken des lands!  
3 Nu breekt het einde voor u aan, want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, 
Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden.  
4 Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel 
aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, 
dat Ik de HERE ben.  

 
Israël had zich verkeken op de lankmoedigheid van God. Zij waren 
mensen als bedoeld in Romeinen 2:4-6: “Of veracht gij de rijkdom van zijn 

goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat 
de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt? Maar in uw 
weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn op tegen de 
dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een 
ieder vergelden zal naar zijn werken.”   
  
Door hun onbekeerlijkheid hadden zij het steeds erger gemaakt, waarbij 
de lankmoedigheid van God hen in de waan bracht dat zij straffeloos 
konden zondigen. Er komt een moment dat de mens bij God de maat 
heeft vol gemaakt. Een voorbeeld daarvan vinden we in Genesis 15:13-
16, waar de Here tegen Abraham heeft gezegd: “Weet voorzeker, dat uw 

nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het hunne niet is, en 
dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken, vierhonderd jaar. 
Doch ook het volk, dat zij zullen dienen, zal Ik richten, en daarna zullen zij met 
grote have uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan; gij zult in hoge 
ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen 
wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet 
vol.” 

 
De Here ziet alle mensen en kent elk volk. Wendt een volk zich af van 
de rechte wegen, dan merkt Hij het op. Hij is lankmoedig, maar men kan 
de maat vol maken. Dan volgt het oordeel. Zo zijn de rechtvaardige 
regeringswegen van God. 
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Israël had de maat vol gemaakt. Daarom was het einde voor hen 
gekomen. Zij hadden het erger gemaakt dan de Amorieten eertijds, die 
de Here verdreven had door Jozua en de Israëlieten. Daarom:    

 
5 Zo zegt de Here HERE: Onheil op onheil! Zie, het komt!  
6 Er komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het 
komt!  
7 De doem komt over u, inwoner des lands! De tijd komt! De dag is nabij. 
Verwarring en geen vreugdegeroep op de bergen!  
8 Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid over u uitstorten en mijn toorn ten 
volle over u brengen, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw 
gruwelen aan u vergelden.  
9 Ik zal niets ontzien en geen deernis hebben; naar uw wandel zal Ik u 
vergelden, en uw gruwelen zullen op u neerkomen. En gij zult weten, dat 
Ik, de HERE, het ben, die slaat.  

 
Zeker, er is vergeving en God is lankmoedig. Zoals de Amorieten dat 
vierhonderd jaren ondervonden hadden, had ook Israël het eeuwenlang 
ervaren. De psalmist heeft er van gezongen: “Als Gij, Here, de 

ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan? Maar bij U is 

vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.” (Psalm 130:3 en 4)  
God is lankmoedig, omdat Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, 
doch dat allen tot bekering komen. (2 Petrus 3:9) Maar Israël misbruikte 
Gods lankmoedigheid door meer te zondigen en meer toorn op te 
hopen, zodat tenslotte de dag van Gods afrekening gekomen was. 

  
10 Zie, de dag! Zie, het komt; de doem voltrekt zich; de staf bloeit; de 
overmoed spruit uit.  
11 Het geweld is opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal 
er van hen overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier; 
verdwijnen zal al hun praal.  

 
De overmoed en de inbeeldingen van het hart, gegrond op 
ogenschijnlijke vrijheid om onbestraft goddeloos te leven, botten op het 
geestelijk dode hout van Israël uit als een giftige vrucht. 
Asaf heeft van hen gesproken in zijn psalm: “in de kwelling der stervelingen 
delen zij niet, en met andere mensen worden zij niet geplaagd. Daarom is de 
trots hun een halssieraad, het geweld omhult hen als een kleed; hun ogen puilen 
uit van vet, de inbeeldingen van hun hart lopen over; zij spotten, en boosaardig 
spreken zij van verdrukking, zij spreken uit de hoogte; ze zetten een mond op 
tegen de hemel, en hun tong roert zich op de aarde. Daarom wendt zijn volk zich 
hierheen, en als water in overvloed wordt het door hen geslorpt; zij zeggen: Hoe 

zou God het weten; zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste?” (Psalm 
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73:5-11) Maar in vers 17 voegde hij er aan toe: “totdat ik in Gods 
heiligdommen inging, en op hun einde lette.”     
Welnu, voor Israël was dat einde gekomen en niets zou er van hun 
gesnoef en hun praal overblijven. 

 
12 De tijd komt! De dag nadert! De koper verheuge zich niet en de 
verkoper treure niet, want toorngloed komt over heel hun rumoerige 
menigte.  
13 Want de verkoper zal tot het verkochte niet terugkeren, ook al zouden 
beiden dan nog in leven zijn, want de profetie tegen heel hun rumoerige 
menigte is onherroepelijk, en niemand, voor wie de ongerechtigheid zijn 
lust en zijn leven is, zal zich handhaven.  
14 Blaast maar op de trompet en maakt alles gereed, er is echter 
niemand die ten strijde trekt; want mijn toorngloed is over heel hun 
rumoerige menigte.  
15 Het zwaard buiten, de pest en de honger binnen! Wie op het veld is, 
zal door het zwaard sterven; en wie in de stad is, die zullen de honger en 
de pest verteren.  

 
In vers 12 wordt voor de vierde maal gezegd dat de tijd gekomen is. 
Hebt u, lezer, ook lange tijd van Gods lankmoedigheid misbruik 
gemaakt? Dan geldt deze viervoudige waarschuwing ook u. Hebt u zich 
van de Here afgewend? Bent u, door de mensen ongezien, voortgegaan 
in zonde? Weet dat het hier bedoelde beginsel van Gods 
lankmoedigheid tot zekere dag ook voor Gods weg met de individuele 
mens geldt. Laat u daarom gezeggen, bekeert u van een boze weg en 
zoek de vergeving, waarvan psalm 130 sprak. U hoeft niet ver te gaan, 
want God is “nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen 
in waarheid”.  

 
16 Al zouden enigen van hen ontkomen, dan zullen zij op de bergen zijn 
als duiven uit de dalen, allen klagende, ieder om eigen ongerechtigheid.  
17 Alle handen zullen slap worden en alle knieën van water druipen.  
18 Zij zullen zich met rouwgewaden omgorden, schrik zal hen 
overdekken, op alle gezichten zal schaamte zijn, op ieders hoofd een 
kale plek.  

 
Zij die ontkomen zouden, zouden plotseling inzicht krijgen en hun 
ongerechtigheid betreuren, helaas dikwijls meer om de kwalijke 
gevolgen dan wegens afschuw van het kwaad. Voor hen zou er evenmin 
vreugde zijn en geen hoop op terugkeer in het leven dat zij eertijds 
leidden. Angst, schrik, rouw en schaamte zou hen vervullen.  
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19 Hun zilver zullen zij op straat werpen en hun goud zal een voorwerp 
van afschuw zijn; hun zilver en goud zullen hen niet kunnen redden op de 
dag van de verbolgenheid des HEREN; zij zullen zich daarmee niet 
kunnen verzadigen, noch daarmee hun binnenste kunnen vullen, want 
het is hun een struikelblok tot ongerechtigheid geweest.  
20 Daarvan hebben zij de sierlijke pracht tot hovaardij aangewend; 
daarvan hebben zij hun gruwelijke beelden, hun afschuwelijkheden, 
gemaakt; daarom zal Ik dat voor hen maken tot een voorwerp van 
afschuw,  
21 Ik zal het aan de vreemden ten roof en aan de goddelozen der aarde 
ten buit geven, opdat zij het ontheiligen.  
 

Het zilver en goud wat hun rijkdom, hun trots en hun zekerheid was, 
hadden zij tot verfraaiing van hun afgoden gebruikt. Zo werd de rijkdom, 
waarop zij pochten, hun tot een val. God zou het aan hun goddeloze 
vijanden gunnen. 
 
Hoe vaak worden ook heden nog voorspoed en rijkdom waarop men 
zich beroemt en waardoor men zich zeker waant, tot een struikelblok 
voor ons, als het ons er toe brengt ons vertrouwen niet meer op God te 
stellen en ook onze aandacht en ons hart niet aan God, maar aan de 
wereld te geven.  
 
De weergave van vers 20 is in de Statenvertaling en meerdere andere 
vertalingen anders: “En Hij heeft de schoonheid Zijns sieraads ter 

overtreffelijkheid gezet; maar zij hebben daarin beelden hunner gruwelen en 
hunner verfoeiselen gemaakt; daarom heb Ik dat hun tot onreinigheid gesteld”. 

Zo vertaald wordt er gezegd dat God zijn sierlijk heiligdom heeft 
opgericht, sierlijker dan alles wat in het heidendom te vinden was, 
waarin het volk echter afgoden had opgesteld, zodat het tot een 
onreinheid werd. 
Ik kan niet beslissen, wat juist is.    
Overigens zijn beide versies in die zin juist dat Israël inderdaad van zijn 
rijkdom afgoden gemaakt heeft als ook in het huis des Heren afgoden 
opgesteld en gediend heeft. 

 
22 Ik zal mijn aangezicht van hen afwenden en men zal mijn kleinood 
ontheiligen: geweldenaars zullen er binnendringen en het ontheiligen.  

 
Door deze woorden bevestigde de Here, wat Hij door Jeremia had laten 
zeggen:  
“Stel uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden: Des HEREN tempel, des HEREN 
tempel, des HEREN tempel is dit! Neen, als gij werkelijk uw handel en wandel 
betert, als gij werkelijk onder elkander recht doet, vreemdeling, wees en weduwe 
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niet verdrukt, geen onschuldig bloed vergiet op deze plaats en andere goden 
niet achternaloopt, u tot onheil, dan wil Ik u op deze plaats, in het land dat Ik aan 
uw vaderen gegeven heb, laten wonen van eeuw tot eeuw. Zie, gij stelt uw 
vertrouwen op bedrieglijke woorden, zonder bate. Wat? Stelen, doodslaan, 
echtbreken, vals zweren, voor de Baäl offers ontsteken en andere goden 
achternalopen, die gij niet gekend hebt - en komt gij dan staan voor mijn 
aangezicht in dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, en zegt: Wij zijn 
geborgen! ten einde al deze gruwelen te bedrijven? Is dit huis, waarover mijn 
naam is uitgeroepen, in uw ogen een rovershol? En Ik - zie, Ik heb het wel 
degelijk opgemerkt, luidt het woord des HEREN. Want, gaat naar mijn plaats die 
in Silo was, waar Ik in het eerst mijn naam deed wonen, en ziet wat Ik daarmede 
gedaan heb om de boosheid van mijn volk Israël. Nu dan, omdat gij al deze 
dingen gedaan hebt, luidt het woord des HEREN, terwijl Ik tot u gesproken heb 
vroeg en laat, zonder dat gij gehoor gegeven hebt, en Ik u geroepen heb, zonder 
dat gij hebt geantwoord, daarom zal Ik met het huis, waarover mijn naam is 
uitgeroepen, waarop gij uw vertrouwen stelt, en met de plaats die Ik aan u en uw 
vaderen gegeven heb, doen gelijk Ik met Silo gedaan heb, en Ik zal u van voor 
mijn aangezicht wegwerpen, gelijk Ik al uw broederen, het gehele zaad van 

Efraïm, weggeworpen heb.” (Jeremia 7:4-15) 
 
En Jesaja profeteerde over die komende tijd met de volgende woorden: 
“Voor een korte tijd is uw heilig volk in het bezit daarvan geweest; onze 

tegenstanders hebben uw heiligdom vertrapt;....” (Jesaja 63:18). 
Is het niet heel ernstig dat het volk zich wel op de tempel des Heren 
beroemde en overtuigd was dat God dat huis nooit aan vijanden zou 
prijs geven, maar dat zij desondanks in ongerechtigheid volhardden. Het 
was geen onkunde of onbekendheid met de God van Israël, maar 
onverschilligheid tegenover die God en lust tot het kwade, die tot 
verharding leidden.   

   
23 Maak een keten gereed, want het land is vol bloedschuld en de stad 
vol geweld.  
24 Ik zal de kwaadaardigste volken doen komen en deze zullen hun 
huizen in bezit nemen; Ik zal een einde maken aan de trots der 
machtigen, en hun heiligdommen zullen ontheiligd worden.  
25 Angst komt; dan zullen zij behoud zoeken, maar het is er niet.  

 
Het volk dat in Judea was overgebleven, hoopte op terugkeer van hen, 
die in ballingschap gevoerd waren. De valse profeten bevestigden het 
volk in die verwachting: “Het gebeurde in datzelfde jaar, in het begin der 
regering van Zedekia, de koning van Juda, in het vierde jaar, in de vijfde maand, 
dat de profeet Hananja, de zoon van Azzur, uit Gibeon, in het huis des HEREN in 
tegenwoordigheid van de priesters en het gehele volk tot mij zeide: Zo zegt de 
HERE der heerscharen, de God van Israël: Ik heb het juk van de koning van 
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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.” (Jeremia 28:1-4) 
Jeremia kreeg evenwel de opdracht om tegen Hananja de volgende 
woorden te spreken: “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.” (Jeremia 28:15-17)   
 
In plaats van terugkeer zou ook de rest van het volk in ballingschap 
gaan en de stad verwoest worden. En deze onheilsprofetieën werden 
niet in Jeruzalem uitgesproken, maar in Babel, temidden van de 
ballingen die hunkerden naar een geheel andere toekomst. De mensen 
zijn geneigd te spreken wat de hoorders graag willen horen. Zo spreekt 
God niet.  

 
26 Ramp op ramp zal komen, gerucht op gerucht zich verbreiden. Zij 
zullen een gezicht begeren van een profeet, aan de priester zal een 
aanwijzing ontbreken en raad aan de oudsten.  
27 De koning zal rouw bedrijven en de vorst zal zich in ontzetting 
hullen en de handen van het volk des lands zullen van schrik verlamd 
zijn. Overeenkomstig hun wandel zal Ik hun doen, naar hun 
gedragingen zal Ik hen richten. En zij zullen weten, dat Ik de HERE 
ben.  

 
We proeven in deze woorden de radeloosheid van het volk in die tijd van 
Gods oordeel over hen. Ze zullen zoeken naar een woord van een 
profeet dat hun enige hoop zou kunnen geven, of de raad van een 
priester of van de oudsten begeren, maar zij zullen nergens hoop of 
goede raad vinden. Met hun valse gerustheid zal het gedaan zijn als 
God niet slechts spreekt maar in oordeel met hen handelt.  
We weten dat God zijn woorden aan Israël vervuld heeft. We kunnen er 
zeker van zijn dat Hij zijn woorden over de gemeente en over de 
christenen ook vervullen zal. Daarom moeten de waarschuwingen voor 
Israël ook voor ons een waarschuwing zijn. De Here Jezus heeft van het 
zout gezegd dat het weggegooid moet worden als het zijn smaak 
verloren heeft en van de lauwe gemeente heeft Hij in Openbaring 3 
gezegd dat Hij die uit zijn mond zal spuwen. Het lijkt er op dat velen in 
de christenheid denken dat het wel zal meevallen. Dat is echter een 
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vergissing. De Here is geduldig, maar er is een grens aan zijn 
lankmoedigheid, ook ten opzichte van de falende christenheid. Laat 
ieder die de Here vreest, zijn wegen in Gods licht bezien en zo nodig 
met verootmoediging terugkeren tot de Here. Dan zal Hij zich zeker 
ontfermen.     

Wordt D.V. vervolgd 

~~~~~~~~~~ 
 

Job en Salomo over de wijsheid 
________________________________________________ 
 

Men delft het zilver uit de aarde, 
wast goud zorgvuldig uit de beek, 
smelt erts voor koper, dat van waarde 
en nuttig voor de mensen bleek. 
 
Men graaft naar steen en diamanten, 
vol glans en kleur en voelt zich rijk,  
met al wat glanst aan alle kanten 
met schittering, het licht gelijk. 
 
Maar wijsheid? Waar wordt die gevonden? 
Waar is de plaats van het verstand? 
Zij ligt niet in de diepste gronden, 
noch oppervlakkig, in het zand. 
De zee heeft niet van haar geweten, 
en in het zonlicht is zij niet. 
Zij is niet in de maan gezeten 
noch in de sterren die men ziet. 
 
Voor ’s mensen oog is zij verborgen, 
God echter kent haar, weet haar stee. 
Hij deelt in wijsheid ied’ re morgen 
de mensen zoveel zegen mee. 
 
God wil de mensen wijsheid leren, 
opdat zij rechte wegen gaan, 
want zie, de vreze voor de Here 
is wijsheid. Neem die wijsheid aan. 

 
       (Naar aanleiding van Job 28) 
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Wat weten we van Job? 
Niet veel meer dan wat in het boek met zijn naam is te lezen. 
Hij is de man die door de Here rechtvaardig genoemd wordt en ook in 
het lijden aan God bleef vasthouden. Maar hij kampte wel met de vraag 
hoe God kon toelaten dat hij zo in ellende geraakte. Zijn verwarring 
bracht hem zover dat hij, volgens eigen zeggen, in zijn klachten te ver 
ging en God bijna verwijten maakte. 
Drie vrienden van hem zochten hem in zijn ellende op. Zij gaven hun 
visie op zijn droevige omstandigheden en de slagen waardoor hij was 
getroffen, maar veel troost brachten zij niet, integendeel. Hij liet hun dat 
ook weten in hoofdstuk 26: 

 
2 Hoe goed hebt gij de onmachtige geholpen, en de krachteloze arm 
gesteund! 
3 Wat hebt gij goede raad gegeven aan hem die wijsheid mist, en welk 
een inzicht hebt gij overvloedig bekend gemaakt! 
4 Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en wiens geest ging van 
u uit? 

 
In het vervolg van zijn antwoord op hun redeneringen, die niet door 
wijsheid opvielen, heeft hij in hoofdstuk 28 onder meer het volgende 
gezegd: 

 
1 Er zijn wel oorden, waar men het zilver te voorschijn brengt, en 
plaatsen, waar men het goud wast; 
2 ijzer wordt uit de grond gehaald, en steen smelt men tot koper. 

 
12 Maar de wijsheid - waar wordt zij gevonden, en waar toch is de 
verblijfplaats van het inzicht? 
13 De sterveling kent haar waarde niet, en zij wordt niet gevonden in 
het land der levenden. 
20 Deze wijsheid dan - vanwaar komt zij, en waar toch is de 
verblijfplaats van het inzicht? 
21 Zij is onttrokken aan het oog van al wat leeft, zelfs voor het 
gevogelte des hemels is zij verborgen. 
22 Het verderf en de dood zeggen: Met onze oren hebben wij haar 
gerucht vernomen. 
23 God kent de weg tot haar, Hij weet haar verblijfplaats. 
 
28 maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze des HEREN - dat is 
wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht. 
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Hoewel Job het zo moeilijk had en door een donkere diepte ging, vergat 
hij niet dat zowel voor hem als voor zijn teleurstellende vrienden gold, 
dat de vreze des Heren wijsheid is en van het kwade te wijken verstand 
is. 
 
Salomo, de man die van de Here zoveel wijsheid had ontvangen, 
besefte eveneens wat wijsheid is: De vreze des Heren. Hij schreef in 
Spreuken 2:  

 
1 Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u 
bewaart, 
2 zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de 
verstandigheid, 
3 ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem 
verheft; 
4 indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen 
schatten, 
5 dan zult gij de vreze des HEREN verstaan en de kennis Gods vinden. 
6 Want de HERE geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en 
verstandigheid; 

 
Door de pen van de wijze Salomo komen de woorden van God, bij wie 
de wijsheid is, tot ons. 
Door die woorden aan te nemen, komt wijsheid tot ons en kan het hart 
gaan begeren meer van de verstandigheid te leren. Dat kan bewerken 
dat er met hoorbare of niet hoorbare stem om inzicht geroepen en naar 
verstandigheid verlangd wordt. Ja, dat verstandigheid als het meest 
begerenswaardige wordt gezien.  
Waar brengt ons dat? 
Tot het inzicht wat vreze des Heren en kennis van God in de praktijk is. 
 
We kunnen ons afvragen hoe die wijsheid concreet en herkenbaar is te 
vinden of aan te wijzen. De gedachte kan immers niet zijn dat ons 
karakter en ons intellect verbetert. Vers 6 geeft het antwoord: Uit de 
mond des Heren komen kennis en verstandigheid. 
In het Woord des Heren, de Bijbel, vinden we dus de wijsheid en door 
dat Woord gaan we de Here beter kennen. 
 
Voor ons dagelijks leven hebben we de wijsheid van God hard nodig. 
We komen met allerlei mensen in aanraking die hun eigen visie en hun 
eigen methoden hebben en we zijn allemaal geneigd om met de massa 
op dezelfde weg mee te gaan. Maar de Bijbel, het Woord van God, 
onderwijst ons met goddelijke wijsheid en geeft ons het verstand dat we 
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nodig hebben om te weten wat goed en wat kwaad is. De kern van die 
wijsheid is: Vreze des Heren, dat is ontzag voor God en bedenken wat 
met Zijn wil en Zijn heiligheid in overeenstemming is. 
Hoe zullen we dat kunnen doen als we Gods Woord niet of nauwelijks 
lezen? Verzuim daarom niet om iedere dag de Bijbel te lezen, want de 
wijsheid is niet automatisch ons kenmerk.  
 
Iemand zal zeggen: “Ik geloof in Jezus Christus, is dat niet genoeg?” 
Het is kort uitgedrukt, maar inderdaad is ieder die in Hem gelooft een 
kind van God.  
Een kind van God moet echter geestelijk groeien, moet allerlei wegen 
kiezen, moet beslissingen nemen, moet voor verzoekingen bewaard 
worden enzovoort. En daarvoor is de wijsheid van boven hard nodig. 
Welk kind kan immers zonder de hulp en de wijsheid van de ouders 
opgroeien?  Zo heeft ook een kind van God de wijsheid van de hemelse 
Vader nodig. 
Dan kunnen we verder onder de bescherming van Gods hand en 
groeien we in het weten wat de rechte wegen zijn, waarover de verzen 
7-13 handelen: 

 
7 Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie 
onberispelijk wandelen, 
8 terwijl Hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner 
gunstgenoten beschermt. 
9 Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, 
elke goede weg. 
10 Want de wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel 
liefelijk zijn; 
11 Bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden, 
12 om u te redden van de boze weg, van de man die verkeerde dingen 
spreekt, 
13 van hen die de rechte paden verlaten, om op duistere wegen te gaan; 
         

 
 

J.Ph.B. 

 
~~~~~~~~~~ 


