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O wonder van liefde, ontferming, genade 

bij God die rechtvaardig in heiligheid is, 

die ondanks de boosheid in zondige daden 

niet rust tot een zondaar in veiligheid is.  

 

O wonder van liefde, die wat het ook kostte, 

de zondaar bevrijdde, aan satan ontrukt,  

zijn Zoon heeft gestraft, maar de zondaar verloste 

en hem als een kind aan zijn hart heeft gedrukt. 

 

O wonder van liefde, een God van ontferming, 

die zondaren plaatst op de eeuwige Rots, 

in Jezus geborgen en in zijn bescherming, 

bestemd voor Gods huis en de heerlijkheid Gods. 

 

O wonder van liefde, de reis duurt wel jaren 

maar reeds is het doel, Jezus’ komst, heel nabij. 

God geve ons kracht om zijn Woord te bewaren, 

want eeuwig getrouw en waarachtig is Hij.  

 

       J.Ph. B. 
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Het evangelie dat Johannes schreef (8) 
______________________________________________ 
 

Hoofdstuk 5, vervolg 

 

Vorige maand hebben we overdacht dat de Here met betrekking tot 
de gestorvenen niet over één opstanding sprak maar over twee. We 
zijn toen geëindigd met vers 29. We willen echter nog even bij vers 
29 stilstaan. 
 

29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de 
opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de 
opstanding ten oordeel. 

 

Met de woorden “die het goede gedaan hebben tot de opstanding 

ten leven” wordt niet bedoeld dat zij van wie de goede werken de 

boze werken overtreffen zodat hun saldo gunstig zal zijn, ten leven 

zullen opstaan. Goede werken zijn werken van geloof. Zonder 

geloof zijn ook wat wij goede werken noemen slechts dode werken. 

God waardeert ze wat dit leven betreft maar zij maken de verkeerde 

dingen niet ongedaan. Onze zonden worden uitsluitend door het 

geloof in Jezus Christus weggedaan.  

Volgens Johannes 6:28 hebben de mensen aan de Here gevraagd 

“Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?”  De 

Here heeft geantwoord “Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, 

die Hij gezonden heeft.” Indien dat goede werk bij iemand niet 

gevonden wordt, hebben alle andere werken die hij heeft gedaan 

geen waarde voor God. 

 
30 Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn 
oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van 
Hem, die Mij gezonden heeft. 

 

De Here Jezus beklemtoonde hier dat Hij niet alleen door God 

gezonden was, maar ook nauwkeurig deed wat naar de wil van de 

Vader in de hemel was. Van eigen willekeur was bij Hem geen 

sprake. Dat laatste moest de Joden van het eerste overtuigen. 

Het behoorde niet nodig te zijn dat Hij dat tegen hen zei. Zijzelf 
hadden de conclusie reeds moeten trekken die Nicodemus onder 
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woorden had gebracht: dat Hij wel van God gekomen moest zijn.  
Daarom vervolgde de Here het voorgaande met: 
 

31 Indien Ik getuig van Mijzelf, is mijn getuigenis niet waar; 
32 een ander is het, die van Mij getuigt, en Ik weet, dat het 
getuigenis, dat Hij van Mij aflegt, waar is. 
33 Gij hebt tot Johannes gezonden en hij heeft van de waarheid 
getuigd; 
34 maar Ik behoef het getuigenis van een mens niet, doch Ik zeg 
dit, opdat gij behouden wordt. 
35 Hij was de brandende en schijnende lamp en gij hebt u een 
tijdlang in zijn licht willen verheugen. 

 
In het algemeen hadden de Joden Johannes als een profeet 
erkend. En hij had van de Here Jezus getuigd dat Hij de Zoon van 
God was. Hij herinnerde hen daaraan omdat het voor hun redding 
beslissend was of zij de Here Jezus als de door God gezondene 
erkenden. Een tijdlang inderdaad had God de Joden het getuigenis 
van Johannes gegund opdat zij zouden geloven. Johannes immers 
verkondigde nadrukkelijk dat hij gekomen was als wegbereider voor 
Degene die na hem kwam, dat was de Here Jezus. In hun 
duisternis was het optreden van Johannes als een lamp geweest 
die hun de goede weg wees. Maar er was meer. 
 

36  Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes; 
want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, 
juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij 
gezonden heeft. 

 

De woorden van de Here die Hij in dit vijfde hoofdstuk sprak waren 

zijn antwoord op het verwijt dat Hij een zieke bij het badwater 

Bethesda gezond had gemaakt. De Joden beschouwden dat als 

werk dat Hij volgens hen op de sabbat niet had mogen doen. Was 

het werken dat de Here gezegd had “Sta op, neem uw matras op en 

wandel.”? En toonde zijn macht om met een woord een zieke te 

genezen niet aan dat Hij van God gekomen was en dat zijn woord 

waarachtig was? Nicodemus had dat wel beseft. Hij had gezegd dat 

niemand die tekenen kon doen die Hij gedaan had. Deze genezing 

was het derde teken in dit evangelie dat Hem aanwees als de door 

God gezondene. Maar het was niet slechts één werk dat ervan 
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getuigde dat Hij door God gezonden was, het betrof werken, 

meervoud. Bovendien was er nog meer. 

 
37 En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis 
gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien, 
38 en zijn woord hebt gij niet blijvend in u, want die Hij gezonden 
heeft, gelooft gij niet. 
39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven 
te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, 
40 en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. 

 

Volgens Mattheüs, Markus en Lukas heeft de Vader toen Jezus 

door Johannes gedoopt werd, voor allen hoorbaar getuigd dat Hij 

zijn geliefde Zoon was. Desondanks volhardden zij in ongeloof. 

Daar komt nog bij dat de Schriften van het Oude Testament 

veelvuldig van Hem getuigden en dat zijn optreden met die 

Schriften in overeenstemming was. Toch bleven zij Hem afwijzen. 

 
41 Eer van mensen behoef Ik niet, 
42 maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. 
43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet 
aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij 
aannemen. 
44 Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft 
en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt? 

 

Het laatste vers hier maakt ons duidelijk waardoor hun hart en hun 

verstand gesloten bleven hoewel zij niet met Mozes of met Elia of 

met een andere profeet te doen hadden, maar met Immanuël, dat is 

God gekomen als een Mens, de Christus Gods. Zij zochten eer voor 

zichzelf. En Hij aan wie alle eer toekwam was voor hen een 

mededinger die afgewezen of zelfs bestreden moest worden. Een 

vleier die in staat zou zijn hun een positie van aanzien te bezorgen, 

zouden ze graag verwelkomen, zoals in de toekomst zal gebeuren. 

 

Jesaja heeft geprofeteerd over hen die “hoog” zijn: “Ga in de 

rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des HEREN en 

voor de luister zijner majesteit. De verwaten ogen der mensen worden 

vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen en de HERE alleen 

is te dien dage verheven. Want er is een dag van de HERE der 
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heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich 

verheft, opdat het vernederd worde; tegen alle trotse en hoge ceders van 

de Libanon en alle eiken van Basan, tegen alle trotse bergen en alle hoge 

heuvels, tegen elke hoge toren en elke steile muur, tegen alle schepen 

van Tarsis en alle kostbare kunstschatten. Dan wordt de verwatenheid der 

mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd, en de HERE 

alleen is te dien dage verheven en de afgoden zullen volkomen 

verdwijnen.” (Jes. 2:10-18) 

Is het niet de zonde van de duivel geweest dat hij zich verhief en 

als God wilde wezen? Is dat ook niet wat satan Eva heeft 

voorgespiegeld: gij zult als God wezen? O ja, het zit ons in het 

zondige bloed om te streven naar “hoog” zijn, terwijl de gezindheid 

van de Allerhoogste in de persoon van Christus is geweest zich te 

vernederen en de positie van een dienstknecht aan te nemen 

(Filippenzen 2:3-11) Hij heeft gezegd “...leert van Mij, want Ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart,...”. (Matth.11:29) 

 

    Hoe hebt U zich vernederd door als Mens te komen 

    toen U als Kindje in een voerbak werd gelegd, 

    en de gestalte van een knecht hebt aangenomen 

    om dat te doen wat God de Vader had gezegd. 

    U hebt gehoorzaamd, U die eng’ len kon bevelen 

    en naar Gods wil aan ’t kruis voor onze schuld betaald. 

    Straks zullen rond uw troon verlosten met zo velen 

    loflied’ ren zingen als U ons hebt thuis gehaald. 

 

    U hebt de naam gekregen boven alle namen, 

    die zich vernederde heeft God de Heer verhoogd. 

    Straks brengt U al de uwen in de hemel samen, 

    en wordt voor allen zichtbaar wat God had beoogd. 

    Die U verloste, zondaars, zullen dan getuigen 

    dat God aan vijanden in liefde heeft gedacht 

    als zij als kind’ ren van de Vader zullen buigen 

    voor U die daarvoor het verlossingswerk volbracht. 
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45 Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is 
Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. 
46 Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want 
hij heeft van Mij geschreven. 
47 Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn 
woorden geloven? 

 

In Johannes 3:17 had de Here al gezegd dat de Vader zijn Zoon 

niet in de wereld heeft gezonden om te oordelen. Zijn woorden in 

vers 45 zijn daarmee in overeenstemming. Maar wat heeft de Here 

Jezus door de verzen 46 en 47 een krachtig positief getuigenis 

gegeven met betrekking tot het gezag en de waarheid van de 

woorden Gods die door de profeten zijn opgetekend. We weten dat 

het zaad van de vrouw was beloofd, die de slang de kop zou 

vermorzelen.  

 

In Deut. 18:15-19 lezen we dat Mozes ook heeft voorzegd dat de 

Here een profeet zou verwekken: “Een profeet uit uw midden, uit uw 

broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem 

zult gij luisteren. Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd hebt op 

Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: Ik wil niet langer de 

stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, 

opdat ik niet sterve. Toen zeide de HERE tot mij: Het is goed, wat zij 

gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van 

hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en 

hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert 

naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik 

rekenschap vragen.”  

Die woorden zeggen veel meer dan de hoorder bij het horen 

onmiddellijk beseft. “Een profeet zoals ik ben”, dat betekende veel 

meer dan een grote of gezaghebbende profeet. Enig nadenken 

moest de Joden doen beseffen dat de Here beloofde een verlosser 

te geven, één die van het oordeel door God zou verlossen door 

verzoening op grond van een offer. Want was dat niet wat God hun 

door Mozes had gegeven, waaraan ze ook telkens door het Pascha 

herinnerd werden? Er waren in Israël weliswaar talloze offers 

gebracht, eeuw in, eeuw uit, maar de verlossing door het bloed van 

het paaslam was immers éénmalig geweest. Moest dat hen niet tot 
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nadenken brengen?  En had Johannes Hem niet aangewezen als 

het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt? Wierp dat geen 

licht over hetgeen had plaats gevonden toen Mozes hen uit Egypte 

zou leiden? 

Zeker, de Schriften, het geschreven Woord van God, stemmen 

overeen met het Woord dat vlees was geworden. En het geloof ziet 

en erkent dat en houdt beide vast, zodat getuigd kan worden “gij 

hebt mijn Woord bewaard en mijn Naam niet verloochend”. (Openb. 3:8) 

De twee zijn niet te scheiden. 

 

Hoofdstuk 6 

 
1 Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in 
Galilea. 
2 En Hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen, die 
Hij aan zieken verrichtte. 
3 En Jezus ging de berg op en zat daar neder met zijn discipelen. 
4 En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. 

 

De laatste woorden van het vorige hoofdstuk geven een bepaalde 

kleur aan vers 1 in dit hoofdstuk. Ongeloof ontmoette de Here, 

ondanks de vele bewijzen dat Hij door God gezonden was, ja in de 

naam van de Vader op-trad. Maar als wij vol zijn van eigen belang, 

eigen eer en aanzien onder de mensen, nemen we een standpunt 

in dat satan behaagt. Dan luistert de mens niet naar Gods stem, 

doordat hij slechts in één ding geïnteresseerd is: de eigen 

belangrijkheid. 

 

De Here vertrok en Hij ging de berg op en zat daar alleen met zijn 

discipelen. Dat moet telkens een verademing voor Hem zijn 

geweest en daar kon Hij bidden met zijn Vader. In Mattheüs 14 

geven de verzen 1-12 een verslag van hetgeen met Johannes de 

Doper gebeurd was. Herodes had die grote profeet laten 

onthoofden. Zijn volgelingen waren naar de Here Jezus gegaan om 

het Hem te vertellen, waarna Hij zich afzonderde op een eenzame 

plaats. Maar Hij kon niet alleen blijven. De mensen zochten en 

vonden Hem en hoewel Hij na de treurige vermelding over het lot 

van Johannes aan rust en gebed behoefte had, kon Hij tegenover 



 8 

de behoefte van de toegestroomde mensen niet onverschillig 

blijven. 

 

Het pascha zou spoedig gevierd worden. Hij wist van een later 

pascha en wat dan zou gebeuren. Johannes was onthoofd maar Hij 

wist dat Hem de kruisdood wachtte. Maar toen zag Hij die grote 

aantallen mensen dichterbij komen. Zij hadden de tekenen gezien 

en wisten dat er zieken genezen waren. Dat trok hen wel. De Here 

echter zocht de stilte en de rust. Verderop in hoofdstuk 6 lezen we 

in vers 15 dat Hij ontweek op de berg. Hijzelf alleen. Vervolgens 

zeggen de verzen 16 en 17 ons dat de discipelen zonder de Here in 

het schip naar de overkant voeren. 

Maar Hij wist wat Hij eerst ten opzichte van al die mensen zou 

doen. Hij zou hun een nieuw teken geven, dat niet slechts voor hun 

ogen gebeurde, maar waarin zijzelf betrokken zouden zijn. 

 
5 Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag, dat een grote schare tot 
Hem kwam, zeide Hij tot Filippus: Waar zullen wij broden kopen, dat 
dezen kunnen eten? 
6 Maar dit zeide Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist 
zelf, wat Hij doen zou. 
7 Filippus antwoordde Hem: Tweehonderd schellingen brood is voor 
dezen niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen. 

 

Nee, Filippus wist geen oplossing. Hij dacht slechts aan wat hijzelf 

zou kunnen doen indien hij voldoende geld had. Hij bedacht niet dat 

hij sprak met Hem door wie het koren groeit. Zou Hij die mens en 

dier op de gehele aarde verzorgt niet voor vijfduizend mensen 

kunnen zorgen? 

Tweehonderd schellingen, voor Filippus een grote som waarmee je 

bijna wonderen zou kunnen doen, bijna, want het aantal mensen 

was groot. Zeker, voor tweehonderd schellingen te groot, maar niet 

te groot voor Hem die alle leven op aarde onderhoudt. 

 
8 Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, 
zeide tot Hem: 
9 Hier is een jongen, die vijf gerstebroden en twee vissen heeft; 
maar wat betekent dit voor zovelen?  
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Vijf gerstebroden en twee vissen! Tweehonderd schellingen zouden 

niet genoeg zijn, laat staan die vijf broden en twee vissen. 

 

Weinig wordt veel, wordt veel in Jezus’ handen, 

weinig wordt veel als Hij verdelen gaat. 

weinig wordt veel, want zie maar in die manden 

dat van de zegen niets verloren gaat. 

 

Is het niet veel wat God u heeft gegeven, 

is het niet veel? Geeft het nochtans aan Hem. 

Want ook het heel geringe in ons leven, 

als Hij het zegent is tot eer van Hem. 

 

Hebt U heel veel? Pas op, als U ’t gaat dragen 

blijkt het teveel en glijdt het uit uw hand. 

Wat komt u doen, zal Hij dan aan u vragen 

als u beschaamd staat met een lege hand. 

 

Wat kunnen wij doen om zegen te verspreiden? Wat kunnen we 

doen om de mensen het Levende Brood voor te stellen? We zijn 

niet allemaal van natuur een evangelist. Is het heel veel wat u kunt 

geven of zeggen of misschien heel weinig? Beslissend is of we het 

vele of het weinige aan Jezus geven. Niet alleen liefde tot de 

medemensen moet ons drijven; soms is dat zelfs moeilijk, want het 

valt niet mee een onaangenaam mens lief te hebben. Maar Hem die 

ons heeft verlost hebben we lief. Of niet? Jawel, we hebben Hem 

lief, hoe zwak ook. 

Goed, geeft dan de zegen die Hij U gaf om zijnentwil door aan de 

ander, wie het ook mag wezen. Dan doet u wat de Here bedoelt en 

geeft u eigenlijk uit Zijn hand. Dan kan Hij met het kleine of het 

weinige, maar ook met het grotere, wonderen doen.  

 
10 Jezus zeide: Laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras 
op die plaats. De mannen gingen dus zitten, ten getale van 
omstreeks vijfduizend. 
11 Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen, 
die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. 
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Ga maar zitten als de Here bezig is. Laat Hem maar doen, want zijn 

doen is zegen. En Hij discrimineert niet. Hier staat niet dat de Here 

zijn discipelen gebruikt heeft om uit te delen. In de St. Vert. staat 

dat wel. Het kan zijn dat de Here zijn discipelen wel heeft 

ingeschakeld, maar het accent moest liggen op het teken dat de 

Here hiermee gaf, het teken dat duidelijk moest maken dat Hij door 

God gezonden was.  

Een teken is een aanwijzing van iets anders. Natuurlijk was dit 

teken een wonder, maar dat wonder had een functie. Het moest 

erop wijzen dat Hij “van God gekomen was”, zoals Nicodemus het 

had gezegd. Het was in dit evangelie het vierde teken. 

 

In hoofdstuk 20:30 en 31 heeft Johannes geschreven: “Jezus heeft 

nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die 

niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij 

gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, 

gelovende, het leven hebt in zijn naam.“ 
Daar gaat het over het feit dat die tekenen zijn opgeschreven. Maar 

de tijdgenoten van de Here Jezus op aarde hebben ze gezien. We 

kunnen dus zeggen: Jezus heeft nog vele andere tekenen voor de 

ogen van zijn discipelen gedaan, opdat men zou geloven, dat Jezus 

is de Christus, de Zoon van God, en gelovende, het leven zou 

hebben in zijn naam. 

Dat is wat dit evangelie bedoelt te zeggen: Jezus is de Christus, de 

Zoon van God, en daartoe dienen de zeven tekenen die vermeld 

zijn. 

 
12 En toen zij verzadigd waren, zeide Hij tot zijn discipelen: 
Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga. 
13 Zij verzamelden die dus en vulden twaalf korven met brokken 
van de vijf gerstebroden, die overgeschoten waren, nadat men 
gegeten had. 

 

Het was inderdaad wel een wonder. Vijf broden en twee vissen, wat 

was dat nu voor vijfduizend mensen! Maar allen werden verzadigd, 

zoveel zij wilden. En wat daarna was overgebleven was veel meer 

dan die vijf broden en twee visjes. Twaalf korven, voor iedere 

volgeling van de Here een korf vol. 
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Ik kan het niet laten om hier een vrije toepassing te geven: Als de 

Here ons gebruikt of onze geringe gave gebruikt om anderen te 

zegenen raken we niets kwijt, integendeel. Dan blijkt er van de 

zegen waardoor anderen gediend zijn, voor ons meer over te 

blijven dan we ooit aan Hem gegeven hebben. 

   
14 Toen dan de mensen zagen, welk teken Hij verricht had, zeiden 
zij: Deze is waarlijk de profeet, die in de wereld komen zou. 
15 Daar Jezus bemerkte, dat zij zouden komen en Hem met geweld 
meevoeren om Hem koning te maken, trok Hij Zich weder terug in 
het gebergte, geheel alleen. 

 

Inderdaad, Hij was de vervulling van de woorden die Mozes had 

gesproken over een profeet die komen zou, wiens woorden allen 

zouden moeten aannemen, waarnaar wij reeds verwezen hebben. 

(Deut.18:15-19) Maar Hij kon het koningschap niet aanvaarden als 

zij zich niet van harte bekeerden tot God. Moesten bovendien de 

Schriften niet vervuld worden, dat Hij moest lijden om als Lam van 

God de vaste grond voor verzoening en vergeving van zonden te 

leggen? 

      Wordt D.V. vervolgd. 

J.Ph. B. 

~~~~~~~~~~ 

 

 
De profetie van Ezechiël (22) 
______________________________________________ 
 

Hoofdstuk 27 

Een klaaglied over Tyrus (vervolg) 
 

9 De oudsten en wijzen van Gebal voeren op u als 
scheepstimmerlieden. Alle zeeschepen met hun bemanning lagen in 
u om uw koopwaar te ruilen. 
10 Perzen, Lydiërs en Puteeërs dienden in uw leger als uw 
krijgslieden; schild en helm hingen zij binnen u op; zij zetten u 
luister bij. 
11 Mannen uit Arvad en Chelek stonden overal op uw muren, en 
Gammadieten op uw torens; hun schilden hingen zij allerwegen aan 
uw muren; zij maakten uw schoonheid volkomen. 
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Zo was het met Tyrus. Uit allerlei volken werden mensen 

aangetrokken door de welvaart en rijkdom in die stad. Wie veel 

heeft en veel kan geven kan op de steun en bijval van velen 

rekenen. Hoe het vele verkregen wordt blijkt dan van geen 

betekenis te zijn. Als het eigen belang gediend wordt, wordt de 

norm van wat behoorlijk is desnoods tot het uiterste verlaagd.  

De hebzucht en de hoogmoed zorgen voor krachtige impulsen en 

de duivel, de wereldbeheerser op de achtergrond, maakt daarvan 

gretig gebruik.  

 
12 Tarsis dreef handel met u, vanwege de overvloed aan allerlei 
goederen; zilver, ijzer, tin en lood leverde het voor uw waren. 
13 Javan, Tubal en Mesech handelden met u; slaven en koperwerk 
leverden zij voor uw koopwaar. 
14 Uit Beth–Togarma leverde men paarden, rijdieren en muildieren 
voor uw waren. 
15 De Dedanieten dreven handel met u; talrijke kustlanden waren 
uw afzetgebied; ivoor en ebbenhout brachten zij u als schatting. 
16 Aram dreef handel met u ter wille van uw vele voortbrengselen; 
hematiet, roodpurper, kleurig geborduurde gewaden, linnen, 
parelmoer en robijnen leverden zij u voor uw waren. 
17 Juda en het land Israël dreven handel met u; tarwe van Minnith, 
mirre, honig, olie en balsem leverden zij voor uw koopwaar. 

 

Tarsis lag mogelijk in het zuiden van Spanje, maar de naam werd 

ook gebruikt voor het gebied van Italië. Het betrof in ieder geval het 

westen vergeleken met Tyrus. Het gebied van Klein Azië was voor 

de hand liggend als leverancier van allerlei koopwaar bestemd voor 

verre afnemers. Met Togarma was dat niet anders. Dat Syrië als 

achterland veel producten afnam en leverde, evenals Juda en 

Minnith, een gebied van tarwe en andere producten van het land 

was ook begrijpelijk.  

 
18 Damascus dreef handel met u om uw vele voortbrengselen, 
vanwege de overvloed aan vele goederen, om wijn van Chelbon en 
wol van Sachar. 
19 Wedan en Javan uit Uzzal leverden gesmeed ijzer voor uw 
waren; kassie en kalmoes behoorden tot uw koopwaar. 
20 Dedan dreef handel met u in dekkleden voor ruiters; 



 13 

21 Arabië en al de vorsten van Kedar stonden met u in 
handelsverkeer; zij dreven handel met u in lammeren, rammen en 
bokken. 
22 De kooplieden van Scheba en Rama dreven handel met u: het 
fijnste van alle specerijen, allerhande edelgesteente en goud 
leverden zij voor uw waren. 
23 Haran, Kanneh en Eden de kooplieden van Scheba, Assur, 
Kilmad dreven handel met u. 
24 Zij handelden met u op uw markt in staatsiegewaden, 
blauwpurperen en kleurig geborduurde mantels, in bont geweven 
tapijten, in gevlochten kabeltouwen. 
25 Schepen van Tarsis brachten u de koopwaar aan. Volgeladen en 
zwaar bevracht laagt gij midden in de zee. 

 
De uitgebreide opsomming illustreert afdoende de verreikende 
invloed van Tyrus en het belang van velen bij een verbinding met 
die havenstad. De stad wordt afgeschilderd als een afgeladen 
vrachtschip op volle zee. 
 

26 Op wijde wateren brachten u uw roeiers; de oostenwind 
verbreekt u midden in zee. 
27 Uw rijkdom en uw waren, uw koopwaar, uw schepelingen en 
matrozen, uw scheepstimmerlieden en handelaars, en al uw 
krijgslieden die zich op u bevinden, ja heel de bemanning die aan 
boord is, weg zinken zij in het hart van de zee, op de dag van uw 
ondergang. 
28 Van het angstgeschreeuw uwer matrozen beven de opgezweepte 
golven.  

 
Als de Here de winden gebiedt wordt plotseling duidelijk hoe 
afhankelijk de ogenschijnlijk onaantastbare positie van de 
zeevarende stad was. Al de toegewijde en ervaren profiteurs van 
haar handel en positie konden haar ondergang niet voorkomen. 
 

29 Allen die de riemen hanteren, de schepelingen, al de 
zeevaarders verlaten nu hun schepen, zij gaan aan land. 
30 Zij weeklagen luid over u en jammeren bitter, zij werpen stof op 
hun hoofd en wentelen zich in as. 
31 Om uwentwil scheren zij zich kaal en omgorden zij zich met 
rouwgewaad; in bitter zielenleed wenen zij over u. Een bittere 
rouwklacht! 
32 Jammerend heffen zij een klaaglied over u aan, een klaagzang 
zingen zij over u: wie is als Tyrus, de verwoeste, midden in de zee? 
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Het doet heel sterk denken aan wat we in de Openbaring 18:11-19 
lezen na de val van Babylon: “En de kooplieden der aarde wenen en 
bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt, lading 
van goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van fijn linnen, purper, zijde 
en scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en 
allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, 
kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe, 
lastdieren, schapen; lading van paarden en wagens en van lichamen; en 
zielen van mensen. En het ooft, waarnaar uw ziel begerig was, is van u 
weggegaan en al wat kostelijk en schitterend was, is voor u verloren en 
het zal nooit meer gevonden worden. De kooplieden in deze dingen, die 
aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan uit vrees voor haar 
pijniging, wenend en rouw bedrijvend, en zeggende: Wee, wee, die grote 
stad, die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd 
was met goud en edelgesteente en paarlen, want in een uur is al die zo 
grote rijkdom verwoest! En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de 
zeelieden en allen, die de zee bevaren, bleven van verre staan, en riepen, 
toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was 
aan deze grote stad gelijk! En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, 
wenend en rouw bedrijvend, zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin 
allen, die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden 
zijn, want zij is in een uur verwoest!”  

 
Zoals reeds naar voren gebracht is, zal zich aan het eind der dagen 
drie maal een val voordoen: Van de vrouw die in de eerste 
drieëneenhalf jaar het laatste wereldrijk bestuurt, dat is Babylon, 
van de antichrist die zichzelf als god laat aanbidden en van de 
satan, aanvankelijk gebonden en na de opstand van Gog en Magog 
met vele bondgenoten in de hel geworpen. 
Dat er een nauwe relatie bestaat tussen de drie, wordt duidelijk als 
in hoofdstuk 28:2 van Tyrus gezegd wordt dat het zich heeft 
verheven en heeft gezegd “ik ben een god, een godenwoning 
bewoon ik” (“Ik ben God, ik zit in Gods stoel,..” St. Vert.), een 
kenmerk van de antichrist, en dat in vers 12-15 van dat hoofdstuk 
over Tyrus wordt gesproken met woorden die aan satan doen 
denken. 
 

33 Toen uw waren kwamen van de zee, hebt gij vele volken 
verzadigd; met uw vele goederen en uw koopwaren hebt gij de 
koningen der aarde rijk gemaakt. 
34 Nu zijt gij in stukken gebroken, weggevaagd van de zee, 
verzwolgen in waterdiepten; uw koopwaar en al uw opvarenden. 
Weggezonken zijn zij met u. 
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35 Alle bewoners der kustlanden ontzetten zich over u; hun 
koningen zijn door huivering bevangen, verwrongen is hun gelaat. 
36 De kooplieden onder de volken fluiten u uit, een verschrikking 
zijt gij geworden, verdwenen zijt gij. Voor altijd! 

 
Hoe beschaamt de zelfzuchtige vriendschap. Is er geen voordeel 
meer te behalen, dan is ook alle belangstelling weg en zal 
hulpgeroep niet worden beantwoord. Typerend voor de wereld.  
Hoe geheel anders is de liefde Gods, die zelfs zijn verstokte 
vijanden tracht te overreden om zijn genade aan te nemen tot hun 
eeuwig behoud, waarvoor Hij zelfs zijn Zoon in het oordeel heeft 
overgegeven.  
En wat ontvangt de mens die bekoord wordt door de melodieën van 
de wereld:   
        Gewin, gewin,   Wat rest, wat rest 
 is het begin.   te lange lest: 
 Verdwijnt, verdwijnt,  Wie leugen mint,  
 dat is het eind.  haar ondervindt. 
 

Hoofdstuk 28 
 
Het einde van wie meent god te zijn 
 

1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
2 Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus: zo zegt de Here HERE: 
omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, 
een godenwoning bewoon ik midden in zee, (terwijl gij een mens zijt 
en geen god) en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god; 
3 voorzeker, gij zijt wijzer dan Daniël, geen geheim is voor u 
verborgen; 
4 door uw wijsheid en uw inzicht hebt gij u een vermogen verworven 
en goud en zilver verzameld in uw schatkamers; 
5 door uw wijs beleid bij de handel hebt gij uw vermogen 
vermeerderd, en uw hart is trots geworden op uw vermogen. 
6 Daarom, zo zegt de Here HERE, omdat gij in uw hart uzelf 
gelijkgesteld hebt met een god, 
7 daarom, zie, Ik breng vreemdelingen, de gewelddadigste der 
volken over u; die zullen hun zwaarden trekken tegen de luister van 
uw wijsheid en uw glans ontwijden. 
8 In de groeve zullen zij u doen neerdalen, gij zult de bittere dood 
der gesneuvelden sterven, midden in de zee. 
9 Zult gij dan nog zeggen: ik ben een god (terwijl gij een mens zijt 
en geen god) als gij staat tegenover hem die u doodt en in de macht 
zijt van wie u neerslaan? 
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10 De dood der onbesnedenen zult gij sterven door de hand van 
vreemdelingen, want Ik heb het gesproken, luidt het woord van de 
Here HERE. 

 

Koning Hiram van Tyrus had zich indertijd verblijd over koning 

Salomo en gezegd “Geprezen zij de Here, de God van Israël, die de 

hemel en aarde gemaakt heeft, daar Hij aan koning David een wijze zoon, 

begiftigd met verstand en inzicht, heeft gegeven... .” (2 Kron. 2:12) Hoe 

ver was de koning van Tyrus in Ezechiëls dagen afgeweken van het 

goede spoor van zijn voorganger Hiram. Hoogmoed en het pogen 

als god beschouwd te worden, hoe duidelijk werd deze man door de 

satan geïnspireerd!  

 

Zo zal in de toekomst, die mogelijk niet meer ver is, de antichrist 

zichzelf in de tempel Gods zetten en zich als een god laten 

aanbidden. Daarmee bezegelt hijzelf zijn ondergang. Drieëneenhalf 

jaar zal zijn godslasterlijk optreden duren, waarna ook voor hem de 

ondergang komt: “En het beest werd gegrepen en met hem de valse 

profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen 

verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn 

beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, 

die van zwavel brandt.” (Openbaring 19:20) 

      

Wordt D.V. vervolgd. 

J.Ph. B 

~~~~~~~~~~ 

 
 

Spreken in talen 
______________________________________________ 
 

Dat vinden velen aantrekkelijk. Het is eindelijk eens wat anders dan 

wat al eeuwenlang in de kerkdiensten geboden wordt. Diensten die 

daardoor (met nog andere zaken) gekenmerkt worden, trekken 

honderden enthousiaste  bezoekers. Maar weet men eigenlijk wat 

dat spreken in talen is en waartoe dat bedoeld is? En waarom 
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moest het honderden jaren duren voordat het weer werd 

toegepast? 

 

De eerste keer bij de uitstorting van de Heilige Geest: 

verstaanbare talen die onder heidenen gangbaar waren,  

de Joden waren daarvan buiten zichzelf. 

 
We lezen erover in Handelingen 2:2-11: “En eensklaps kwam er uit de 

hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele 

huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als 

van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij 

werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere 

tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er 

Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de 

hemel; en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en 

verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En 

buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die 

daar spreken, Galileeërs? En hoe horen wij hen dan een ieder in onze 

eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parthen, Meden, Elamieten, inwoners 

van Mesopotamië, Judea en Capadocië, Pontus en Asia, Frygië en 

Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende 

Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Kretenzen en Arabieren, wij 

horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.” 

Dat is gebeurd toen de Heilige Geest werd uitgestort, zoals vers 4 

ook zegt. 

Wat werd gehoord waren verstaanbare talen die door de Joden uit 

verschillende landen verstaan en begrepen werden. De Geest van 

God liet de gelovigen niet iets zeggen wat niemand kon verstaan.  

 

Waarom waren de Joden onthutst? Wel, de Here had immers altijd 

de taal van Israël gebruikt om Zijn wil en gedachten aan mensen 

kenbaar te maken. Het was toch ongehoord dat God talen van 

heidenen zou gebruiken! Toch vond dat hier plaats.  Waarom was 

dat? Deugde de taal van Israël niet meer? Wendde de Here zich 

van Israël af? Dat kon toch niet waar wezen! Het was duidelijk wel 

waar. Dat was een veeg teken, een teken van Gods toorn over 

Israël.  Zeker, maar dat was voorzegd. We lezen in Jes. 28:10-13: 
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“Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar 

wat. Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in 

een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: 

Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing. Maar zij 

wilden niet horen. Zo zal voor hen het woord des HEREN zijn: wet op wet, 

wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat, opdat zij bij hun gaan 

achterwaarts struikelen en te pletter vallen, verstrikt en gevangen 

worden.” In 1 Korinthiërs 14 heeft Paulus die woorden aangehaald in 

de verzen 21 en 22: “In de wet staat geschreven: Door lieden van een 

andere taal en door lippen van vreemden zal Ik tot dit volk spreken, en 

toch zullen zij naar Mij niet luisteren, zegt de Here. Derhalve zijn de 

tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen; 

de profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen, die 

geloven.” Deze woorden van Paulus maken ons voor zover dat nog 

nodig was, duidelijk dat het spreken in niet-Joodse talen niet voor 

gelovigen maar voor ongelovigen bedoeld was en dan als een 

teken. Het was niet bedoeld om vreemden het evangelie te 

verkondigen, maar om ongelovigen, met name Joden, een teken te 

geven van Gods ongenoegen en toorn over hen. 

 

Als heidenen vreemde talen spraken 

 

De volgende vermelding in het Nieuwe Testament vinden we in 

Handelingen 10:43-46 toen Petrus aan de Romein Cornelius en zijn 

bloedverwanten en vertrouwde vrienden het evangelie verkondigde: 

“Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, 

vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Terwijl Petrus deze 

woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden. 

En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren 

medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook 

over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen 

en God grootmaken.” Er waren er al eerder door de prediking van het 

evangelie gelovig geworden. In die gevallen wordt niet vermeld dat 

de hoorders die geloofden in vreemde talen spraken. Waarom hier 

wel? Vers 45 zegt ons dat de Joden die met Petrus waren 

meegekomen helemaal verbaasd stonden toen zij constateerden 

dat God ook aan heidenen zijn Geest gaf. Dat is tegelijk de 
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verklaring waarom God in dit geval de bekeerlingen in vreemde 

talen liet spreken. Het maakte de aanwezige Joden duidelijk dat 

God heidenen die in de Here Jezus gaan geloven hetzelfde geeft 

als ook aan Joden die geloven. In dit geval was de gave om in talen 

te spreken eveneens een teken voor de aanwezige Joden, een 

teken dat de Here ook de heidenen de bekering ten leven 

geschonken had.  

 

De derde vermelding is in Handelingen 19:2-6. Paulus ontmoette in 

Efeze enige discipelen, maar schijnt bij hen iets gemist te hebben: 

“En hij zei tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het 

geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, 

dat er een Heilige Geest is. En hij zei tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? 

En zij zeiden: In de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes 

doopte een doop van bekering en zei tot het volk, dat zij moesten geloven 

in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten 

zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. En toen Paulus hun de 

handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in 

tongen en profeteerden.” Het betrof mensen die de prediking van 

Johannes hadden geloofd en gedoopt waren met de doop der 

bekering, maar van de Here Jezus niet wisten. De apostel heeft hun 

over Hem verteld en toen zij zich in Zijn naam hadden laten dopen 

en Paulus hen als broeders aanvaardde door hun de handen op te 

leggen, gaf God ook aan hen de Heilige Geest, wat bleek doordat 

zij in talen spraken als op de Pinksterdag. 

Dit uitzonderlijke geval kan zich vandaag niet meer voordoen. De 

Here vond het nodig dat de eersten die in Efeze tot de gemeente 

behoorden, hetzelfde zouden meemaken als de discipelen op de 

Pinksterdag beleefd hadden, opdat het begin van de gemeente in 

Efeze gelijk zou zijn aan het begin van de gemeente in het 

algemeen. 

 

De laatste vermelding van spreken in vreemde talen vinden we in 

de eerste brief aan de Korinthiërs en wel in de hoofdstukken 

12:10,28, 13:1 en 14. In dat laatste hoofdstuk maakt Paulus 

duidelijk waartoe het spreken in vreemde talen was bedoeld: Het 

was een teken voor ongelovigen (vers 22, met name ongelovige 



 20 

Joden) en het was niet wenselijk in de gemeente in vreemde talen 

te spreken, aangezien de gemeente uit gelovigen bestaat. De 

gelovigen moesten dat begrijpen en niet in een vreemde taal 

spreken indien het niet kon worden vertaald. In Korinthe verstond 

men niet waartoe de talen dienden en spraken zij in vreemde talen 

zonder dat iemand er door werd gediend. Alle gaven zijn bedoeld 

tot stichting van het geheel. Er is geen gave om zichzelf te stichten. 

Voor God behoeft men evenmin in een bepaalde taal te spreken, Hij 

verstaat ze alle. En onverstaanbare dingen verkondigen 

(verborgenheden) brengt niemand enige zegen. Paulus schreef dan 

ook in 1 Kor. 14:18: “..maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met 

mijn verstand spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden 

woorden in een tong”. Zijn vermaning “weest mijn navolgers” gelden 

ongetwijfeld ook hier. 

 

In talen spreken vandaag 

 

Voorheen gebruikte de Here de taal van Israël. Op de Pinksterdag 

gaf de Here de gave om in talen der heidenen te spreken opdat de 

Joden zouden beseffen dat de Here zich van hen afwendde. Maar 

ook nu nog wordt het woord van God niet in de taal van Israël, 

maar in talloze talen van de heidenen verkondigd en de Bijbel is in 

evenzoveel talen overgezet. God spreekt in onze tijd niet door de 

taal van Israël maar nog steeds door voor hen vreemde talen. Een 

bijzondere gave hoeft de Here reeds lange tijd daarvoor niet te 

geven. 1 Korinthiërs 14:1-5 zegt ons niet wat het doel is van de 

gave om in talen te spreken. Die verzen zeggen ons wat het 

armelijke en onnutte resultaat is van het spreken in talen indien het 

wordt gepraktiseerd zoals men in Korinthe deed, in de gemeente, 

waar niemand het verstond. De apostel wenste daarom voor de 

gelovigen in Korinthe dat zij in het verstand volwassen zouden 

worden: “Broeders, weest geen kinderen in het verstand, maar in de 

boosheid; wordt in het verstand volwassen.” (14:20) Wat was er dan 

boos in hun doen? Het was boos de gave om in talen te spreken 

niet als teken voor ongelovigen te gebruiken, maar als een middel 

om in de gemeente een bijzondere indruk te maken. 
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Daarom geliefde gelovige, streef er niet naar om in talen te spreken 

want u zult daarmee niemand enig nut doen of een zegen bereiden. 

Ook de Here hoort u in uw eigen taal. Bidt niet om die gave, want 

zij is in onze dagen van geen nut. De Here geeft ze ook niet, zoals 

herhaaldelijk is gebleken. Bidt dat u tot zegen voor anderen mag 

wezen, door hulp, medeleven, uitleg van de Schrift of door de 

verkondiging van het evangelie, door werk onder jongeren of 

kinderen enzovoort. Maar streef niet naar wat geen nut doet en 

geen zegen werkt.  

        J.Ph.B. 

 

~~~~~~~~~~ 

 
 

De rijkdom en de armoede van de Heer Jezus 
______________________________________________ 
 

“Want gij kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, 

terwijl Hij rijk was, ter wille van u arm is geworden, opdat gij door 

zijn armoede rijk zoudt worden.” (2 Kor.8:9) 

 

Ongetwijfeld zal hier al vaker over zijn geschreven of gesproken, 

maar door ons er nog eens bij te bepalen kan de liefde van deze 

kostbare Persoon weer extra ons hart doen ontbranden. 

Eigenlijk is bovenstaande tekst al het antwoord op ons onderwerp. 

Het totale antwoord.  

Hoe beschouwen mensen in de wereld in het algemeen hun 

rijkdom? Een goede gezondheid, prima baan, leuke (liefst 

goedlerende) kinderen, fijne familieband en, kon het zijn, ook  nog 

een aardig bedragje op de bank. 

En wij, die de Heer Jezus als onze Verlosser kennen, waaruit 

bestaat onze rijkdom? Uit de uitnemende rijkdom van Zijn genade? 

Maar toch ook in ons leven met medegelovigen? Een zeer kostbaar 

iets. 

Deze overdenking heeft ten doel een zeer bescheiden blik te slaan 

op het leven van onze Heer gedurende zijn omwandeling hier op 
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aarde. Wat had Hij hier wèl en wat niet. Wat gaf Hij prijs voor u en 

mij? Onvoorstelbaar veel, nee, alles! 

 

Op de vraag wat Zijn rijkdom was en is, weten we eigenlijk niets te 

schrijven. Een regel uit een lied zegt het zo: “Uw rijkdom is niet te 

doorgronden.” En wat we erover denken te weten is zo fragiel dat 

dit niet zonder grote schroom kan worden overdacht. We betreden 

dan heilige grond. Denken we in dit verband aan de apostel Paulus, 

die, opgetrokken tot in de derde hemel, iets van die heerlijkheid 

heeft mogen aanschouwen, maar   wie het niet geoorloofd was 

hierover te spreken. 

Wel willen we verwijzen naar hetgeen geschreven staat in 

Spreuken 8:30 en 31: “toen was ik een troetelkind bij Hem, ik was één 

en al verrukking dag aan dag, te allen tijde mij verheugend voor zijn 

aangezicht, mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk, en mijn vreugde 

was met de mensenkinderen.” 

Uiteindelijk bestaat Zijn rijkdom uit alles, Hij is immers de Schepper 

van hemel en aarde, ja van de gehele kosmos. (Jes. 40:28) “Mij is 

het zilver en mij is het goud” staat er geschreven in Haggai 2:9 en “Mij 

behoort het gedierte des wouds en het vee op duizend bergen.” (Ps. 

50:10) Lees ook Psalm 8. 

De Heer Jezus was steeds in de schoot van de Vader, óók toen Hij 

hier op aarde rondwandelde. Dat was zijn vaste plaats, zoals dat 

wordt verwoord in Joh. 1:18: “Niemand heeft ooit God gezien, de 

eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is....” Er is niemand 

die dit grote mysterie kan begrijpen. 

Die innige relatie tussen de Vader en de Zoon, die de Heilige Geest 

ons uit de Schrift heeft laten zien, zien wij al bij de 12-jarige Jezus 

in de tempel, die zijn moeder liefdevol moest wijzen op het feit dat 

Hij “moest zijn in de dingen van zijn Vader”, tot het moment dat de 

Heer Jezus de woorden sprak: “Vader in Uw handen beveel ik mijn 

geest.” Maar ook tussen deze twee genoemde schriftplaatsen heeft 

Hij menigmaal de Vadernaam uitgesproken. Wat verschrikkelijk is 

het voor de Heer Jezus geweest toen het moment daar was dat 

God hem geen antwoord gaf op zijn bittere klacht: “mijn God, mijn 

God, waarom hebt U mij verlaten?” De Vader wás er, maar God moest 
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zwijgen toen Hij zijn Zoon mijn zonden zag torsen. Niemand kan die 

diepte van Zijn lijden meten.  

En nu zit Hij, nadat Hij dat grote werk heeft volbracht, aan de 

rechterhand van de Majesteit in de hoge. (Hebr. 1:3) En éénmaal, 

heel spoedig, zal zijn vreugde volkomen zijn als Hij zijn bruid zal 

invoeren in het Vaderhuis en deze dan zonder vlek of rimpel voor 

zich zal stellen. (Ef. 5:27) 

Onze God, mens geworden in de Heer Jezus om ons te redden, 

heeft tijdens zijn leven hier op aarde ondanks schaarse momenten 

van vreugde, slechts armoede, teleurstellingen en tegenwerkingen 

meegemaakt. Iets van die armoede zullen we nader bezien. 

 

1. Geen plaats in de herberg. (Lucas 2:7) 

Geboren in Bethlehem in het “Broodhuis”. Voor Hem, het brood des 

levens, was geen plaats in de herberg. De Heer Jezus, die toen Hij 

hier op aarde rondwandelde, goed doende, nooit heeft opgehouden 

God te zijn, heeft vrijwillig die kostbare plaats in de hemel verlaten. 

Hem voor wie geen plaats groot genoeg was, zoals we lezen in het 

gebed van Salomo in 1 Kon. 8:27, werd verwezen naar een stal. 

 

2. Geboren in een stal, geen wieg maar een kribbe, een voerbak 

voor dieren was goed genoeg voor Hem als rustplaats. Speciaal 

met de kerstdagen wordt op veel plaatsen gezongen “geen wiegje 

als rustplaats, maar een krib was ‘t weleer...” Jazeker, zo arm werd 

de Heer, Hij die daar als een hulpeloos Kind in een kribbe lag en 

door zijn moeder verzorgd en gevoed moest worden. Van een oude 

broeder, die al lang bij de Heer is, hoorde ik eens de opmerking: 

“waar zou een Lam anders geboren moeten worden dan in een 

stal?” En dat Goddelijk Lam was de Heer Jezus. 

 

3. Geen plaats waar Hij zijn (vaak moede) hoofd kon neerleggen. 

(Matth. 8:20) Een hard stootkussen op de boot in zware storm was 

zijn deel. 

 

4. Een eigen boot had Hij niet, die moest worden geleend van 

Simon Petrus. (Lucas 5:3) Vandaar uit leerde Hij de schare. En 

hoewel de Heer Jezus niets bezat, gaf Hij overvloedig vis aan de 
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visser Petrus als “inkomstenderving” toen Hij de boot van de 

discipel leende en er dus niet gevist kon worden. Het resultaat: drie 

discipelen: Petrus, Johannes en Jacobus. Zij lieten alles achter en 

volgden Hem die niets bezat. Die hier bij die wonderlijke visvangst 

zijn almacht toonde en dit na zijn opstanding nogmaals op bijna 

identieke wijze deed. (Joh. 21:6) 

 

5. Geen geld. Hij die zo ongelooflijk rijk was, was arm aan geld op 

deze aarde. Geld om het zogenaamde zoengeld (de jaarlijkse 

hoofdelijke belasting voor het onderhoud van de tempel) voor 

Hemzelf en de discipelen te betalen, had Hij niet. Overigens hoefde 

de Heer dit ook niet te betalen: nota bene de tempel was het “huis 

van zijn Vader”. (Joh.2:16) Weer toonde Hij zijn almacht door 

Petrus een vis te laten vangen die een stater in zijn bek had, 

genoeg om deze belasting te voldoen voor Hemzelf en zijn 

discipelen. Geen geld, maar er was een veel grotere smart voor de 

Meester: van wat er binnenkwam (onder andere van vrouwen die 

Hem dienden met hun goederen) werd een deel door één van de 

discipelen (Judas) gestolen. (Joh. 12:6) De geldgierigheid heeft 

deze man een verschrikkelijke eeuwigheid ingejaagd. 

 

6. Geen rijdier. “Mij is het gedierte”. Jawel, maar onze Heer was zo 

arm dat Hij een ezelsveulen moest lenen om Jeruzalem binnen te 

rijden, zoals voorspeld in Zach. 9:9: “Zie Uw Koning komt tot U, Hij is 

rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel, op een 

ezelhengst, een ezelinnejong.” De Heer zelf bewerkte de harten van 

de eigenaren zodat zij het dier zonder morren afstonden. (Lucas 

19) 

 

7. Geen eigen bovenzaal om met zijn discipelen het pascha te 

vieren en op die plaats het avondmaal in te stellen. Wat toonde de 

Heer ook hierdoor een zorg voor de gelovigen van alle eeuwen, 

zodat zij tot op de huidige dag mogen genieten aan de Tafel des 

Heren van Zijn Persoon en mogen voldoen aan zijn vriendelijke 

uitnodiging: “doe dit tot Mijn gedachtenis”. (Luc. 22:19) 
We kunnen ons afvragen of dit misschien dezelfde bovenzaal is 

waar de discipelen heengingen na de hemelvaart van de Heer. 
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(Hand. 1:13) Die bijeenkomst begon met een gezamenlijke 

bidstond. Zo zonder de Heer lijfelijk op aarde zullen ze hun 

afhankelijkheid van Hem op een bijzondere wijze hebben ervaren. 

Mocht dat ook in onze bidstond altijd het geval zijn. 

Overigens is de man met de kruik water die Petrus en Johannes 

tegen zouden komen en die hen zou voorgaan naar de eetzaal een 

prachtig voorbeeld van de Heilge Geest die de gelovigen wil leiden. 

 

8. Geen kleding. Aan het eind van Zijn leven, op Golgotha, hebben 

ruwe soldaten zelfs zijn kleding van zijn heilig lichaam afgenomen 

om die onder elkaar te verdobbelen. Kleding, letterlijk en figuurlijk 

met bloed bevlekt. Wie denkt hierbij niet aan de lijfrok van Jozef, 

die vader Jakob voor deze zoon (beeld van de Heer Jezus) had 

laten maken. De broers van Jozef slachtten een geitenbok om deze 

rok in het bloed te dopen, op Golgotha werd hèt Lam geslacht. De 

lijfrok (het onderkleed) van de Heer was zonder naad, van boven in 

zijn geheel geweven, wat spreekt van de Mens die van boven was. 

Eén geheel. Deze rok is voor de soldaten zeer waardevol  geweest. 

(Joh. 19:24) 

 

9. Geen eigen graf. Hier komt de armoede van onze Heiland wel 

heel sterk naar voren. In Jesaja 53:9 wordt daar al van 

geprofeteerd: “bij de rijke was Hij in zijn dood”. In Joh. 19:41 staat dat 

er op de plaats waar Hij gekruisigd was een hof was en in die hof 

een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. De eerste 

Adam zondigde in een hof, de laatste Adam ondervond daar het 

loon van de zonde: de dood. 

Merkwaardig dat twee mannen die niet uitblonken in grote moed, 

het lichaam van de Heer verzorgden tot in het graf, te weten 

Nicodemus die “in de nacht tot Jezus kwam” en Jozef van Arimathea, 

die “een discipel in het verborgen was uit vrees voor de Joden.” Ook is 

het wonderlijk dat we zowel bij de geboorte als bij het sterven van 

de Heer Jezus, lezen dat Hij in doeken werd gewikkeld. Van de 

kribbe tot het graf werd zijn lichaam verzorgd. 

God zelf zorgde ervoor dat het lichaam van Zijn Zoon niet door zijn 

haters zou worden aangeraakt of dat met dat lichaam zou worden 

gesold. God zorgde voor een veilige “bewaarplaats” tot de 
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opstandingsdag en gebruikte daar zelfs nog soldaten voor om het 

verzegelde graf te bewaken. Maar veel belangrijker waren natuurlijk 

de engelen als wakers. 

 

10 Had de Heer Jezus dan helemaal niets van Zichzelf? O ja, en 

dat was dan ook het enige dat wij (Jood en heiden) Hem gunden: 

namelijk wat staat in Joh. 19:17: “En Hij, zelf Zijn kruis dragende.... 

.” 

Hier buigen wij onze hoofden in diepe aanbidding: 

 

W’aanbidden U! Wees, Heer, geprezen! 

Want liefde die geen grenzen kent, 

hebt U aan vijanden bewezen, 

toen U aan ‘t kruis gestorven bent. 

Wat hebt U veel voor ons gedaan! 

Wij heffen saâm de lofzang aan! 

     G.L. 177:1 

 

Eens, en wie weet hoe gauw, zullen we de waardigheid van het 

geslachte Lam mogen bejubelen, zoals dat prachtig is verwoord in 

Openbaring 5:9 en 10. Dan is Zijn rijkdom en heerlijkheid volkomen 

en kan Hij zeggen tot Zijn Vader: “Zie, Ik en de kinderen, die Gij mij 

gegeven hebt.” (Hebr. 2:13) 

 

A. F. 

 

 

~~~~~~~~~ 


