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Het is genoeg, het Woord des Heren, 

genoeg om in Gods weg te gaan, 

genoeg om ons Gods wil te leren, 

en Gods gedachten te verstaan. 

 

Genoeg de goede weg te kiezen 

in ‘t diepe duister op de aard 

en ‘t zicht op Hem niet te verliezen 

die voor ons bidt en ons bewaart. 

 

Het is genoeg om troost te geven 

als alles hier verloren lijkt, 

troost die genoeg is voor dit leven, 

maar verder, over ‘t graf heen reikt. 

 

Het is genoeg om God te danken 

voor zegen hier, en straks bij Hem. 

Genoeg voor zang met blijde klanken 

als antwoord op Gods Woord, Gods stem.  

 

 

   J.Ph. B. 
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Het evangelie dat Johannes schreef (9) 
______________________________________________ 

 
Hoofdstuk 6, vervolg 

 

De vorige keer zijn we geëindigd met vers 15 van dit hoofdstuk. 

Laten we er deze keer nog even bij stilstaan: 

 
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. 

 

De Here trok zich terug op de berg. De discipelen gingen niet met 

Hem mee. Het doet ons denken aan zijn woorden in hoofdstuk 13, 

waar Hij zegt dat Hij zou heengaan. Op de vraag van Petrus waar 

de Here heenging, heeft de Here toen geantwoord: “Waar Ik heenga, 

kunt gij Mij nu niet volgen,..” (vers 33) De gebeurtenis die hier vanaf 

vers 15 beschreven wordt, lijkt een blik in de toekomst, nadat de 

Here was opgevaren naar de hemel en zij die in Hem geloofden 

achterbleven in de storm van het aardse leven, wachtend tot Hij 

zou komen om hen thuis te brengen. 

 
16 En toen het avond geworden was, gingen zijn discipelen naar de 
zee 
17 en begaven zich in een schip over de zee naar Kapernaüm. En 
het was reeds donker geworden en Jezus was nog niet gekomen, 
18 en de zee werd onstuimig, daar er een harde wind woei. 
19 Toen zij dan vijfentwintig of dertig stadiën hadden geroeid, 
zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen, en 
zij werden bevreesd. 
20 Maar Hij zeide tot hen: Ik ben het, weest niet bevreesd. 
21 Zij wilden Hem dan in het schip nemen en terstond bereikte het 
schip het land, waar zij heengingen. 

 
Deze gebeurtenis was een wonder, wat de mensen ook is 
opgevallen (zie de volgende verzen). Tegelijk is het een profetie 
van wat in de toekomst zal plaatsvinden. De Here Jezus zal zijn 
belofte vervullen dat Hij de gemeente in het Vaderhuis zal brengen. 
Dan worden de christenen uit het tumult en de verwording van de 
laatste dagen opgenomen en in het Vaderhuis binnengebracht (zie 
de eerste verzen van hoofdstuk 14). Dat gaat vooraf aan zijn komst 
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in heerlijkheid waarna Hij het koninkrijk over Israël weer zal 
oprichten. 

 
22 De volgende dag zag de schare, die aan de andere zijde van de 
zee stond, dat daar geen ander scheepje was geweest dan één, en 
dat Jezus niet met zijn discipelen in dit schip gegaan was, maar dat 
zijn discipelen alleen waren weggevaren. 
23 Doch er kwamen andere scheepjes uit Tiberias bij de plaats, 
waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Here gedankt had. 
24 Toen dan de schare zag, dat Jezus daar niet was en ook zijn 
discipelen niet, gingen ook zij in de scheepjes en kwamen te 
Kapernaüm om Jezus te zoeken. 
25 En toen zij Hem aan de overkant der zee vonden, zeiden zij tot 
Hem: Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen? 
26 Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, gij 
zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de 
broden gegeten hebt en verzadigd zijt. 

 

De Here heeft bijzondere tekenen in Galilea gedaan. Het volk daar, 

dat in grote duisternis verkeerde, heeft een groot licht mogen zien. 

Maar terecht heeft Hij Chorazin en Bethsaida verweten dat zij 

ondanks de vele tekenen zich niet bekeerd hebben. 

Hier verwijt de Here hen dat zij zelfs niet op de juiste manier 

gereageerd hadden op het teken dat zij beleefd hadden. Het was 

bedoeld om hen op zijn minst ervan te overtuigen dat Hij door God 

gezonden was. Maar zij lieten zich slechts leiden door de 

verzadiging met het brood. Dat daarin een teken lag drong blijkbaar 

niet eens tot hen door. 

 
27 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft 
tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; 
want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt. 

 

Dat is gebeurd toen de Heilige Geest in de gedaante van een duif 

op de Here kwam na zijn doop. Bovendien beklemtoonde de Vader 

dat telkens weer door de tekenen die Hij deed. Hij wilde voedsel 

geven dat waarde had tot het eeuwige leven. Maar daarop 

reageerden zij niet. Voor hen waren die tekenen slechts 

aantrekkelijke wonderen, terwijl zij sommige daarvan nog 

veroordeelden als in strijd met hun opvattingen. (Joh. 5:16) 
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28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de 
werken Gods mogen werken? 

 

Het water uit de put bij Sichar (Joh. 4) was niet onbelangrijk, want 

ieder mens moet drinken. Maar de Here sprak daar bij die put over 

levend water met de Samaritaanse vrouw en zij heeft Hem daar 

vervolgens om gevraagd. 

Brood is evenmin onbelangrijk, want wie kan zonder voedsel? Maar 

de Here sprak hier over voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, 

in tegenstelling tot brood dat ons slechts tijdelijk in leven houdt. 

Hebben zij daarom gevraagd? Nee, zij vroegen wat zij moesten 

doen om werken van God te werken. Want uit de woorden van de 

Here was bij hen niet blijven hangen dat Hij het hun geven wilde, 

nee, het werken was hun opgevallen en dat sloeg bij hen aan. 

Natuurlijk, als zij maar wisten welk werk zij zouden moeten doen, 

dan.... .  

Welk werk zij zouden moeten doen? Er is maar één werk dat een 

zondaar met vrucht kan doen: 

 
29 Jezus antwoordde en zei tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij 
gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft. 

 

Hun antwoord daarop is verbazingwekkend: 

 
30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat voor teken doet Gij dan, opdat wij 
mogen zien en U geloven? Wat voor werk doet Gij? 
31Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals 
geschreven is: Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten. 

 
Zij hadden een dag eerder het teken van de broden meegemaakt. 
Hoe konden zij nu naar een teken vragen? Had Hij hun niet gezegd 
dat de Zoon des mensen voedsel zou geven dat blijft tot in het 
eeuwige leven? Hadden zij geen behoefte aan eeuwig leven? 
Meenden zij dat niet nodig te hebben of dachten ze het eeuwige 
leven reeds waard te zijn door wat zijzelf werkten? Leek hun het 
manna toch meer indrukwekkend en waardevol dan brood tot 
eeuwig leven? Deed het hun niets dat het de mensen gezet is 
eenmaal te sterven en daarna het oordeel? Dat de mensen de dood 
tegemoet leven was hun toch niet onbekend. Vreesden zij niet om 
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God te ontmoeten? Hoe oppervlakkig waren zij met al hun 
synagogen, hun wetten en zelfgemaakte toevoegingen.  
Misschien hoort u ook bij hen die godsdienstig zijn, lid van deze of 
gene kerk, maar levend volgens eigen opvattingen en zonder 
Christus, die het leven is. Hem door geloof te bezitten is het 
eeuwige leven te bezitten, want Hij is het eeuwige leven en de 
waarachtige God. (1 Joh. 5:20) Ga dan niet vroom voort zonder 
Hem, want met alle vroomheid bent u dan toch op weg naar het 
oordeel. Alleen door geloof in Jezus Christus ontvangen wij  
verlossing van onze zonden en zullen wij deel hebben aan het 
eeuwige leven. 
 

32 Jezus zei dan tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes 
heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u 
het ware brood uit de hemel; 
33 want dat is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan 

de wereld het leven geeft. (St. Vert. geeft hier: het Brood Gods 
is Hij.... wat een betere vertaling is.) 

 

‘Dat’ is het brood Gods dat uit de hemel neerdaalt, kon ook van het 
manna gezegd worden, dat immers ook uit de hemel neerdaalde. 
De tegenstelling is echter dat het manna iets is, terwijl Jezus 
Christus Iemand is. Het manna hebben de Israëlieten in de woestijn 
gegeten. Dat was brood uit de hemel waardoor het aardse leven in 
stand gehouden werd. Het was niet het brood dat aan de wereld het 
leven gaf. We weten niet of de hoorders goede luisteraars waren. 
Maar het verschil met het manna is niet alleen dat door Hem die uit 
de hemel neergedaald is, leven wordt gegeven, het is ook voor de 
gehele wereld bedoeld, terwijl het manna slechts voor Israël was. 
Dat is kenmerkend voor dit evangelie dat ons de Here Jezus als 
Zoon van God voorstelt. Als zodanig is zijn betekenis niet tot Israël 
te beperken, want Hij is God over al wat is en door Wie alles is. 
 

34 Zij zeiden dan tot hem: Here, geef ons altijd dit Brood. 
 
Brood dat leven geeft en niet slechts onderhoudt zou op zichzelf de 
moeite waard zijn en hun vraag heeft daarop betrekking. Als blijkt 
dat Hij inderdaad Zichzelf bedoelde, gaat blijken of Zij Hem ook 
begeren te bezitten: 
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35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij 
komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal 
nimmermeer dorsten. 
36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij niet gelooft, ook al hebt gij Mij 
gezien. 

 
Zoals bij de vrouw uit Sichar kwam ook hier de vraag om te mogen 
ontvangen. Maar met het antwoord van de Here wordt geheel 
duidelijk dat Hijzelf het brood uit de hemel was. De vrouw uit Sichar 
begreep en erkende dat Hij een profeet was. (Later zag zij ook in 
dat Hij de Christus was.) De Joden hier hadden Hem gezien, zijn 
wonderwerk ervaren en waren gevoed. Nochtans moest de Here 
van hen getuigen dat ze niet geloofden. 
Er is echter een groot verschil met de vrouw uit Sichar, wat 
mogelijk verklaart waardoor de hoorders hier ongelovig bleven. De 
vrouw had erkend dat zij leefde met een man die haar echtgenoot 
niet was. Zij sprak later over “alles wat ik gedaan heb” en nam dus 
de positie van een schuldige zondares in. 
Dat vinden we bij de hoorders hier niet. Zij waren blijkbaar blind 
voor hun toestand, kenden zichzelf niet als schuldig. Wie daarvoor 
de ogen sluit ziet niet, zal dus ook Hem die spreekt niet zien, ook al 
zien de ogen Hem als Mens voor zich. 
 

37 Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij 
komt, zal Ik geenszins uitwerpen. 
38 Want Ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, 
maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. 
39 En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles 
wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan, maar het 
opwekke ten jongsten dage. 
40 Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon 
aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem 
opwekken ten jongsten dage. 

 
De wil van de Vader is de redding van verloren mensenkinderen. 
De Redder is zijn Zoon, Jezus Christus, die Hij daartoe in de wereld 
gezonden heeft. Daarom doet God mensen tot Jezus gaan, want 
“de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen 
andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden 

worden”. (Hand. 4:12) En er is de verzekering dat niemand die tot 

Hem komt, wordt afgewezen, een bemoediging voor hen die zich 
afvragen of ze wel voor behoud in aanmerking komen. De woorden 
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“wie komt” sluiten uit dat ooit iemand vergeefs tot Jezus gaat, want 
zij sluiten allen in die komen, wie en wat zij ook zijn. 
 
Hij, de Here Jezus was de enige mens die Gods wil volkomen deed. 
Hij was daartoe ook in de wereld gekomen. Om de woorden “Alles 
wat mij de Vader geeft, zal tot Mij komen” op de juiste wijze te 
verstaan, is het goed vooruitlopend de verzen 44 en 45 te bezien: 
 

44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden 
heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. 
45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God 
geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd 
heeft, komt tot Mij. 

 
Vers 44 wordt dikwijls naar voren gehaald om te staven dat God in 
de eeuwigheid reeds heeft besloten wie behouden mag worden. We 
moeten echter vers 45 erbij lezen: “Ieder die het van de Vader gehoord 
en geleerd heeft, komt tot Mij.” De woorden “gehoord en geleerd” maken 
duidelijk dat de Vader door het Woord de mensen onderwijst en 
vermaant om tot Jezus te gaan. Dat Woord moet aan allen 
gepredikt worden en het is door dat Woord dat mensen geloven. In 
Rom 10:14 lezen we: “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet 

geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? 

Hoe horen zonder prediker?” En in vers 17 van datzelfde hoofdstuk 
staat: “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van 
Christus.” En waarom geloven dan niet allen? Opnieuw geeft 
Romeinen 10 ons het antwoord: “En Jesaja waagt het te zeggen: Ik ben 
gevonden door wie Mij niet zochten, Ik ben openbaar geworden aan wie 
naar Mij niet vroegen. Maar van Israël zegt hij: De ganse dag heb Ik mijn 
handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.” 
(verzen 20 en 21) Zij hebben beslist gehoord. De Prediker was 
Christus zelf. Maar zij hebben Hem niet gewild noch in Hem geloofd 
en zijn woorden verwierpen zij ook. Dat velen niet geloofden had 
niet als oorzaak dat God hen niet wilde, nee, zij wilden God niet 
(Jezus is God). We keren terug naar vers 41. 
 

41 De Joden dan morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben 
het brood, dat uit de hemel nedergedaald is, 
42 en zij zeiden: Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader 
en moeder wij kennen? Hoe zegt Hij nu: Ik ben uit de hemel 
nedergedaald? 
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De houding en de woorden van de Joden toonden aan dat noch de 
woorden van de Here Jezus, noch de tekenen die Hij deed, hun 
overtuigden dat Hij van God gekomen was. Hadden eertijds de 
tijdgenoten van de profeten in Israël niet geweten wie Mozes was 
en wie zijn ouders waren? Hadden zij niet geweten wie de ouders 
van Elisa waren? Desondanks hadden zij hen en vele anderen 
erkend als profeten. Bovendien hadden zij over het algemeen 
Johannes de Doper als profeet erkend en hij had nadrukkelijk op de 
Here Jezus gewezen en van Hem getuigd. 
 
De verzen 44 en 45 hebben wij reeds overdacht. We gaan verder 
met vers 46. 
 

46 Niet, dat iemand de Vader gezien heeft; alleen die van God 
komt, die heeft de Vader gezien. 
47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven. 

 
Andere vertalingen geven “wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven”. In 
verschillende handschriften ontbreken echter de woorden “in Mij”.  
Niemand heeft ooit God gezien, lezen we in Johannes 1:18. Maar 
Hij die van God gekomen was heeft Hem uiteraard gezien. Maar Hij 
zei hier “heeft de Vader gezien”, wat alleen de Zoon kon zeggen. 
Wat moest er geloofd worden? Wat God gezegd heeft en dat Hij 
zijn Zoon gezonden heeft. Want in de zending van zijn Zoon 
spreekt God zich in liefde uit, gunt Hij de mensen een blik in zijn 
hart, dieper dan door woorden. En het spreken en doen van die 
Zoon stemt geheel overeen met wat in het hart van de Vader is; de 
wil dat niemand verloren gaat en dat allen behouden worden. (1 
Tim. 2:4 en 2 Petr. 3:9) 
 

48 Ik ben het brood des levens. 
49 Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn 
gestorven; 
50 dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan 
eet, niet sterve. 
51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. 
Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het 
brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld. 

 
Eerder (vers 29) had de Here in dit gesprek gezegd: “Dit is het werk 

Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft.” Die woorden 
waren kennelijk niet tot hen doorgedrongen, want zij moesten hen 
doen begrijpen dat de Here in deze verzen niet sprak over het 
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letterlijk eten van Hem met de mond, maar over het zich toe-
eigenen van Hem door in Hem te geloven. Zij kenden het begrip 
offer en het eten van een offer heel goed en moesten dus verstaan 
dat Hij sprak over Zichzelf als een offer. Zij begrepen dat echter 
niet: 
 

52 de Joden dan streden onderling en zeiden: Hoe kan deze ons 
zijn vlees te eten geven? 

 
Zij, voor wie dat geen geheim is, maar hebben begrepen dat Hij 
zich als een offer zou geven en met dat volmaakte offer de weg zou 
openen tot behoud voor ieder die gelooft, mogen daarvoor de Vader 
danken, want het is niet door een groot intellect maar door Zijn 
genade als we het hebben begrepen en geloofd. 
De massa van de Joden begreep het niet en de massa om ons 
heen evenmin. Slechts hij die heeft ingezien dat hij tegenover God 
schuldig is en niets ongedaan kan maken, noch zichzelf kan 
veranderen, zoekt naar een oplossing voor dat probleem en zal 
naar die woorden van de Here luisteren met een geopend hart. 

 
53 Jezus dan zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij 
het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij 
geen leven in uzelf. 
54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik 
zal hem opwekken ten jongsten dage. 
55 Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. 
56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en Ik in hem. 
57 Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de 
Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij. 
58 Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de 
vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in 
eeuwigheid leven. 
59 Dit zei Hij, lerende in de synagoge te Kapernaüm. 

 
Van letterlijk het vlees eten is hier geen sprake. Dat hadden de 
hoorders wel kunnen begrijpen als ze goed geluisterd hadden. De 
Here verwees met deze woorden ook niet naar het avondmaal. Dat 
spreekt inderdaad van zijn lichaam en zijn bloed, maar door 
daaraan deel te nemen, ontvangt niemand het eeuwige leven. Nee, 
de Here bedoelde dat we in geloof Hem moeten aannemen als door 
de Vader gezonden, de Zoon van God, waardoor we in geestelijke 
zin deel krijgen aan zijn offer en de zegen die dat voor ons 
betekent. Dat begint op het moment dat we ons bekeren en Hem 
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als Verlosser aannemen, maar onze ziel zal zich vervolgens blijven 
voeden met Hem die ons leven is. 
Als de Joden over de offerdienst in de tempel en bij verschillende 
gelegenheden hadden nagedacht, hadden zij toch moeten beseffen 
dat die offers op het begrip ‘zonde’ betrekking hadden en dat 
telkens niet de schuldige mens, maar een onschuldig dier geslacht 
werd. Was het daardoor al niet duidelijk dat door de dood van de 
Onschuldige de schuldige gespaard werd? Of waren de meesten zo 
blind te denken dat God behagen had in de dood van duizenden 
dieren? 
 

60 Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is 
hard; wie kan haar aanhoren? 

 
Volgen om wonderen of tekenen te zien zonder te beseffen dat 
Gods kracht werkzaam was, hielden velen niet vol. Brood eten dat 
wonderlijk vermenigvuldigd werd of wijn drinken wat kort daarvoor 
nog water was, is op zichzelf de moeite waard. Maar gaan 
erkennen dat we geen leven in onszelf hebben tenzij we deel 
krijgen aan Hem die het eeuwige leven is, vergt de erkenning van 
eigen verlorenheid, vergt bekering, vergt geloof in Hem die God 
gezonden heeft. Als het daaraan ontbreekt, is er slechts tijdelijke 
nieuwsgierigheid en lust om iets wonderlijks te zien. 
 

61 Jezus nu wist bij Zichzelf, dat zijn discipelen hierover morden, en 
Hij zeide tot hen: Geeft u dit aanstoot? 
62 Wat dan, indien gij de Zoon des mensen daarheen zaagt 
opvaren, waar Hij tevoren was? 
63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de 
woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. 
64 Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven. Want Jezus 
wist van den beginne, wie het waren, die niet geloofden, en wie het 
was, die Hem verraden zou. 
65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij 
komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. 

 
Hij hoefde hun woorden niet te horen. Hij wist wat in ieders hart 
was en wat zij onderling spraken. Dat Hij van zichzelf sprak als 
brood uit de hemel neergedaald en zei dat wie dat boord eet, leven 
zal in eeuwigheid, ergerde hen. Maar dat zou niet het einde zijn. Hij 
zou opstaan en opvaren naar de plaats vanwaar Hij gekomen was. 
Zouden ze zijn woorden wel aanvaarden als die kwamen van Hem 
als Degene die was opgevaren naar de hemel? 
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Zijn woorden hadden kracht. Zij waren geest en leven. Wie ze 
aannam ervoer die kracht. De Geest moet levend maken, want de 
onbekeerde natuurlijke mens heeft slechts een natuurlijk, dat is een 
zondig en eindig leven. Maar zijn woorden waren woorden van het 
eeuwige leven, woorden die levend maken wie ze aanneemt. En 
door die woorden en door Christus zelf, trok de Vader zondaars. 
Helaas waren er en zijn er nu, die de waarheid niet zoeken en 
vijandig blijven. Zij bekommeren zich blijkbaar niet om eeuwig leven 
of hebben het gevoel dat zij vergeleken met anderen het er heel 
goed afbrengen. 
 

66 Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet 
langer met Hem mede. 

 
We zien dat er verschil was tussen volgelingen en volgelingen. Er 
waren er die tijdelijk geïnteresseerd waren en hetgeen zij van of 
over Christus hoorden de moeite waard vonden, maar zich 
afwendden toen ze te horen kregen dat er bij hen iets aan 
mankeerde, dat ze geen leven in zichzelf hadden en alleen door 
geloof in de Here Jezus eeuwig leven konden ontvangen. Helaas is 
dat tegenwoordig nog zo. Zo’n rede is inderdaad hard, althans voor 
de onbekeerlijke en hoogmoedige mens. De waarheid komt vaak 
hard aan. Maar welke arts kan een patiënt helpen als niet duidelijk 
aan het licht komt waaraan de klacht te wijten is? 
 

67 Jezus zeide dan tot de twaalven: Gij wilt toch ook niet weggaan? 
68 Simon Petrus antwoordde Hem: Here, tot wie zullen wij 
heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven; 
69 en wij hebben geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige Gods. 
70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u, de twaalven, uitgekozen? 
En een van u is een duivel. 
71 Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iskariot; want die zou 
Hem verraden, een uit de twaalven. 

 
In zijn antwoord op de vraag van de Here, noemde Petrus precies 
de twee dingen die de Here ook in Openbaring 3:8 tegen de 
gemeente van Filadelfia heeft gezegd: “Gij hebt mijn woord bewaard 

en mijn naam niet verloochend.” Dezelfde combinatie noemde de Here 
in zijn gebed in Johannes 17:8: “De woorden die Gij mij gegeven hebt, 

heb ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen, en hebben waarlijk 
erkend dat ik van U uitgegaan ben en hebben geloofd dat Gij mij 

gezonden hebt.” Zijn woorden en zijn persoon horen bij elkaar en dat 
behoeft ons niet te verbazen. Men heeft Hem gevraagd wie Hij was. 
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Zijn antwoord was: geheel wat ik u ook zeg. Hij sprak het Woord 
Gods, maar was ook Zelf het Woord dat in het begin bij God was en 
ook God was. (Joh. 1:1) In Hem was het leven, wat met de woorden 
van Petrus overeenstemt. 
 
Er was er echter één die wel een discipel leek te zijn, maar dat niet 
erkende en ook zijn woorden niet aannam: Judas Iskariot. Hij werd 
getrokken door de verwachting van mogelijk grote dingen, eer en 
aanzien wanneer Hij (Christus) inderdaad een koninkrijk zou 
oprichten. En daarop vooruitlopend, want niets leek zeker wat de 
toekomst betrof, eigende hij zich reeds het geld toe dat zij die Hem 
volgden en met hun bezit ondersteunden, Hem gaven. Hij heeft 
tenslotte zelfs de Meester voor dertig zilverstukken verkocht aan 
hen die Hem haatten. 
 

Wordt D.V. vervolgd. 

J.Ph.B. 

 

 

 

 
Niet mijn berouw, maar Jezus Christus 

______________________________________________________ 

 

Laten we iets lezen uit de evangeliën. Uit Mattheüs 27:1-10: 
 

Toen het nu morgen was geworden, namen al de overpriesters en 
de oudsten van het volk het besluit tegen Jezus om hem te doden. 
En nadat zij hem gebonden hadden, leidden zij hem weg en 
leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen Judas, 
die hem overgeleverd had, zag dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij 
berouw en bracht de dertig zilverlingen aan de overpriesters en de 
oudsten terug en zei: Ik heb gezondigd door onschuldig bloed over 
te leveren! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Dat is uw zaak. 
En na de zilverlingen in de tempel geworpen te hebben, vertrok hij 
en ging heen en hing zich op. En de overpriesters namen de 
zilverlingen en zeiden: Het is niet geoorloofd ze in de offerkist te 
werpen, omdat het bloedgeld is. En nadat zij beraadslaagd hadden, 
kochten zij daarmee de akker van de pottenbakker als een 
begraafplaats voor vreemdelingen. Daarom wordt die akker 
genoemd: Bloedakker, tot op de dag van heden. Toen is vervuld, 
wat gesproken is door Jeremia, de profeet, die zei: En zij namen de 
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dertig zilverlingen, de waarde van de gewaardeerde, waarop die van 
de zonen Israëls hem gewaardeerd hadden; en gaven die voor de 
akker van de pottenbakker, zoals de Heer mij bevolen had. 

 
en uit Lucas 23 eerst vers 33: 
  

En toen zij kwamen aan de plaats, Schedelplaats geheten, 
kruisigden zij hem daar, en de boosdoeners, de een aan de rechter- 
en de ander aan de linkerzijde. 

 

dan vers 39-43: 

 
En een van de boosdoeners die gehangen waren, lasterde hem: Zijt gij 
niet de Christus? Verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en 
bestrafte hem en zei: Vreest gij ook God niet, daar gij onder hetzelfde 
oordeel zijt? En wij toch terecht; want wij ontvangen wat onze daden 
waard zijn; maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot 
Jezus: Heer, gedenk mij, wanneer gij in uw koninkrijk komt. En Jezus zei 
tot hem: Voorwaar, ik zeg u: Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. 

 

Terecht is en wordt er veel gesproken en geschreven over de 

Gekruisigde, maar ik ken ook iemand die een heel boek geschreven 

heeft over de personen rondom het kruis, wat ik me wel kan 

voorstellen. Het gaat natuurlijk om onze Heer, die daar gehangen 

heeft tussen twee misdadigers, maar dat neemt niet weg dat de 

personen bij het kruis en zij die met de gebeurtenissen rondom de 

kruisiging te maken hebben gehad, ons ook heel wat te zeggen 

hebben. Juist omdat ze getuigen zijn geweest van alles wat zich in 

de nacht waarin de Heer gevangen genomen werd, heeft 

afgespeeld en van de gebeurtenissen de dag daarna.  

Eén van die mensen is Judas geweest. De naam Judas heeft bij 

ons niet zo’n beste klank. Deze naam is zelfs in onze taal 

opgenomen als synoniem voor een onbetrouwbaar iemand, een 

verrader, iemand met een laag karakter. In die zin is Judas heel 

bekend, ook bij mensen die de bijbel niet lezen en niet geloven. 

Maar als dat alles was wat we over Judas zouden moeten weten, 

dan zou de Heilige Geest  hebben kunnen volstaan met de 

mededeling dat Judas een verrader was. Er is echter meer 

geschreven over Judas. Hij was een discipel van de Heer Jezus, 

één van zijn volgelingen. Dat maakt zijn verraad des te triester.  
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Nadat de Heer naar de hemel was opgevaren, lezen we in 

Handelingen dat de apostelen een opvolger voor Judas kozen. In 

Hand.1:21 en 22 lezen we welke eis er gesteld werd aan een 

apostel: “Het is dan nodig, dat van de mannen die met ons samen 

kwamen al de tijd dat de Heer Jezus onder ons inging en uitging, te 

beginnen bij de doop van Johannes tot op de dag dat hij van ons werd 

opgenomen, één van hen met ons getuige wordt van zijn opstanding.” Dat 

betekent dat Judas zo’n man is geweest. Te beginnen met de doop 

van Johannes totdat hij zichzelf van het leven heeft beroofd. 

Jarenlang was hij in de nabijheid van de Heer Jezus. Hij had zelfs 

een vertrouwelijke positie, want hij beheerde het geld. Dat was bij 

de andere discipelen ook bekend, want toen de Heer Jezus in de 

zaal waarin Hij het laatste Pascha met hen gevierd heeft, tegen 

Judas zei: “wat gij doet, doe dat spoedig” (Joh.13:27) en Judas daarop 

naar buiten ging, dachten de andere discipelen dat hij wat aan de 

armen moest gaan geven. Een verantwoordelijke positie dus. 

Degene die de minste is, ga je niet de kas toevertrouwen, daar 

neem je iemand voor die aller achting en vertrouwen geniet en dat 

was Judas.  

In Mattheüs 10 lezen we dat de Heer Jezus zijn twaalf discipelen tot 

zich  nam en hun macht gaf onreine geesten uit te drijven en om 

elke ziekte en elke kwaal te genezen, waarop Hij ze uitzond. Daar 

was Judas ook bij. (vers 4) Hij heeft de Heer Jezus gevolgd, heeft 

met de anderen meegewerkt en hij heeft het geld beheerd. Maar 

toch is het verkeerd gegaan met Judas. 

 

De Heer Jezus heeft in de evangeliën twee keer de opmerking 

gemaakt: “wacht u”. (Wij zouden zeggen: “pas op”.) In Lukas 12 :1 

lezen we: “Wacht u voor de zuurdeeg van de farizeeën, dat is de 

huichelarij.” Ik denk dat dat betekent dat we heel erg vatbaar zijn 

voor huichelarij. Vromer doen dan je bent, of vroom doen terwijl je 

het helemaal niet bent. Dat is het zuurdeeg van de farizeeën. Maar 

in vers 15 van datzelfde hoofdstuk lezen we: “Ziet toe en wacht u voor 

alle hebzucht; want ook al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet 

tot zijn goederen”. Ik denk dat dus ook het begrip hebzucht 

(gierigheid), het hangen aan het geld, een kwaad is waar we heel 

gauw in terecht kunnen komen. Nu bij Judas was dat het geval. 
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Want in de Schriftplaats waar vermeld wordt dat Judas de beurs 

droeg, staat ook dat hij een dief was. (Joh.12:6) Hij eigende zich 

dus geld toe van het geld dat hem toevertrouwd was om te 

beheren. Hij zal ook wel aan de armen gegeven hebben, maar hij 

nam ook voor zichzelf. Hij was dus een dief en stelen is zonde. Er 

wordt veel gestolen op aarde, op allerlei manieren, maar ook al zou 

je niet stelen, gierigheid is ook zonde. Als je je hart aan het geld 

geeft, is dat zonde. En als wij ons hart openstellen voor zonde, als 

er iets in ons hart leeft dat zondig is en we veroordelen dat niet (Ik 

zeg niet: “en we laten dat”, wat wel de bedoeling is, maar daar 

hebben we zelf de kracht niet voor. We kunnen en moeten het 

echter wel veroordelen.), dan weten we niet waar we terecht 

komen, dan gaat het van kwaad tot erger. Want met die zonde 

hebben we eigenlijk de boze, de tegenstander van de zielen, de 

duivel, de gelegenheid gegeven een aanknopingspunt te vinden in 

ons hart om daar zijn werk voort te zetten. En hij zit niet stil!  

 

Judas was dus een dief, hij had het geld lief, maar hij volgde ook de 

Heer Jezus. Daar is in zijn leven de strijd geweest tussen trouw aan 

de positie als een discipel, als een volgeling van de Heer Jezus en 

zijn liefde tot het geld. En zijn liefde tot het geld heeft het 

gewonnen. Ik denk dat er een aanleiding voor geweest is. Judas 

was erbij toen de Heer Jezus op een ezel gezeten, Jeruzalem is 

binnengetrokken. Dat was natuurlijk een geweldige gebeurtenis. Er 

werd zelfs kleding voor Hem op de weg gelegd als tapijt. (Lukas 

19:36) En Hij zat op een ezel, zoals de profeet Zacharia het gezegd 

had: “Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, 

nederig, en rijdende op een ezel,...”. (9:9) Ze hebben takken van de 
bomen gerukt en geroepen en gezwaaid: “Hosanna! Gezegend Hij die 

komt in de naam van de Heer, de koning van Israël!”. (Joh.12:13) De 

discipelen hebben elkaar vast verheugd aangekeken en gedacht 

dat na twee, drie jaar van wachten nu de tijd was aangebroken dat 

Hij eindelijk zijn plaats als zoon van David zou innemen en Israël 

weer tot grootheid zou brengen. Ook Judas zal die gedachte 

hebben gehad.  
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[We lezen in Matth. 20:20 dat de moeder van de zonen van 

Zebedeüs (Jacobus en Johannes) bij de Heer Jezus komt om 

Hem  te vragen of haar twee zonen respectievelijk mogen zitten 

aan zijn rechter- en aan zijn linkerzijde in zijn Koninkrijk. Ze 

wilde de ereplaatsen voor haar zonen. En ook de discipelen zelf 

waren bezig met de vraag wie van hen toch de meeste was. 

(Lucas 22:24) Dat was een heel punt, want als Hij straks de 

troon zou bestijgen dan was het wel belangrijk om nummer 1 te 

zijn. Het was zelfs zo’n belangrijk onderwerp dat ze weigerden 

elkaar de voeten te wassen, want wie dat deed, zou daarmee 

erkennen de minste te zijn. Daar moest je dus helemaal niet aan 

beginnen, want het ging er nu juist om wie van hen de meeste 

was. Toen heeft de Heer Jezus het gedaan, de Allermeeste is 

toen de Allerminste geworden!]  

 

Judas was echter niet dom, het was allemaal prachtig geweest, 

maar hij had ook wel gemerkt dat het zingen en juichen verstomd 

was en toen de Heer Jezus de tempel reinigde met een zweep van 

touwtjes, vond Hij geen waardering of erkenning, integendeel, zij 

namen Hem kwalijk dat de kinderen riepen: “Hosanna de zoon van 

David” (Matth. 21:15,16). Judas heeft geconstateerd dat het heel 

mooi leek wat er gebeurd was, maar dat het niets zou worden. De 

oversten accepteerden Hem niet en het volk als geheel ook niet. 

Nee, het was mislukt. Dat heeft Judas gezien. En toen is hij naar de 

overpriesters gestapt en heeft met ze gesproken over de 

mogelijkheid om Hem hun in handen te spelen voor geld. Daar 

waren ze graag toe bereid. Ze hadden al verschillende keren 

geprobeerd deze lastige rabbi uit de weg te ruimen, maar ze 

hadden het niet gedurfd. Hij had toch wel veel volgelingen en de 

mensen luisterden graag naar Hem. Maar nu was hier iemand uit de 

eigen kring die wel een mogelijkheid wist. Daar hadden ze beslist 

wel geld voor over. Ze hebben Judas toen dertig zilverlingen 

toegezegd. En hij is erop ingegaan. Dat is een verschrikkelijk iets 

geweest. Hij heeft zijn eigen Meester die vertrouwelijk met hem 

omging, verraden. (Psalm 55:14 en 15) Niet omdat hij Hem haatte, 

maar omdat hij er niet voldoende wijzer van werd en omdat hij het 

geld te lief had. Dat was wel heel erg. Ook hij had het getuigenis 
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van Petrus gehoord op de vraag van de Heer: “Maar gij, wie zegt gij, 

dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei: Gij zijt de Christus, de 

Zoon van de levende God” (Matth. 16:15,16) Die ging hij verraden! 

Toch is Judas  verder gegaan. Eenmaal zijn voeten gezet op het 

hellende vlak, was hij niet meer te remmen. Toen is die donkere 

nacht gekomen waarin hij weg is gegaan nadat de Heer Jezus hem 

een stuk van de paasmaaltijd had gegeven. Die nacht waarin hij de 

knechten van de overpriesters en verschillende soldaten, 

waarschijnlijk ter beschikking gesteld door de Romeinse macht, 

gehaald heeft om vervolgens met stokken en zwaarden, fakkels en 

lantarens op weg te gaan. Judas wist wel waar hij Hem zoeken 

moest. In de hof, in Gethsémané. Daar heeft hij Hem ook gevonden 

en er niet tegen opgezien om Hem te begroeten met een kus, het 

teken dat hij gegeven had: “Die ik zal kussen, die is het, grijpt Hem!” 
(Matth. 26:48) De Heer Jezus heeft gezegd: “Judas, levert gij de Zoon 

des mensen over met een kus?” (Luk. 22:48) Ik weet niet wat die 

opmerking Judas gedaan heeft. Maar het moet hem wel door merg 

en been gegaan zijn. Maar als je je hart hebt toegeschroeid, kan je 

heel veel hebben.  

 

Tenslotte komen we dan bij Matth. 27:3: “Toen kreeg Judas, die Hem 

verraden had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was,..” Dat is een 

merkwaardige verandering. Daar is iets gebeurd. Judas krijgt 

berouw. Er staat bij “daar hij zag, dat Hij veroordeeld was”. Het kan 

best zijn dat Judas nog gedacht heeft: “Ach, wat ik doe is toch zo 

erg niet, want Hij is zo machtig en Hij heeft zoveel wonderen en 

tekenen gedaan, dat ze Hem misschien wel gevangen kunnen 

nemen, maar veroordeeld wordt Hij toch niet. Hij heeft voor zoveel 

noden een oplossing geweten, Hij heeft met één machtwoord de 

zee stil gemaakt, Hij heeft heus wel een mogelijkheid om Zichzelf te 

verlossen uit die situatie.” Maar Judas had blijkbaar niet aan de 

woorden van de profeet Jesaja gedacht: “Hij werd mishandeld, maar 

hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; en als een lam dat ter 

slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, 

zo deed hij zijn mond niet open.” (Jesaja 53:7) Zo was het voorzegd 

door de profeet en zo is het gegaan; zo heeft de Heer Jezus het 

laten gaan. Hij heeft zich laten binden en toen Hij tegenover de 
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hogepriester stond heeft Hij geen machtwoord gesproken en toen 

ze Hem in het gezicht hebben geslagen en Hem bespuwd hebben, 

heeft Hij zijn vijanden niet geoordeeld of doen terugdeinzen; Hij 

heeft het alles stil en zwijgend ondergaan. Tenslotte werd het 

doodvonnis uitgesproken. “Hij heeft God gelasterd! Waartoe hebben wij 

nog getuigen nodig? Zie, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat dunkt 

u? Zij antwoordden en zeiden: Hij is des doods schuldig.” (Matth. 26:65) 

Daarmee was het pleit beslecht. Er moest nog wel het één en ander 

gebeuren omdat ze zelf geen doodvonnis mochten voltrekken. Dat 

moest nog geregeld worden bij de Romeinse overheid, bij Pilatus. 

Vandaar dat we aan het begin van hoofdstuk 27 lezen: “Toen het nu 

morgen geworden was, namen al de overpriesters en de oudsten des 

volks het besluit tegen Jezus om Hem te doden.” Het besluit om Jezus 

te doden stond al vast, nu moesten ze alleen nog een formele 

aanklacht formuleren om bij Pilatus te kunnen indienen. Want de 

Romeinen moesten tenslotte dat doodvonnis uitvoeren. Judas heeft 

dat alles gemerkt en begrepen. Het was zover en Jezus bood geen 

tegenstand. Onbegrijpelijk, maar Hij liet zich willoos, machteloos 

als het ware naar de slachtbank leiden. En dan lezen we hier in 

vers 3: “Toen kreeg Judas, die Hem verraden had, berouw, daar hij zag, 

dat Hij veroordeeld was,...”. We weten niet wat Judas gedaan heeft. 

Hij heeft misschien radeloos heen en weer gelopen en zich 

afgevraagd of hij het nog ongedaan kon maken. Bedacht dat hij het 

verkeerd had gedaan, dat dit nooit had mogen gebeuren, dat hij 

een grote schuld op zich had geladen.  

 

Ik weet niet of u weet wat berouw is. Berouw over zonde kan je 

drukken, dat is moeilijk. Judas kreeg berouw en hij is naar de 

overpriesters en oudsten gegaan, de mensen die hem het geld 

gegeven hadden en aan wie hij zijn meester had uitgeleverd. Hij is 

naar ze toe gegaan en hij heeft met hen gesproken. Er staan hier 

maar een paar woorden, misschien heeft hij getracht om het 

ongedaan te maken of ze te overreden dat het toch niet goed was, 

Jezus was toch geen misdadiger. We weten het niet. Wat we wel 

weten is dat er niets veranderde, dat alles gewoon door ging. Judas 

heeft gezegd: ik heb gezondigd. Dat heeft hij niet tegen zichzelf 

gezegd, nee, dat heeft hij tegen anderen gezegd; tegen de 
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overpriesters en oudsten. En hij heeft erbij gezegd dat hij 

onschuldig bloed overgeleverd had. Dat is heel wat. Berouw 

hebben is één ding, maar ook erkennen wat je gedaan hebt, het 

eerlijk belijden, het voor de mensen uitspreken, niet langer de 

schijn ophouden alsof je zo goed bent, alsof je het allemaal goed 

gedaan hebt, of alsof je vroom bent, nee, het ronduit zeggen: ik heb 

gezondigd; dat is niet zo gemakkelijk en dat doet niet iedereen. 

Maar Judas heeft het gedaan, hij had berouw en dat was niet 

oppervlakkig, want hij kwam ertoe om te erkennen dat hij gezondigd 

had en hij heeft erbij gezegd dat hij onschuldig bloed had 

overgeleverd. Hij besefte dat zijn Meester, de Heer Jezus, 

onschuldig was. Hetzelfde wat Pilatus ook meer dan eens gezegd 

heeft. U kunt dat lezen Lucas 23:13-25.  Driemaal zegt Pilatus dat 

Jezus onschuldig is, dat hij geen kwaad in Hem vind, niets 

waarvoor Hij des doods schuldig zou zijn. Niets onbehoorlijks.  

Nu, Judas wist het al eerder, hij heeft erkend dat de Heer Jezus 

zonder zonden was, dat Hij zonder schuld was, dat er niets op Hem 

was aan te merken. Maar hij sprak tegen dovemansoren. De 

overpriesters en de oudsten wilden niet naar hem luisteren. Ze 

hebben het wel gehoord maar dat was zijn probleem en ze hebben 

gezegd: “wat gaat ons dit aan?” Nee, hij was aan het verkeerde 

adres. Het heeft hem niet verder gebracht. Wat moest hij doen? Hij 

stond nog steeds met het geld in zijn handen, wat moest hij 

daarmee? Het kwam hem niet toe, dat geld deugde niet. Dat was 

geld verdiend met zonde. “Ik heb gezondigd, onschuldig bloed 

verraden.” Er was maar één oplossing: hij heeft het in de tempel 

geworpen. Hij wilde dat geld niet meer hebben, maar zijn berouw 

werd er niet minder om, want hij merkte wel dat hij die zonde niet 

ongedaan kon maken met zijn schuldbelijdenis. Hij had erkend dat 

Jezus onschuldig was, maar zijn zonde was daarmee niet 

ongedaan gemaakt. Ook door het teruggeven van het geld was die 

zonde niet ongedaan gemaakt. En ook door zijn verschrikkelijk 

berouw was die zonde niet verdwenen. Daar zat hij mee.  

 

Wij zijn allemaal zondaars. En als u bekend bent met de boodschap 

van het evangelie dan zult u dus ook wel weten dat we opgewekt 

worden om berouw te hebben. Hoeveel berouw moet een mens 
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hebben? Een beetje? Nee, dat is niet genoeg. Veel berouw. Dat is 

ook niet genoeg. Is diep berouw dan genoeg? Als we een beetje 

beseffen wat zonde is, moeten we een diep berouw hebben, maar 

hoe kunnen we dat meten? Dat kunnen we niet. Daarbij komt de 

vraag of ons berouw ooit kan opwegen tegen onze zonden. U zult 

misschien wel eens berouw hebben maar ik denk niet dat u ooit een 

berouw hebt gehad als Judas. Judas had een heel diep berouw. We 

hebben gelezen in Matth. 27:5: “En na de zilverlingen in de tempel 

geworpen te hebben, vertrok hij en ging heen en hing zich op..” Judas 

was radeloos, hij zag geen uitweg, hij zag geen oplossing, hij wist 

niet wat hij moest beginnen en zo verder leven, was niet te dragen. 

Met zoiets op zijn geweten, zo’n last, kon hij niet leven en heeft 

zich opgehangen. Durft iemand denken dat Judas geen berouw 

had? Hij had wel berouw. En toch verloren. Hij is toch verloren 

gegaan, hij is in zijn zonden omgekomen.  

 

Nu is het zo mooi dat we in de evangeliën ook iets kunnen lezen 

over iemand anders bij het kruis die ook berouw kreeg. Misschien 

mag ik u eerst even wijzen op Mattheüs 27:43 en 44 voordat we stil 

staan bij wat we in Lukas gelezen hebben. In Mattheüs lezen we: 

“Hij heeft op God vertrouwd; laat Hij hem nu verlossen, als Hij lust aan 

hem heeft! Want hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. En hetzelfde 

verweten hem ook de rovers die met hem gekruisigd waren.” ‘Rovers’, 

dus allebei. Beiden hebben ze Hem verwijten gemaakt en bespot. 

Dan komen we bij Lukas 23. Lukas schrijft over een ander moment, 

toen ze al wat langer aan het kruis hingen. En Lukas schrijft dan 

over het verschil tussen die twee rovers. Aanvankelijk waren ze 

hetzelfde. Ze hebben allebei gelasterd en allebei gespot. Maar dat 

is later veranderd: “Eén der gehangen misdadigers lasterde Hem: “Zijt 

Gij niet de Christus? Verlos Uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en 

bestrafte hem en zei: Vreest gij ook God niet, daar gij onder hetzelfde 

oordeel zijt? En wij toch terecht; want wij ontvangen wat onze daden 

waard zijn; maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.” Het lijkt wel 

een echo van Judas. We vinden hier veel overeenstemming. Judas 

heeft zichzelf opgehangen, deze man hing al, kon niets doen, kon 

zichzelf niet eens van het leven beroven. Hij hing daar machteloos 

totdat hij gestorven zou zijn. Veel gelijkenis, want deze man kreeg 

ook berouw nadat hij aanvankelijk de Heer Jezus gelasterd en 
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bespot had. Hij ging inzien dat hij fout was en als hij dan het 

lasteren van de ander hoort dan zegt hij: “Vreest gij ook God niet, 

daar gij onder hetzelfde oordeel zijt? En wij toch terecht; want wij 

ontvangen wat onze daden waard zijn;..” Met deze erkenning dat hij 

gezondigd heeft, zegt hij eigenlijk net als Judas: “ik heb 

gezondigd”, hij heeft berouw van zijn gelaster en spotternij en voegt 

eraan toe: “maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.” Ook hij erkent 

dat de Heer Jezus onschuldig is. Laten we ze eens naast elkaar 

zetten, Judas en deze kruiseling. Judas had berouw, zei dat hij 

gezondigd had en dat de Heer Jezus onschuldig was. En deze man 

heeft ook berouw, zegt dat hij gezondigd heeft en zegt ook dat de 

Heer Jezus onschuldig is. Maar Judas is ten onder gegaan in zijn 

zonden, verloren, terwijl deze man de belofte krijgt: “Heden zult gij 

met Mij in het paradijs zijn.” Vanwaar dat verschil?  

Het opschrift boven deze overdenking is: ‘niet mijn berouw, maar 

Jezus Christus’. En zo is dat. Niet mijn berouw. U moet mij goed 

begrijpen dat ik geen pleidooi houd voor het niet berouw hebben 

over zonden, in de verste verten niet. “Hebt dan berouw en bekeert u”, 
zegt Petrus in Hand. 3:19. Dat is volkomen schriftuurlijk. Maar als 

het alleen is: ‘hebt berouw’ en u bekeert u niet tot Christus, dan 

hebt u niets. Niet mijn berouw, maar Jezus Christus. Judas had 

berouw en erkende dat hij gezondigd had, erkende dat de Heer 

Jezus onschuldig was en daar stopte hij. De misdadiger aan het 

kruis had ook berouw, erkende dat hij ontving wat hij verdiend had, 

hij had gezondigd en hij erkende dat de Heer Jezus niets 

onbehoorlijks had gedaan, maar dan komt het kardinale verschil: hij 

wendde zich tot de Heer Jezus en hij riep tot Hem. “Heer, gedenk mij, 

wanneer gij in u Koninkrijk komt.” Heer, hij noemde niet de naam van 

God, de naam Jahwe, Jehova. Heer, dat is Adonai in het 

Hebreeuws. Dat is het erkennen als Meester. Zo heeft de Heer 

Jezus dat zelf ook gezegd: “Gij noemt Mij Meester en Heer; en gij zegt 

het terecht, want ik ben het.” (Joh.13:13) Hij erkende Hem dus als de 

Heer die te gebieden heeft. Dat is een heel belangrijk aspect en 

vervolgens deed hij een beroep op Hem: “gedenk  mij, wanneer gij in 

uw Koninkrijk komt”, dat betekent dat hij verwachtte dat zijn heil bij 

deze Gekruisigde te vinden was. Als hij dat niet verwacht had, had 

hij niet tot Hem geroepen.  
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Waar hebben we het nu over? We hebben het over geloof. Over 

geloof? Jazeker, als die man niet geloofd had dat de Heer Jezus 

Heer is, als hij niet geloofd had dat Hij in zijn koninkrijk zou komen 

(wat betekende dat hij Hem erkende als de Zoon van David, als de 

Gezalfde, de Messias, de door God gezondene) en als hij niet 

geloofd had dat er bij Hem ontferming was, had Hij niet geroepen. 

 

Het grote verschil tussen Judas en de kruiseling is dat Judas de 

Heer Jezus heeft bezien als iemand die net als Judas was (Judas 

zou het nooit vergeven hebben, als hem dat was overkomen en is 

ervan uitgegaan dat de Heer Jezus het ook niet zou vergeven en 

daarmee was het af) terwijl de kruiseling Hem heeft gezien zoals Hij 

waarlijk is. Hij heeft in Hem de Gezalfde herkend en erkend en 

heeft een beroep op Hem gedaan, gelovende dat Zijn oor voor een 

roepende zondaar zou openstaan. Hij verwachtte van Hem het heil. 

En dat is nu het geloof dat God zoekt. Het geloof dat het heil van 

Hem verwacht. Wat betekent geloven eigenlijk? Dat betekent dat je 

aan het eind van je latijn bent gekomen. Het betekent dat je het zelf 

niet kunt en ook niet meer probeert omdat je weet dat je het niet 

kunt en tegelijk dat je rekent op de ander. Dat karakter heeft geloof. 

Waarom zou iemand in de Heer Jezus geloven tot redding? Omdat 

hij weet dat hij zichzelf niet kan redden. Als hij zou denken dat hij 

zichzelf kon redden waarom zou hij dan geloven? Dan kan hij het 

toch zelf proberen?  

Er zijn duizenden mensen die menen dat ze zichzelf kunnen 

redden, menen dat ze de zaligheid kunnen verdienen. Er zijn 

gelukkig ook duizenden mensen die weten dat ze dat niet kunnen 

en tot de Heer Jezus zijn gegaan. Ik hoop dat u daarbij hoort. Niet 

ons berouw, hoe diep dat ook is (al is het zo diep als bij Judas dat 

we ons ophangen in radeloosheid) behoudt ons. Er is niet iets dat 

ons behoudt, maar Iemand. Dat is Jezus Christus. En daarvoor is 

het nodig dat we vertrouwend op Hem - dat is immers geloof - een 

beroep op Hem doen. Natuurlijk hoort daarbij dat we erkennen 

schuldig te zijn, natuurlijk hoort daarbij dat we Hem erkennen in wat 

Hij is, dat Hij waarachtig de Christus Gods is, Gods Zoon die voor 

zondaren gekomen is. Maar het is noodzakelijk dat we in het geloof 

op Hem zien. Want alleen het geloof klemt zich vast aan Hem. Dat 
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is juist het karakter van het geloof. Je verwacht niets meer van 

jezelf, maar je verwacht alles van de ander. Dat deed deze 

kruiseling en het antwoord was: ”Heden zult gij met Mij in het paradijs 

zijn.”  
 

Deze tekst kennen we waarschijnlijk allemaal. Toch wil ik er nog 

even bij stilstaan. De Heer Jezus stond voor het moment van zijn 

sterven. Na zijn sterven ging Hij het paradijs in. Deze man stond 

ook voor het moment van zijn sterven. Korte tijd later is hij ook 

gestorven. Daarom staat hier: ‘heden’, niet morgen of overmorgen, 

want op diezelfde dag is hij gestorven en op diezelfde dag was hij 

met de Heer in het paradijs, in de heerlijkheid en niet in de pijn. Dat 

had hij echter niet gevraagd. Hij had gevraagd: “gedenk mij wanneer 

gij in uw koninkrijk komt!”  
In Handelingen 1:6 staat dat de discipelen gevraagd hebben: “Heer, 

zult gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël weer oprichten?” Zij dachten 

dat nu Hij opgestaan was het alsnog kon gebeuren. Daar is de Heer 

niet op ingegaan. We moeten dat goed lezen, er staat “het koninkrijk 

voor Israël weer oprichten”. Dat is nog niet gebeurd. De Heilige Geest 

is uitgestort, het evangelie is gepredikt, ook over de heidense 

landen, maar dat koninkrijk voor Israël is nog niet opgericht. En aan 

dat koninkrijk dacht deze kruiseling, dat kende hij als onderdeel van 

de profetie. Dat was aan de Christus beloofd en daarom vroeg hij 

het. Maar de Heer Jezus die alle dingen wist, die wist dat ze Hem 

zouden verwerpen, reeds verworpen hadden, maar dat ze Hem ook 

zouden verwerpen na zijn opstanding, wanneer de apostelen over 

Hem zouden prediken als de verheerlijkte Heer, Hij wist dat eerst 

het evangelie over de ganse aarde gepredikt zou moeten worden. 

Hij wist dat het nog een hele poos zou duren voordat Hij weer zou 

komen in heerlijkheid. Dat verwachten we toch? Dat zeggen we 

ook: “Die wederkomen zal”. Ja, maar zolang heeft deze man niet 

hoeven wachten. Hij wist niet dat eerst het evangelie over de 

gehele aarde gepredikt zou worden, dat eerst de gemeente 

gebouwd zou worden uit Jood en heiden, dat kon hij ook niet weten. 

Hij heeft gevraagd wat hij wel wist, maar de Heer Jezus heeft 

geantwoord naar wat Hij wist en Hij wist alle dingen. En Hij heeft 

hem niet een zegen beloofd op de tijd waarop hij het gevraagd 
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heeft: “wanneer gij in uw koninkrijk komt”. Hij heeft hem gezegd: 

“Heden zult gij met mij in het paradijs zijn” en zo is dat gebeurd. Deze 

man is de heerlijkheid ingegaan op het moment dat zijn leven hier 

op aarde voorbij was. Kostbare gebedsverhoring is dat geweest: 

met Christus in het paradijs. Zo heeft hij het meegemaakt. En deze 

man is daar nog. Die is nog in de heerlijkheid. En Judas? Die is 

ongetwijfeld in de pijn. Niet omdat hij geen berouw had, ook niet 

omdat hij niet erkende dat hij gezondigd had en ook niet omdat hij 

meende dat de Heer Jezus een misdadiger was. Dat was niet zo, hij 

heeft gezegd dat hij onschuldig bloed had overgeleverd. Nee, 

omdat hij zich niet aan Jezus Christus heeft vastgeklemd.  

 

Nu begrijpt u wel dat ik Judas gebruikt heb als een voorbeeld 

omdat dat zo duidelijk in de Schrift beschreven staat. Maar dat 

voorbeeld geldt voor ons allen. Al zouden we nog zo veel berouw 

hebben en er zijn mensen die werkelijk diep berouw hebben, die 

verschrikkelijk in de put zitten over hun ongerechtigheden, het zou 

ons niet baten. De Schrift wekt ons op om berouw te hebben maar 

wekt ons ook op om tot Jezus te gaan met onze zonden en ons in 

het geloof aan Hem vast te klemmen, want niet mijn berouw, ook 

niet mijn schuldbelijdenis, die hoort er wel bij, maar die behoudt mij 

niet. Wat behoudt mij dan? Christus alleen! Niet iets in ons. Het 

slechte in ons zeker niet. De goede werken van ons? Ook niet. 

Onze tranen niet, onze bekering niet, ons berouw niet, maar Jezus 

Christus alleen! Hij alleen kan behouden en wie door het geloof 

zich aan Hem vastklemt, op Hem een beroep doet, die is 

waarachtig behouden, want Hij is een Redder van zondaren. God 

nodigt de zondaar uit tot de Heer Jezus te komen op het moment 

waarop hij beseft dat hij verloren is en een Zaligmaker nodig heeft. 

Niet wachten, want morgen leeft u misschien niet meer. “Heden, als 

gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet”, lezen we in Hebr. 3:7. Bekeert 

u nu tot Jezus Christus, belijdt Hem uw zonden en grijp Hem in het geloof 

aan. Daar wacht Hij op. Dat is Zijn verlangen want om zondaren te kunnen 

behouden, is Hij gestorven en daarvoor heeft Hij zo verschrikkelijk veel 

geleden. Niet ons berouw, niet het goede in ons; niets in ons kan ons 

behouden. Jezus Christus alleen. Ik hoop dat u allen zich net als deze 
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kruiseling aan Hem zult vastklemmen, want dan ontvangt u inderdaad 

vergeving van zonden en het eeuwig leven.               

 

 J.Ph.B. 

 

 

~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

Klem vast aan de Rots u, ‘t gevaar dreigt altoos. 

Klem vast u aan Jezus, Die ‘t kruis voor u koos. 

Zijn liefde is Uw sterkte; wat Hij heeft volbracht, 

geeft vrede u en blijdschap, welk kruis u ook wacht. 

 

Klem vast aan de Rots u, verzoeking tot kwaad 

omringt en beloert u, waarheen gij ook gaat. 

Maar wat u moog’ dreigen, wat valstruik of strijd, 

met Jezus als Leidsman zijt veilig g’altijd. 

 

Klem vast aan de Rots u en roem in genâ; 

hoe hoog bij uw worst’len de golfslag soms ga, 

uw Jezus, uw Helper is altijd nabij: 

de Rots, die niet wankelt, uw leven is Hij. 

 

Refr.:  Klem vast aan de Rots u, wat stormweder woedt. 

  ‘t Is veilig, waar Jezus Gods kind’ren behoedt. 

 

       JdH 639 


