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’t Zijn inmiddels korte dagen, 
spoedig breekt de winter aan, 
maanden lijken voort te jagen 
en het jaar is gauw gegaan. 
 
Vrede is er niet gekomen, 
is er vrede ooit geweest? 
Neen, de strijd is toegenomen 
of hervatting wordt gevreesd. 
 
Desondanks zal men straks zingen 
“Vred’ op aarde” als altijd, 
ook al zijn er and’ re dingen: 
scheiding, droefheid, angst en strijd. 
 
Toch wil Jezus vrede geven, 
blijvend, die geen mens ontrooft, 
en vergeving, eeuwig leven 
ieder die in Hem gelooft. 
 
Hebt u Hem nog niet gevonden? 
Rust dan niet tot u Hem vindt 
want Hij reinigt u van zonden; 
wie Hem aanneemt, wordt Gods kind. 

 

J.Ph.B. 
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Het evangelie dat Johannes schreef (10) 
 
Hoofdstuk 7 
 

1 En daarna trok Jezus rond in Galilea; want Hij wilde Zich in Judea 
niet ophouden, omdat de Joden Hem trachtten te doden. 
2 Nu was het feest der Joden, Loofhutten, nabij. 
3 Zijn broeders dan zeiden tot Hem: Ga van hier en reis naar Judea, 
opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen, die Gij doet. 
4 Want niemand doet iets in het verborgen en tracht tegelijk zelf de 
aandacht te trekken. Indien Gij zulke dingen doet, maak, dat Gij 
bekend wordt aan de wereld. 
5 Want zelfs zijn broeders geloofden niet in Hem. 

 

Simon Petrus had heel bijzondere woorden gesproken: “Heer, tot wie 

zullen we heengaan?” Hij zei dat nadat de Here had gesproken over 

het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed, wat een 

verwijzing was naar zijn dood als Lam Gods. Vervolgens had de 

Here zijn terugkeren naar de hemel genoemd: “Wat dan, indien gij de 

Zoon des mensen daarheen zaagt  opvaren, waar Hij tevoren was?“ Wat 

zou voor de discipelen overblijven? Hij, Jezus, zou er zijn en zijn 

woorden die geest en leven zijn. Aan Hem, de Gezondene door de 

Vader, mochten zij vasthouden. 

Daarmee is in het kort aangewezen wat ook de gelovigen nu nog 

hebben: de nabijheid van de Here Jezus, zijn Woord en het geloof 

in Hem die God gezonden heeft. 

 

Zo was dan de tijd gekomen om over het einde van zijn aardse 

leven te spreken: “...en een uit u is een duivel.” (6:70) Dit zevende 

hoofdstuk vermeldt dan ook dat de Here niet in Judea wilde 

wandelen opdat de Joden Hem niet vóór de tijd zouden doden.  

Wat een combinatie is het in de eerste verzen: de pogingen van de 

Joden om Hem te doden en dan het “feest der Joden, Loofhutten”. 

Zou niet de dood van Christus het begin en de grond zijn voor al 

wat God in genade voor zijn volk zou doen, terwijl het 

Loofhuttenfeest spreekt van het gezegend einde van Gods wegen 

met zijn volk? De dood van het lam voor het Pascha is ook in de 
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opsomming van de feesten in Leviticus 23 het begin, terwijl het 

laatste het Loofhuttenfeest is. 

 

Ook voor de christenen is de dood van het Lam het begin. Wie 

Golgotha overslaat, niet heeft leren knielen voor Hem die zondaren 

liefheeft en hen wil reinigen door zijn bloed, zal tenslotte het grote 

feest van de bruiloft van het Lam niet bijwonen. Het is nodig en 

gezegend als de gelovigen niet slechts enige keren per jaar, maar 

minstens iedere eerste dag van de week aan het avondmaal 

hieraan worden herinnerd. 

 

Zijn broeders hadden zijn woorden van eeuwig leven niet herkend 

of aangenomen. En velen in onze tijd, die alleszins godsdienstig 

zijn, menen boven die woorden te staan, mondig als zij denken te 

zijn en maken scheiding tussen wat wij dienen te geloven en wat 

niet van deze tijd en dus van geen betekenis is. Zij denken wijs te 

zijn maar hebben de wijsheid van de visser Petrus niet bereikt, die 

besefte dat de woorden van Christus de grote schat zijn die de 

Here de zijnen gelaten heeft en die wij mogen bewaren tot het 

moment van zijn wederkomst. 
 

6 Jezus dan zeide tot hen: Mijn tijd is nog niet gekomen, maar uw 
tijd is steeds bereid. 
7 U kan de wereld niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar 
getuig, dat haar werken boos zijn. 
8 Gaat gij op naar het feest; Ik ga niet op naar dit feest, omdat mijn 
tijd nog niet vervuld is. 
9 En nadat Hij dit tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. 

 
Er zou een dag komen waarop Hij met zijn discipelen het Paasfeest 

zou vieren. Dat was wanneer zijn tijd zou gekomen zijn. Het 

Loofhuttenfeest echter, het feest van het gezegende einde van 

Gods wegen met zijn volk, wilde Hij niet vieren zolang de grondslag 

voor die volle zegen nog niet door zijn offer op Golgotha was 

gelegd. Hij was als Jozef, de Man die hun boze werken aan de kaak 

stelde. Daardoor wachtte Hem geen feest van blijdschap. Hij zou in 

een put van lijden gaan, terwijl zij onbewogen hun brood aten. 
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10 Maar toen zijn broeders opgegaan waren naar het feest, toen 
ging Hij zelf ook op, niet openlijk, maar als in het verborgen. 
11 De Joden dan zochten Hem op het feest en zeiden: Waar is Hij? 
12 En er was veel gemompel over Hem onder de scharen; 
sommigen zeiden: Hij is goed, anderen zeiden: Neen, maar Hij 
verleidt het volk. 
13 Toch sprak niemand vrijuit over Hem, uit vrees voor de Joden. 

 
Hij ging niet daarheen om feest te vieren als de anderen, maar om 
de woorden te spreken die de Vader Hem gegeven had. 
 

14 Doch toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar 
de tempel en leerde. 
15 De Joden dan verbaasden zich en zeiden: Hoe is deze zo 
geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? 
16 Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar 
van Hem, die Mij gezonden heeft; 
17 indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of 
zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek. 
18 Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer 
zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem. 
19 Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de 
wet. Waartoe tracht gij Mij te doden?   

 

De Here vierde dus niet het Loofhuttenfeest, maar ging naar de 

tempel omdat daar de massa samenkwam en Hij leerde hen. Voor 

de hoorders was het blijkbaar van belang of iemand op de geijkte 

wijze onderricht had ontvangen. Goede woorden die niet de juiste 

studie als achtergrond hadden, waren blijkbaar verdacht. Dat is 

dikwijls nog het geval. Men vraagt “wie of wat is de spreker” en niet 

“is zijn boodschap juist of ten zegen”.  

De woorden van de Here waren en zijn nog steeds, woorden van 

God. Wie de wil van God wil doen zal daardoor voor de woorden 

van God openstaan en bemerken dat zij Gods woorden zijn. Het is 

dikwijls wel duidelijk of iemand gedreven wordt door zijn eigen 

gedachten of zijn eigen belang. Het is eveneens duidelijk als 

iemand de eer van God zoekt.  

De Joden betwijfelden niet of Mozes door God gezonden was en 

dat hij woorden van God heeft gesproken. Welnu, als zij daarvan 

overtuigd waren, waarom handelden zij dan niet naar wat hij hun 

geleerd had? En waarom wilden zij de Here Jezus doden wegens 
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vermeende overtreding van de wet, terwijl zij die wet zelf niet 

hielden en dus de doodstraf verdienden?  
 
20 De schare antwoordde: Gij zijt bezeten; wie tracht U te doden? 
21 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Een werk heb Ik verricht en 
gij verwondert u allen. 
22 Daarom: Mozes heeft u de besnijdenis gegeven (niet, dat zij van 
Mozes komt, maar van de vaderen) en gij besnijdt een mens op 
sabbat. 
23 Als een mens op sabbat de besnijdenis ontvangt, opdat de wet 
van Mozes niet verbroken worde, zijt gij dan op Mij vertoornd, 
omdat Ik op sabbat een gehele mens gezond gemaakt heb? 
24 Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een 
rechtvaardig oordeel. 

 

Johannes 5:18 en 7:1 bevestigen dat de Joden Hem wilden 

ombrengen. De ongemotiveerde en godslasterlijke bewering dat Hij 

door de duivel bezeten was, konden zij op geen enkele wijze 

rechtvaardigen. De genezing van een man die achtendertig jaren 

ziek was geweest, waarvoor de Here de sabbat niet had ontheiligd, 

want Hij sprak slechts een woord, had hen moeten overtuigen dat 

de kracht van God werkzaam was geweest. Tegen het besnijden op 

de sabbat zouden zij niets inbrengen; waarom wel tegen een 

wonder van God?  
 

25 Sommigen dan uit de Jeruzalemmers zeiden: Is deze het niet, 
die zij trachten te doden? 
26 En zie, Hij spreekt vrijuit en zij zeggen Hem niets. Zouden 
waarlijk onze oversten hebben ingezien, dat deze de Christus is? 
27 Van deze echter weten wij, vanwaar Hij is, doch wanneer de 
Christus komt, weet niemand, vanwaar Hij is. 

 

De schriftgeleerden hadden Herodes het goede antwoord kunnen 

geven, toen hij hun vroeg waar de Christus geboren zou worden. 

(Mattheüs 2:3-6). In die tijd was heel Jeruzalem in opschudding 

gekomen door de vraag van de wijzen uit het oosten. Dat was een 

dertigtal jaren geleden geweest. Was men dat vergeten? Kende 

dan niemand van de aanwezigen de Schriften? Blijkbaar was dat 

zo. In Johannes 12:42 lezen we echter dat velen uit de oversten in 

Hem geloofden, maar daarover zwegen. Zij hadden de eer van 
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mensen meer lief dan de eer van God en zij vreesden de 

Farizeeën. Wat heeft die houding, indien we het slechts van 

menselijk standpunt bezien, verschrikkelijke gevolgen gehad. 
 

28 Jezus dan riep, terwijl Hij in de tempel leerde, en sprak: Mij kent 
gij en gij weet, vanwaar Ik ben; en Ik ben niet van Mijzelf gekomen, 
maar er is een Waarachtige, die Mij gezonden heeft en die gij niet 
kent. 
29 Ik ken Hem, want Ik kom van Hem en Hij heeft Mij gezonden. 

 

De Here ontkende niet dat zij Hem als Mens kenden en wisten waar 

Hij vandaan kwam. Maar Hij was niet alleen als mens geboren, Hij 

was ook van God gekomen. In het begin van dit evangelie hebben 

we gelezen dat het Woord, dat is Hij die God is, vlees geworden is. 

Maar Hij was ook aangekondigd als Immanuël, dat is “God met 

ons”. (Jesaja 7:14 en 8:8) Bovendien, waren zij zo snel vergeten 

wat Johannes de Doper over Hem had getuigd? Die hadden zij in 

het algemeen toch als een profeet van God erkend! Dan behoorden 

zij zijn getuigenis toch ook aan te nemen. 
 
30 Zij trachtten Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand 
aan Hem, want zijn ure was nog niet gekomen. 

 

Het volgende vers zegt dat velen uit de schare in Hem geloofden. 

Zij die Hem trachtten te grijpen zijn daarvan te onderscheiden. Zij 

waren de geestelijke leidslieden of de mannen die door hen 

gezonden waren om Hem te grijpen. Is het niet bijzonder ernstig dat 

juist geestelijke leidslieden van haat vervuld waren en Hem wilden 

doden? Wat dreef hen dan? Eigen eer, aanzien onder de mensen. 

Dat mag ieder die een geestelijk leider meent te zijn wel doen 

nadenken.  
 

31 En uit de schare kwamen velen tot geloof in Hem en zij zeiden: 
Zal de Christus, wanneer Hij komt, soms meer tekenen doen dan 
deze gedaan heeft? 

 

Zij kenden immers ook Psalm 146 en zoveel andere schriftplaatsen 

die over de wonderwerken van de Here spreken: Hij opent de ogen 
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der blinden, Hij geeft de hongerigen brood, Hij richt de gebogenen 

op. En die dingen hadden zij van Hem gezien en gehoord. 
 
32 De Farizeeën hoorden de schare dit over Hem mompelen en de 
overpriesters en de Farizeeën zonden dienaars om Hem te grijpen. 

 

Opnieuw blijken het de leidslieden te zijn, die door de overtuigende 

tekenen niet geloofden, maar zich in hun positie bedreigd voelden.  

 
33 Jezus dan zeide: Nog korte tijd ben Ik bij u en dan ga Ik heen tot 
Hem, die Mij gezonden heeft. 
34 Gij zult Mij zoeken en niet vinden en waar Ik ben, kunt gij niet 
komen. 
35 De Joden dan zeiden tot elkander: Waar zal deze heengaan, dat 
wij Hem niet zullen kunnen vinden? Hij is toch niet van plan naar de 
Griekse verstrooiing te gaan en de Grieken te leren? 
36 Wat is dit voor een woord, dat Hij gesproken heeft: Gij zult Mij 
zoeken en niet vinden, en: Waar Ik ben, kunt gij niet komen? 

 

De woorden “Ik ga heen tot Hem die Mij gezonden heeft” lijken door 

de Joden als van geen belang beschouwd te zijn. Zo ook “waar Ik 

ben” kunt gij niet komen. Dat “Ik ben” moest hen toch aan het 

denken zetten.  

Het lijkt haast dat in de tekst verschil wordt gemaakt tussen de 

schare enerzijds, de Farizeeën en de overpriesters anderzijds en 

daar mogelijk tussen in “de Joden”. De laatsten worden hier niet 

met de schare gelijkgesteld maar apart genoemd als ongelovig en 

niets begrijpend. Daarentegen zeggen de verzen 31 en 40 dat er 

onder de schare waren die geloofden. Vijandigheid was er vooral bij 

de Farizeeën en overpriesters, geestelijke leidslieden. 
 
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en 
riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en 
drinke! 
38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend 
water zullen uit zijn binnenste vloeien. 
39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem 
kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat 
Jezus nog niet verheerlijkt was. 
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Tot Hem komen en drinken mocht ook de vrouw uit Sichar reeds. 

Maar de stromen van levend water die zouden vloeien nadat de 

gelovige de Geest van God heeft ontvangen, kenden zij nog niet. 

De belofte die de Here hier gaf, is vervuld na de hemelvaart op de 

dag na de sabbat, de Pinksterdag.  

Het staat vast dat wie dorst heeft, tot Jezus mag gaan en mag 

drinken. Dezelfde uitnodiging vinden we in de Openbaring als een 

laatste oproep tot hen bij wie de ziel nog dorst heeft en 

onbevredigd bleef door alles wat de wereld te bieden heeft.  

 

In bepaalde kringen wordt er nog gedebatteerd over de vraag of de 

genade van God in het evangelie aan allen aangeboden mag 

worden of alleen aan de uitverkorenen. In de verzen die we nu 

beschouwen is niet een mens als wij aan het woord; hier spreekt de 

Zoon van God, Schepper van hemel en aarde, Degene die de enige 

weg tot God is. En Hij nodigt allen uit. Wie behoefte heeft aan het 

water dat Hij geeft, mag komen en drinken, dat is in Hem geloven 

en het eeuwige leven ontvangen. De mensen die tot Hem komen, 

worden niet verdeeld in twee groepen, de uitverkorenen en zij die 

niet in aanmerking komen en worden teruggestuurd. Nee, “wie dorst 

heeft, hij kome tot Mij en drinke”. Wie nodigt Hij uit? Wie dorst heeft. 

Ieder die dorst heeft? Ja, ieder die dorst heeft mag komen en mag 

drinken. Verlangt u naar vrede voor uw hart, zoekt u vergeving voor 

uw zonden, vreest u het oordeel en zoekt u redding? Ga dan tot 

Jezus, want wie in Hem gelooft en tot Hem roept om behoud, zal 

zeker aangenomen worden en zijn dorstige ziel zal gelaafd worden. 

 

Zoekt u naar vrede, wordt u gekweld 

door zonden die u niemand hebt verteld? 

Jezus heeft geleden voor u en roept kom tot Mij. 

Wie gelooft schenkt Hij vergeving, de schuld betaalde Hij. 

 

Ieder die dorst heeft, kome tot Hem, 

Hij nodigt allen, luister naar zijn stem. 

Elk mag bij Hem drinken, levend water van de Geest; 

niemand is door Jezus Christus teleurgesteld geweest. 
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Het levend water wordt een fontein 

waar kort tevoren droogte slechts zou zijn. 

Wie door Hem gelaafd is wordt een bron die water geeft, 

water dat de dorst zal lessen en eeuwig leven geeft.  
 
40 Sommigen dan uit de schare, die naar deze woorden geluisterd 
hadden, spraken: Deze is waarlijk de profeet. 
41 Anderen zeiden: Deze is de Christus; weer anderen zeiden: De 
Christus komt toch niet uit Galilea? 
42 Zegt de Schrift niet, dat de Christus komt uit het geslacht van 
David en van het dorp Bethlehem, waar David was? 
43 Er ontstond dan verdeeldheid bij de schare om Hem; 
44 en sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar niemand sloeg 
de handen aan Hem. 

 

Inderdaad, er ontstond verdeeldheid. Maar het is merkwaardig dat 

niemand zich blijkbaar herinnerde dat een dertigtal jaren eerder de 

kindertjes in Bethlehem door Herodes vermoord waren omdat hij 

vreesde dat mogelijk de Christus daar geboren was en hij bezorgd 

was om zijn positie en troon. Bovendien behoorden de Joden te 

weten dat in Jesaja 11:1 te lezen is dat een spruit uit de 

afgehouwen tronk van Isaï vrucht zou dragen. En dat woord spruit 

is in het Hebreeuws nezer, wat dezelfde medeklinkers heeft als 

NaZaReth en NaZiReeër. Op Christus zijn alle drie de woorden van 

toepassing. 

Belangrijke overweging is vooral dat God in Johannes de Doper de 

belofte had vervuld, dat een roepende in de woestijn de weg des 

Heren zou effenen. Het was niet lang geleden dat Johannes had 

gepredikt. Had men zijn prediking dan zo spoedig vergeten? Wist 

men niet meer dat hij de Here Jezus als het Lam Gods had 

aangewezen dat de zonde van de wereld wegneemt? Hij had 

blijkbaar veel nieuwsgierigen getrokken, maar uit die velen waren 

er maar weinigen die zijn boodschap ter harte hadden genomen. 
 
45 De dienaars dan gingen naar de overpriesters en de Farizeeën 
en die zeiden tot hen: Waarom hebt gij Hem niet medegebracht? 
46 De dienaars nu antwoordden hun: Nooit heeft een mens zo 
gesproken, als deze mens spreekt! 
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In vers 32 lazen we dat de Farizeeën en de overpriesters dienaren 

hadden uitgezonden om Hem te grijpen. Maar mogelijk zijn die 

dienaren er voor teruggeschrokken om Hem te grijpen omdat er 

onder de vele toehoorders meerderen waren die overwogen of Hij 

misschien de Christus was en anderen Hem toch minstens voor een 

profeet hielden. In ieder geval blijkt uit hun antwoord dat ook zij 

diep onder de indruk van zijn woorden waren.  

 

Als evenwel het geweten niet wordt geraakt en het hart niet zoekt 

naar vrede, vergeving en zekerheid of zelfs opstandig wordt 

wanneer het in het licht van Gods Woord als zondig wordt 

ontmaskerd, baten waarderende woorden niet. Waarderende 

woorden? Mooi hoor. Maar als de ziel Jezus niet nodig meent te 

hebben, is zij blind en kent zij noch zichzelf, noch de door God 

gezonden Verlosser. 

 

Blind, in het duister, wijs in eigen ogen 

gingen wij voort in onze eigen waan. 

Totdat uw goedheid ons heeft neergebogen 

en ons in ’t licht de waarheid deed verstaan. 

 

Wij zagen U en zagen onze zonden, 

hoe zouden wij voor U kunnen bestaan? 

Toen hebben wij uw liefde ondervonden, 

want U vergaf de schuld en nam ons aan. 

 

Nu kunnen w’ in uw grote liefde roemen, 

niet in onszelf of eigen wijsheid meer, 

en mogen wij U Abba, Vader noemen 

door de Verlosser, Jezus, onze Heer. 

 

Ons eigen “IK” is nu met Hem begraven, 

Jezus alleen! Het oude is voorbij. 

Hoe groot is Hij, hoe kostbaar zijn Gods gaven, 

U, Vader en de Zoon aanbidden wij.  

 

Wordt D.V. vervolgd. 
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Voor allen 
______________________________________________
_ 

 

“En Jezus ging heel Galiléa rond.....  en genas elke ziekte en elke 

kwaal onder het volk.” (Matth. 4:23) 

Elke ziekte, elke kwaal. Niet één werd er geweigerd. 

“...en zij brachten tot Hem allen die gekweld werden door allerlei 

ziekten en pijnen, en bezetenen en maanzieken en verlamden; en 

Hij genas hen.” (Matth. 4:24) 

En Hij genas hen, niet: Hij genas sommigen. 

“En zie, een melaatse kwam en huldigde Hem en zei: Heer, als Gij 

wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus strekte de hand uit en raakte 

hem aan en zei: Ik wil, wees gereinigd!” (Matth. 8:2 en 3) 

Zou Hij willen? Ja: Ik wil, wees gereinigd! 

“En toen Hij Kapernaüm was binnengegaan, kwam een hoofdman 

tot Hem, die Hem bad en zei: Heer, mijn knecht ligt thuis verlamd en 

lijdt hevige pijnen. En Jezus zei tot hem: Ik zal komen en hem 

genezen.” (Matth. 8:6,7)  

Wat was het antwoord van Jezus op het verzoek? Ik zal komen en 

hem genezen. 

“ En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder 

met koorts te bed liggen. En Hij raakte haar hand aan en de koorts 

verliet haar;..” (Matth. 8:14,15) 

Hij zag en ging niet voorbij, maar genas haar. 

“En toen het avond geworden was, brachten zij vele bezetenen tot 

Hem, en Hij dreef de geesten uit met een woord en Hij genas allen 

die ziek waren;...” (Matth. 8:16) 

Hij genas niet sommigen, maar allen. 

“En toen Hij aan de overkant was gekomen, in het land van de 

Gergesénen, ontmoetten Hem twee bezetenen, die uit de graven 

kwamen,..... en Hij zei tot hen: Gaat heen. En zij gingen uit en 

voeren in de zwijnen;.....” (Matth. 8:28-34) 

Zou Hij beiden helpen, of maar één? Nee, beiden werden bevrijd. 

“En zie, zij brachten tot Hem een verlamde die op een bed lag. En 

toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde: Wees 

welgemoed, kind, uw zonden zijn vergeven.” (Matth. 9:2) 
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De Here had hem niet opgezocht; zijn vrienden hadden hem bij 

Hem gebracht. Zou hij niet teruggezonden worden? Nee. Wees 

welgemoed, kind, uw zonden zijn u vergeven. 

“En toen Jezus vandaar verder ging, zag Hij bij het tolhuis een 

mens zitten, Mattheüs geheten, en hij zei tot hem: Volg Mij.” 
(Matth. 9:9) 

Met die tollenaar wil Hij zich natuurlijk niet bemoeien. Zo iemand 

was immers totaal verkeerd. Inderdaad. Maar Hij was gekomen om 

zondaars te roepen en niet rechtvaardigen. 

“Een overste kwam tot Hem en huldigde Hem en zei: Mijn dochter is 

zo even gestorven; maar kom en leg uw hand op haar en zij zal 

leven. En Jezus stond op en volgde hem..... Toen nu de schare 

uitgedreven was, ging Hij naar binnen en vatte haar hand; en het 

meisje stond op.” (Matth. 9:18 en 25) 

Hier zou hulp te laat komen. Bovendien wilde God kennelijk dat zij 

niet herstelde, want zij was gestorven. Is het trouwens niet teveel 

gevraagd dat de Here zou opstaan en meelopen? Nee. Hij stond op 

en volgde hem en gaf het meisje het leven. 

“En zie, een vrouw die twaalf jaar aan bloedvloeien geleden had, 

kwam van achteren tot Hem en raakte de zoom van zijn kleed 

aan;..... En Jezus keerde zich om, zag haar en zei: Wees 

welgemoed, dochter, uw geloof heeft u gezond gemaakt.” (Matth. 

9:20 en 22) 

Kijk, dat kan natuurlijk niet. Stiekem van achteren komen. De Here 

kreeg niet eens de gelegenheid om eens te zien of zij wel in 

aanmerking kwam. Zo gaat dat niet! Jawel: uw geloof heeft u 

gezond gemaakt. 

“En toen Jezus van daar verder ging, volgden Hem twee blinden, 

die riepen en zeiden: Ontferm u over ons, Zoon van David!.... En 

Jezus zei tot hen: Gelooft gij dat Ik dit doen kan? Zij zeiden tot hem: 

Ja, Heer! Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: u geschiede naar uw 

geloof. En hun ogen werden geopend.” (Matth. 9:27-30) 

Ook een vraag: kunnen? Natuurlijk kan Hij! De grote vraag is: wil 

Hij wel? Nee, dat is niet de grote vraag. Dat Hij wil is een 

zekerheid. De vraag is of wij geloven dat Hij kan. 
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“Toen nu dezen heengingen, zie, daar brachten zij tot Hem een 

stomme die bezeten was. En toen de boze geest uitgedreven was, 

sprak de stomme.” (Matth. 9:32,33) 

Die man kon niet eens iets vragen! Nee, maar hij werd niet 

weggestuurd, maar genezen. 

“En Jezus trok al de steden en de dorpen rond.....en genas elke 

ziekte en kwaal.” (Matth. 9:35) 

Het gaat toch wel wat te ver om te veronderstellen dat Hij iedereen 

wil ontvangen en helpen. Nee, dat gaat niet te ver. Hij genas allen. 

“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 

geven.” (Matth. 11:28) 

Een mooie afsluiting van de bovenstaande reeks citaten. Als er nog 

iemand is, die zich afvraagt of hij zeker mag weten dat de Here 

niemand terugzendt die met zijn nood tot Hem komt, is hier de 

uitnodiging van Hemzelf tot allen. En als u zich afvraagt voor wie 

Hij dan niet gekomen is, is het antwoord: voor rechtvaardigen niet.  

Bent u nog steeds een rechtvaardige in eigen ogen? Dan hoeft u 

niet te komen en zult u ook niet komen, omdat u Hem immers niet 

nodig hebt. Maar als u een zondaar bent, geldt Zijn uitnodiging juist 

u, want Hij kwam om zondaren te zoeken en zalig te maken. Kom 

met de last van uw zonden; Hij geeft u rust. Niet omdat u dat voelt, 

maar omdat Hij dat gezegd heeft. 

 

(Ik zocht tevergeefs naar een tekst, waarin iemand die behoeftig 

was, werd teruggezonden!) 

 

J.Ph.B. 

~~~~~~~~~~ 
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Deelgenoten van Gods bedoelingen 
______________________________________________ 
 

Dit is het laatste ‘Broodje’ van 2010. Alweer loopt een jaar ten 

einde. Het lijkt wel of de jaren op hol slaan. Naast alle activiteiten 

die de decembermaand met zich meebrengt, is het toch vooral een 

maand waarin we stilstaan bij alles wat er het afgelopen jaar is 

gebeurd. En ook al kunnen we in het Westen allemaal in mindere of 

meerdere mate profiteren van wat onze beschaving en technologie 

ons biedt, de vooruitzichten voor de komende jaren zijn alleen maar 

somberder geworden. Als donkere wolken hangen er de dreigingen 

van oorlogen, milieu- en natuurrampen, ziekten en allerlei andere 

crisissen ons boven het hoofd. Er zijn er niet zoveel die beseffen 

waar de klok hangt waarop de tijd voor de wereld is af te lezen. Die 

klok hangt in het Midden Oosten. Ongelovigen zien dikwijls wel in 

dat daar een dreiging voor de welvaart en vrede van uitgaat, maar 

zij beseffen niet dat achter de gebeurtenissen in dat gebied een 

hand werkzaam is om alle stukken op het schaakbord rondom Israël 

zo te plaatsen dat op Gods tijd vervuld zal worden wat God over 

Israël en de wereld door Zijn profeten heeft voorzegd. Alle dingen 

en volken worden zo gegroepeerd dat God in het bijzonder zal 

handelen met de twee die rechtstreeks betrokken waren bij de 

kruisiging van Zijn Zoon: Israël en Rome. In Israël heeft de 

godsdienstig-leidende natie Hem verworpen en in Rome heeft de 

staatkundig-leidende natie Hem onschuldig veroordeeld. 

 

Onder gelovigen en onder hen die, hoewel niet bekeerd, van Gods 

woord enige kennis hebben, is er de laatste tijd een toenemende 

belangstelling voor het profetische woord, mede door een 

groeiende stroom van publicaties. Dat is een verheugend 

verschijnsel. Maar het is nuttig eens te wijzen op wat nodig is, wil 

het profetische woord door ons begrepen worden en in ons 

bewerken wat Gods bedoeling is. 

 

De ongelovige moet bedenken wat in 1 Korinthiërs 2:11 geschreven 

is. Daar staat: “Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest 

Gods.” En in vers 14: “Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet 
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hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het 

niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.” Het 

profetische woord dat vooral in het Oude Testament zo veelvuldig 

door God gesproken is, had de bedoeling de ongelovige tot 

bekering te leiden. Het was met name niet bedoeld om de 

nieuwsgierigheid te bevredigen. Wie het alleen daarom te doen is 

en zich verzet tegen de Geest van God die door het profetische 

woord de zondaar oproept om zich tot God te bekeren, zal de 

diepere zin van de profetie niet verstaan en na de bevrediging van 

zijn nieuwsgierigheid even ver zijn als voorheen. De gelovige hoeft 

er niet door geschokt te worden als ongelovigen die zij als 

doorgaans verstandige mensen kennen, het woord van God 

onbegrijpelijk en ongeloofwaardig achten; het woord des Heren zelf 

heeft ons gezegd dat het voor hen een dwaasheid zal zijn, die zij 

niet zullen verstaan. 

 

Voor de gelovige is het leerzaam te letten op Abraham en Daniël, 

twee mannen Gods voor wie God niet heeft verborgen wat Hij zou 

doen. In Genesis 18:17 lezen we dat de Here zei: “Zou Ik voor 

Abraham verbergen wat Ik ga doen?” Wat God hem openbaarde, heeft 

Abraham ertoe gebracht als voorbidder vóór God te staan en Gen. 

19:29 maakt ons duidelijk dat hij daarmee handelde naar Gods hart, 

want we lezen daar: “Toen God de steden der Streek verwoestte, 

gedacht God Abraham (niet Lot), en Hij leidde Lot uit het midden der 

omkering, toen Hij de steden waarin Lot gewoond had, omkeerde.“ Aan 

iemand die zo reageert op hetgeen God omtrent Zijn plannen 

bekend maakt, kan Hij zijn geheimen omtrent de toekomst bekend 

maken, omdat zij een vrucht tevoorschijn roepen die Hem 

welbehagelijk is. 

Wij zouden kunnen zeggen dat God de verborgenheden van Zijn 

raad bekend kan maken aan de gelovige van wie de gezindheid is 

afgestemd op het hart van God. Dat mag ons een reden zijn om 

onze studie van het profetische woord te onderbreken om ons af te 

vragen wat onze gezindheid is en wat wij eigenlijk met het inzicht in 

Gods plannen willen doen. 

 



 16 

Het boek Daniël, bij uitstek een profetisch boek, geeft ons in het 

eerste hoofdstuk helemaal geen profetie, maar iets heel anders. 

Dat hoofdstuk schetst ons wat de woorden van God die hij kende, 

Daniël waard waren. Het bleek dat die woorden voor hem meer 

gezag hadden dan het woord van de absolute monarch 

Nebukadnezar en hij ze ten koste van alles wilde gehoorzamen. 

Daniël gehoorzaamde aan wat hij wist uit Gods woord, waarop God 

hem openbaarde wat hij niet wist: bijzondere en vergaande 

profetieën aangaande zijn volk en de volken. 

De uitwerking daarvan was bij Daniël eveneens dat hij beleed en 

bad voor zijn volk. 

 

Daarin ligt een belangrijke les voor de christen vandaag. Het 

profetische woord is van groot belang en het begin van Openbaring 

zegt ons nadrukkelijk dat God ons bekend wilde maken wat spoedig 

gebeuren zal. Maar hoe zou de Geest van God ons kunnen inleiden 

in de geheimen van het profetische woord, indien het woord dat om 

gehoorzaamheid vraagt door ons slechts met de mond maar niet in 

de praktijk wordt vastgehouden? Indien wij bewust hier of daar 

ongehoorzaam zijn, is het profetische woord niet het eerste dat 

onze aandacht vraagt, maar het woord dat wij tot nog toe in 

ongehoorzaamheid genegeerd hebben. Wat immers zou het 

verstaan van de profetie, dat is wat voor ons nog verborgen is, nut 

voor ons hebben, indien het woord dat niet voor ons verborgen is 

bij ons niets uitwerkt? 

Laten wij daarom ernst maken met Gods woord voor het heden; dan 

kan Hij ons verder leiden in het woord voor de toekomst. Want ook 

hier geldt: “Wie heeft, die zal gegeven worden.” 

 

J.Ph.B. 

 

 

~~~~~~~~~ 
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Goedgunstigheid van God 
______________________________________________

_ 
 
Hans wreef over zijn ogen. Waar was hij nou? Hij hoorde een stem 

die hij niet herkende: “Wakker worden, hier is wat brood”. Toen pas 

drong tot hem door waar hij was. In een varkenshok, waar hij op 

stro heerlijk geslapen had. De boerin stond bij zijn voeten en stak 

hem twee sneden roggebrood met spek toe. Naast hem werd zijn 

neef Kees ook wakker. ”Eet vlug op”, zei de boerin, “hier op de 

muur staan twee bekers melk. En maak dan dat je weg komt. 

Duitsers slapen ook graag en in de vroegte loop je minder gevaar 

ze tegen te komen.” 

 

Toen er in 1944 bij Arnhem hevige gevechten plaats vonden tussen 

Britse en Poolse luchtlandingstroepen en Duitse strijdkrachten, 

waren in verschillende plaatsen razzia’s gehouden waarbij 

honderden mannen waren opgepakt en afgevoerd naar het gebied 

over de IJssel, dicht achter het front, waar zij ter ondersteuning van 

de Duitsers tankvallen en andere hindernissen moesten graven. 

Onder de velen die meegenomen werden, waren ook Hans en Kees 

en de vader van Hans. Ze hadden meerdere weken in de taaie klei 

staan graven, maar toen het gebulder van de kanonnen steeds 

dichterbij kwam, hadden ze een gelegenheid gezocht om te 

vluchten en terug te keren naar huis. Het was hun gelukt; de 

Duitsers hadden blijkbaar te weinig mensen ter beschikking om al 

het werkvolk te bewaken. Zelfs bij de schipbrug over de IJssel 

waren geen Duitse wachtposten meer, terwijl het toch ook voor hen 

duidelijk moest zijn dat vluchtelingen zouden trachten over die brug 

naar het westen te ontkomen. 

 

Daar zaten ze nou op een boerderij in Loenen en aten brood met 

spek in een varkenshok. 

“Voorlopig hebben we het goed getroffen”, zei Hans tegen Kees. 

“Toen we gisteren in de regen onder het dak van die schuur 

stonden te schuilen, wisten we geen van tweeën hoe of wat we 

moesten doen midden in de nacht. En toen dook daar plotseling die 
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man op, die ons mee loodste naar deze boerderij. Ook een geluk 

zeggen ze dan, maar we kunnen beter de Here daarvoor danken.” 

“Zeg dat wel. We wisten toch echt niet wie of wat we onderweg 

zouden tegenkomen of beleven. Gisteren nog met een schop in de 

hand voor de Duitsers aan het graven, nu onderweg naar huis al 

opgevangen door goede boerenmensen.” Haastig werkten ze de 

sneden roggebrood naar binnen. Toen de melk nog en even later 

waren ze al weer op weg. 

 

Het regende gelukkig niet meer, maar het was nog wel 

aardedonker. De boerin had hun gewezen welke weg ze moesten 

kiezen. Het was een weg met bos aan beide zijden. Behalve hun 

voetstappen was er niets te horen. Totdat ze in de verte het geluid 

van een auto hoorden, steeds duidelijker. Dat moesten Duitsers 

zijn, want wie had er nu benzine om een auto te rijden? Ze doken 

vlug het bos in en gingen languit achter een boom liggen; struiken 

met blad waren er in die late herfst niet te zien. 

Kort daarna reed er een Duitse wagen langs. Veel gevaar 

betekende die niet. Om niet door overvliegende Engelse jagers 

gezien te worden reden de Duitse voertuigen met afgedekte 

lampen. Door een spleet in die afdekking kwam er slechts een 

glimpje licht. Dat was maar net voldoende om de chauffeur vlak 

voor zich op de weg wat zicht te geven, maar niet voldoende om 

ook in het zijterrein iets te onderscheiden. Het gevaar verdween 

met het motorgeluid.  

Opgelucht scharrelden ze door de bosbessenstruiken terug naar de 

weg. 

Het duurde lang voor het wat lichter werd. Toen er langzaam wat 

licht kwam en ze iets verder dan een paar meter konden kijken leek 

de weg  geen bochten te kennen en aan weerszijden bleef het 

allemaal bos. Het was volkomen stil rondom en na de auto 

waarvoor zij het bos in gevlucht waren, was er kilometers lang geen 

verkeer. Zelfs geen voetganger of fietser was er te zien. 

Nadat ze lange tijd gelopen hadden kwamen ze op een kruispunt, 

waar ze even moesten nagaan waar de weg naar Hoenderloo te 

vinden was. Dat bleek een zijweg te zijn die even verder rechts 

naar links afsloeg. Het was inmiddels bijna volop dag geworden 
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waardoor het zoeken niet al te moeilijk was. De weg naar 

Hoenderloo bleek een typische binnenweg te zijn, nauwelijks 

geschikt voor autoverkeer en liep eveneens door bosgebied. Dat 

maakte het weinig waarschijnlijk dat ze in de vroegte autoverkeer 

van Duitsers zouden tegenkomen. Bovendien zouden ze zonodig 

snel in het bos kunnen verdwijnen. 

Eenmaal in Hoenderloo aangekomen, waren er nog niet veel 

mensen te zien. Maar toen ze bij de laatste huizen van het dorp 

gekomen waren, kwam er een man op een fiets aan. Hij stapte bij 

hen af. Hoewel hij groene kleding droeg, bleek hij geen soldaat van 

de Wehrmacht maar een boswachter te zijn. 

“Mag ik eens vragen waar jullie heen moeten”, vroeg hij. 

“Richting Barneveld”, antwoordde Hans. 

“Wel”, zei de man, “als ik jullie raden mag, ga dan hier linksaf het 

park de Hoge Veluwe in en sla dan af in de richting Otterlo. Zo lang 

je over de Hoge Veluwe loopt, zal je geen Duitser tegenkomen. Die 

mogen daar niet komen en daar hebben ze zich tot nog toe keurig 

aan gehouden. En ik veronderstel dat jullie liever geen Duitsers 

tegen het lijf lopen.” 

“Wat vind jij er van?”, vroeg Kees aan Hans. “Doen natuurlijk”, zei 

hij. 

“Heel verstandig”, zei de boswachter. “Goede reis gewenst” en hij 

stapte op zijn fiets en reed weg. 

Het bleek een goed advies te zijn geweest. Ze kwamen niemand 

tegen tot ze aan de westzijde van het park bij de uitgang kwamen. 

Buiten het park was de weg weer erg smal, nauwelijks geschikt 

voor auto’s. Ze verwachtten daarom niet dat ze een colonne Duitse 

wagens zouden ontmoeten. Maar een enkele personenwagen was 

natuurlijk mogelijk. 

Ze zetten er stevig de pas in. Langzaamaan kregen ze wel dorst. 

Maar het leek te gewaagd om te kijken of ze ergens drinken konden 

krijgen. Doorlopen was het beste. Hoe eerder thuis hoe beter. 

Opnieuw liepen ze  over een verlaten weg. Slechts een enkele keer 

zagen ze in de weilanden of bij een boerderij iemand lopen. En 

verkeer was er niet. 
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Totdat een personenwagen hen achterop kwam, voorbij reed en 

daarna stopte. Er stapten twee Duitse officieren uit. Hans en Kees 

dachten dat het met hun vrijheid gedaan was. Maar een van de 

officieren vroeg waarheen zij op weg waren. “Naar Amersfoort” 

antwoordden zij. “Goed”, zei de man. “Eén vóór op de kap en de 

ander achter op de bumper. En als er vliegtuigen aankomen moeten 

jullie waarschuwen zodat we kunnen stoppen en uit de auto 

komen.” Dat was heel wat anders dan ze gevreesd hadden. Het 

was wel lastig je goed vast te houden, maar gelukkig reed de 

wagen niet hard en maakte de weg geen scherpe bochten. Het was 

nog wel de vraag waar de Duitsers zouden stoppen en waar ze hen 

zouden brengen. Er was nog niets zeker, behalve dat ze een heel 

stuk niet hoefden te lopen.  

Zonder problemen naderden ze Barneveld. De wagen stopte. Een 

van de officieren stapte uit. “Wij moeten hier rechts afslaan” zei hij 

“maar jullie moeten rechtdoor lopen. Bedankt voor de hulp.” Hij 

stapte weer in en weg reed de wagen. 

“Heb je nou ooit”, zei Hans. “Zeg dat wel”, antwoordde Kees. “We 

hebben in ieder geval een heel stuk gewonnen zonder te lopen.” 

“Zo is het wel”, zei Hans. “En ze spraken echt Duits en geen woord 

Nederlands. Ze hakkelden ook niet alsof ze naar woorden moesten 

zoeken. Het moeten echt wel Duitsers geweest zijn.” 

“Vast wel”, zei Kees. “Maar ze waren bang voor de Tommy’s in de 

lucht. De tijd van veel praatjes is voor hun blijkbaar voorbij. 

Misschien zijn het er twee geweest die wel beseften dat ze de Krieg 

eigenlijk al verloren hebben.” “Dat moet haast wel”, zei Hans. “In 

ieder geval is het niet ver meer naar huis.” Dat leek althans zo 

doordat ze op meer bekend terrein waren gekomen, maar twintig 

kilometer is toch nog een afstand van ruim drie uren lopen. 

 

In de buurt van Achterveld meende Kees een kortere weg te weten, 

terwijl Hans liever rechtdoor liep. En zo liep elk het laatste stuk 

alleen verder. De dorst werd Hans haast te machtig. Toen hij een 

cafeetje zag, besloot hij daar wat te drinken. Er was niemand 

binnen te zien, maar al gauw kwam er een vrouw tevoorschijn. 

“Hebt u soms een glas melk voor me”, vroeg hij. 

“Nee”, zei ze. “Daar kan ik je niet aan helpen”. 
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“Wat kan ik dan drinken hier, want ik verga van dorst.” 

“Wel, een glas bier kan ik je wel geven.” 

“Dat zal ook wel goed zijn tegen de dorst”, zei Hans zonder 

nadenken. 

Even later zat hij voor het eerst in zijn leven in een café achter een 

glas bier. Hij was weliswaar geen bier gewend, maar dat bleek 

goed tegen de dorst en een droge mond te zijn. 

Toen hij betaald had, stond hij gauw op, want hij was nu op bekend 

terrein en het verlangen naar huis werd daardoor alleen maar 

sterker. Maar dat werd even een rare gewaarwording. Wat mankeer 

ik nou, vroeg hij zich af. Hij zwalkte als een schip zonder roer 

telkens uit de koers. Maar even later drong het tot hem door dat hij 

sinds de vroege morgen in het varkenshok geen hap meer gegeten 

en geen slok meer gedronken had. Hij was kennelijk van dat ene 

glas bier al dronken geworden. Gelukkig benevelde dat beetje bier 

zijn denken nog niet en na korte tijd vond hij ook weer zijn 

evenwicht. Het kostte nog ruim twee uur lopen voor hij thuis kon 

aanbellen en toen hij binnen was bleek het bijna zes uur, het eind 

van de middag te zijn. De thuisreis had dus naar schatting dertien 

uren geduurd. Waarschijnlijk had hij veertig kilometer gelopen. 

 

“Wat een verrassing”, zei zijn moeder. “Hoe ben je thuis gekomen?” 

“Lopend”, zei Hans, ”het grootste deel tenminste. Want u zult het 

haast niet kunnen geloven, maar twee Duitse officieren hebben ons 

een stuk laten meerijden, richting Barneveld.“ 

“We, zeg je. Wie was de ander dan?” 

“Kees van oom Jacob”, zei Hans. “Maar even voor Achterveld koos 

hij een andere weg. De laatste paar uren liep ik dus alleen.” 

“En waar is Papa dan?” 

“Die durfde nog niet weglopen. Hij zal later wel komen.” 

“Ik ben in ieder geval dankbaar dat jij weer terug bent. Maar je zult 

wel honger hebben. Want onderweg zal je wel niets gegeten 

hebben.” 

“Nee, dat klopt. We durfden dat niet en hadden alleen maar haast 

om thuis te komen. We hebben alleen om half vijf vanmorgen 

roggebrood met spek gehad en ook een glas melk gedronken. Dat 
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was in een varkenshok op een boerderij waar we op stro geslapen 

hebben.”  

“Nou, ik heb zuurkool voor twee dagen gemaakt. Dat staat in het 

panne-tje op de kachel. Kijk maar wat je daarvan lust.” 

“Warm eten?”, zei Hans, “ik heb al die weken alleen brood gegeten 

en appels natuurlijk, want die lagen bij hopen in de boomgaard op 

de grond. O ja, ik heb ook steeds een schep melkpoeder genomen, 

want dat kon je daar in een winkel zo maar kopen.” Intussen had hij 

het pannetje al tussen zijn knieën genomen. Zuurkool, dat is eens 

wat anders. Lekker! Hij zou haast meteen aanvallen, maar hij 

bedacht zich en vouwde zijn handen om te danken, niet alleen voor 

het eten dat hem deed watertanden, maar vooral voor de 

bescherming onderweg en de veilige thuiskomst. Met verbazing 

zagen de drie vrouwen dat Hans het eten voor drie mensen, en dat 

voor twee dagen, zonder te stoppen naar binnen werkte. 

 

Het werd koud in die winter van 1944/45. Bovendien viel er gedurig 

sneeuw. Daar kwam nog bij dat voedsel schaars werd. En als de 

avond viel en er geen maanlicht was en door een bewolkte lucht 

ook geen sterren te zien waren, was het buiten volkomen donker. 

Om te voorkomen dat Engelse bommenwerpers dankzij lichten in 

een stad of dorp zich goed konden oriënteren, was in de avond en 

nacht alle licht verboden. Er mocht ook geen straaltje licht uit de 

huizen naar buiten komen. Een trieste wereld was dat. De 

verwachting dat de Duitsers het spoedig zouden moeten opgeven 

was wel een lichtpunt. Zuid Nederland was reeds bevrijd. Maar ten 

noorden van de grote rivieren waren de Duitsers nog heer en 

meester.  

  

Het was weer zondag. In de samenkomst waarin gebruikelijk het 

avondmaal werd gevierd, waren nauwelijks jonge mannen en 

opgeschoten jongens meer aanwezig omdat ze konden worden 

opgepakt door Duitse soldaten die hen meenamen om in Duitsland 

te gaan werken in de oorlogsindustrie. Zij vermeden het om over de 

straat te gaan of hadden ergens een schuiladres gevonden. Ze 

wilden niet graag, als in de herfst van 1944, opnieuw meegenomen 

worden om niet ver van het front in de Achterhoek tankgrachten te 
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graven of stellingen aan te leggen. Na verloop van enige weken 

had ook de vader van Hans kans gezien om daar weg te komen en 

zo was het gezin weer compleet.  

Maar Hans was het binnen blijven al gauw zat geworden. 

Bovendien kon hij, als hij met zijn vader meeging naar oom Jacob, 

daar de uitzending van radio Oranje horen. De Duitsers hadden alle 

radiotoestellen gevorderd, maar oom Jacob, die radioamateur was, 

had weliswaar een radiotoestel ingeleverd, maar er één achter 

gehouden zodat hij de uitzendingen van radio Oranje vanuit 

Engeland nog kon beluisteren. 

Neef Kees en zijn broer zagen Hans telkens met zijn vader 

verschijnen, terwijl zij voorzichtig binnen bleven. Het was dan ook 

geen wonder dat op deze zondagmorgen ook Kees weer gekomen 

was. Wat Hans blijkbaar zonder gevaar gedurig deed, moest hij op 

de zondag toch zeker kunnen doen. 

 

Op de tafel met het groene kleed stond het avondmaalstel gereed, 

gedekt door een grote witte doek. Om kwart voor tien waren er al 

enigen aanwezig en voortdurend klonk gestamp van voeten bij de 

ingang als weer iemand trachtte de meeste sneeuw van zijn 

schoenen kwijt te raken voor hij naar binnen ging. Hans had niet 

ver hoeven lopen. Zijn ouders woonden in het huis boven het 

lokaal. Hij had zich zelfs niet op straat vertoond, want tegen de 

keuken in de woning was een balkon met een trap naar de tuin 

beneden. Daar was het mogelijk om door de keukendeur van het 

lokaal naar binnen te komen. Hans was er al, zijn oudste zus Thea 

ook, maar de andere leden van de familie waren nog boven. Toen 

kwam oom Wijnand binnen. Hij zag Hans en Kees zitten en zei “Er 

lopen Duitse soldaten die blijkbaar mensen zoeken; ze zijn al in de 

Westerstraat”. 

De jongens stonden direct op en liepen aan de achterzijde naar 

buiten, de tuin in en de trap op naar boven. Daar zeiden ze tegen 

vader Brunting dat ze gevaar liepen ontdekt te worden door 

Duitsers die blijkbaar huiszoeking moesten doen. “Ga snel naar 

beneden”, zei Brunting, “en vraag een paar broeders het doopvont 

open te gooien en weer te sluiten als jullie daarin zitten.” 
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Dat leek een goed idee. Haastig renden ze weer de trap af naar de 

keuken van het lokaal. Tegelijk echter kwam zus Thea uit het lokaal 

de keuken binnen; zij siste: “weg wezen, een meter achter mij komt 

er al één”.  

Er was geen tijd om na te denken. Hans rende meteen door de tuin 

en over de ingestorte muur die de afscheiding van de tuin 

daarachter was geweest. Aan de andere zijde van die tuin was door 

een bombardement een stuk van het huis beschadigd. De ingang 

van de kelder was echter nog open en daar sprongen de twee 

haastig in. Ze bleven daar geruime tijd, maar toen er niets 

gebeurde en niemand gehoord werd, kwamen ze voorzichtig te 

voorschijn. Het gevaar bleek inderdaad geweken. 

 

Toen ze in het bovenhuis bij Brunting teruggekeerd waren, hoorden 

ze hoe het met de Duitsers was gegaan. Eén van hen was kennelijk 

bekend met samenkomsten waarin op de zondag het avondmaal 

werd gevierd. Hij had gezegd “Beten sie für den Frieden”. En de 

soldaat die achter Thea liep en in de tuin kwam, had geen oog 

gehad voor de voetstappen in de verse sneeuw doordat de hond 

van Brunting zodra hij hem had gezien langs de trap naar beneden 

was gestoven en het volgende moment al aan zijn broekspijp hing. 

De man had geschopt en gestampt om hem kwijt te raken, maar 

Cross liet niet gauw los. Daardoor maakte hij in de sneeuw een 

wirwar van stappen zodat de paar voetstappen van de twee 

jongens niet meer opvielen. Het merkwaardige was, dat de hond 

nog nooit iemand had aangevallen en het nadien ook nooit meer 

heeft gedaan. 

 

Er ontstond honger in de steden die nog niet bevrijd waren, althans 

in het westen. Ook in Amersfoort werd het nijpend. Naar het westen 

toe ligt het tegen bos en heide aan. Daar was uiteraard geen 

voedsel te vinden. En in de laatste dagen van de oorlog kon men 

niet meer naar het oosten om op het platteland eten te zoeken 

doordat daar reeds Engelse troepen lagen.  

Er kwam een dag dat moeder Brunting op het uur van het ontbijt 

moest zeggen “Ik kan jullie niets voorzetten om te eten. Er is geen 

eten meer in huis, zelfs geen schillen van aardappelen of 
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brandnetel (brandnetel kan gegeten worden), helemaal niets. Maar 

er komt straks wel eten”. 

Dat verbaasde haar man en kinderen. “Hoe kunt u dat zeggen”, 

vroegen ze. “Wel”, zei ze, “ik heb gebeden en tegen de Here 

gezegd dat ik gelezen heb: zijn brood wordt hem gegeven en zijn 

wateren zijn gewis. Ik heb gezegd dat ik niet om kaas of vlees bad, 

maar alleen om brood. Daarbij heb ik gedankt voor die belofte van 

de Here. En daarom zeg ik dat er vandaag wel eten komt.” (De 

tekst die moeder had gelezen is Jes. 33:16.) 

Niemand zei iets. Maar om ongeveer elf uur werd er gebeld. 

Moeder opende de deur. Er stond iemand die zei: “we hebben 

gehoord dat hier honger geleden wordt. Hebt u een paar pannetjes 

of schalen?” Moeder haalde een en ander uit de keuken en bracht 

dat haastig naar die man. Hij had een handkar bij zich en hij vulde 

een pannetje met rogge, een ander pannetje met erwten en een 

schaaltje met kapucijners. En toen werd er gedankt en niet meer 

alleen door moeder Brunting. 

Enige dagen later kwam er wittebrood en Zweedse erwtensoep en 

vervolgens kwam de bevrijding door Engelsen en Canadezen. 

 

Is deze waargebeurde geschiedenis nu waard om in dit blaadje 

afgedrukt te worden? Wel, we zien dat de Here vele wegen gaat om 

te helpen wie tot Hem roept: Hij stuurde een boerenman om 

vluchtenden onderdak te geven, gebruikte zelfs mannen die ze het 

meest te vrezen hadden, vijandige officieren, om een eindweegs 

verder te helpen, stuurde een boswachter om een veilige weg te 

wijzen, liet een hond doen wat hij nooit deed; iemand in de broek 

bijten en stuurde iemand met een handkar als antwoord op het 

gebed van een moeder; iemand, want wie het is geweest is tot 

vandaag onbekend gebleven. 

 

Hans 

 

 

 

~~~~~~~~~~ 

 


