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De regen die van boven daalt, 
doet aan de twijgen knoppen groeien, 
die, door het zonnelicht bestraald, 
in volle schoonheid open bloeien. 
 
De ziel snakt naar de zegen Gods, 
die komt van Hem die is geslagen, 
het levend water uit de Rots 
dat ons verkwikt en vrucht doet dragen. 
 
Doorploeg ons hart, bewerk de ziel, 
want waar het woord dat U wilt zaaien, 
in toebereide aarde viel, 
kunt U eenmaal de vruchten maaien. 
 
En drenk de zielen uit uw Rots, 
met rijke, reine zegen Gods. 
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Het evangelie dat Johannes schreef 
______________________________________________ 
 
Hoofdstuk 1  
 
De inleiding (vers 1-18) 
 
In de Bijbel vinden we vier evangeliën, geschreven door Mattheüs, 
Markus, Lukas en Johannes. Zij berichten ons over het leven van 
Jezus Christus op aarde. Mattheüs en Lukas vermelden ons de 
afkomst en geboorte van Jezus Christus, Mattheüs omdat het 
handelt over de beloofde Koning van Israël, waarom zijn 
afstamming van David wordt beklemtoond en Lukas omdat het over 
de waarachtige Mens Jezus handelt. Markus en Johannes 
vermelden zijn geboorte niet.   
Johannes is het vierde evangelie. Het volgt op dat van Lukas. 
Lukas was arts, iemand die meer dan vele anderen weet wat een 
mens is. Hij heeft voor hij ging schrijven als wetenschapsmens alles 
van voren af aan nauwkeurig onderzocht. Het is dan ook het 
evangelie waarin de bijzonderheden rond de menswording (dat is 
de geboorte) van de Here Jezus uitvoerig beschreven zijn. Voor het 
evangelie dat Hem als de waarachtige mens beschrijft begrijpelijk, 
want wat is onder mensen belangrijker dan een geboorte? In Lukas 
gaat het geslachtsregister dan ook terug tot de mens Adam. 
 
Maar de Mens Jezus Christus is God. En God heeft er voor gezorgd 
dat op het evangelie dat Christus als Mens beschrijft, direct het 
evangelie van Johannes volgt, waarin Hij ons reeds in de eerste 
verzen als God van het begin wordt voorgesteld. Hoe zou daarbij 
een geslachtsregister vermeld kunnen worden? 
 

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het 
Woord was God. 
2 Dit was in den beginne bij God. 
3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen 
ding geworden, dat geworden is. 

 

Een geslachtsregister vinden we dus niet in dit evangelie. Neen, 
God is de eeuwige en Hij was de enige, Degene die er vóór alle 
dingen was en door wie alle dingen zijn. Hij was het Woord voordat 
enig woord gehoord werd, Degene in en door wie God zich uitdrukt 
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en bekend maakt, voordat nog iemand, of enig wezen zich kon 
laten horen of kennen. In Hebr. 1:2 en 3 lezen we: “ ....de Zoon die 
Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld 
geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van 

zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht,....” Dat 
was in het begin bij God. Door Hem (of het Woord, zoals Hij hier 
wordt voorgesteld) zijn alle dingen geworden. Al wat is, bestaat 
door Hem en zonder zijn wil zou er niets of niemand dan alleen God 
zijn. 
 

4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 
5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet 
gegrepen. 

 
Als God gezwegen had nadat de zonde in de wereld gekomen was, 
was er enkel duisternis geweest, duisternis zonder uitzicht, zonder 
hoop: de duisternis van de dood en het graf. God zweeg echter 
niet, maar zond ons Zijn Woord dat leven is, waardoor er licht 
kwam, het licht dat de duisternis van de dood verdrijft. 
 

O Jezus Christus, eeuwig Licht, 
in ’t duister van ons leven, 
die door uw Woord ons hoop en zicht  
op redding wilde geven, 
U legde zelf uw leven af, 
ging in het duister van het graf, 
maar bent daaruit verrezen, 
uw licht zal eeuwig wezen. 
 
Waar alles reeds verloren scheen 
daar heeft uw Woord geklonken: 
“Waar zijt ge”, dat door wanhoop heen, 
weer uitzicht heeft geschonken. 
U werd als Lam van God geslacht, 
maar overwon: Het is volbracht! 
Door U werd licht en leven 
aan onze ziel gegeven. 

 
 
Helaas greep de duisternis het Licht niet, begreep het ook niet, was 
ook in het verstand en in het gevoel verduisterd. Het is opvallend 
dat in dit evangelie van de Zoon van God reeds in het begin van 
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hoofdstuk 1 gezegd wordt, dat de duisternis het licht niet gegrepen 
heeft, waarmee wordt aangeduid dat de wereld die in het duister 
ligt, Hem die het Licht is, niet wilde. 
 

6 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was 
Johannes; 
7 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen 
door hem geloven zouden. 
8 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. 

 
Zeker, Jezus Christus was een mens, de Mens die God is, maar dat 
wordt in de voorgaande verzen niet beklemtoond of genoemd. Hij 
wordt ons daarin niet voorgesteld als een geboren mensenkind, 
maar als de eeuwige God.  
In vers 6 echter wordt een mens genoemd, de mens Johannes, 
door God gezonden om van Hem te getuigen die als Licht in de 
wereld zou komen. Hij moest getuigen opdat de mensen in Hem die 
komen zou, geloven zouden.  
De Here had de komst van die voorbereider reeds door Jesaja en 
door Maleachi aangekondigd: “Hoor, iemand roept: Bereidt in de 
woestijn de weg des HEREN, effent in de wildernis een baan voor onze 
God. Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het 

oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.” (Jesaja 
40:3-5). 
“zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God! Zie, de Here HERE zal 
komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij 
Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. Hij zal als een herder zijn 
kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot 

dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.” (Jesaja 40:9-11). 
“Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal.“ 

(Maleachi 3:1) 
“Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des 

HEREN komt.” (Maleachi 4:5) Dat met de komst van Johannes de 
profetie van Maleachi 4:5 is vervuld, lezen we in Matth. 11: 10-14: 
“Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw 
aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal. Voorwaar, Ik zeg u, 
onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter 
dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is 
groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt 
het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen 
er naar. Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot 
Johannnes toe, en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen 

zou. Wie oren heeft, die hore!” en Matth. 17:10-13: “En de discipelen 
vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat 
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Elia eerst moet komen? Hij antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en 
alles herstellen, maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben 
hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zo zal ook de 
Zoon des mensen door hen moeten lijden. Toen begrepen de discipelen, 
dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had.” 
 
Het evangelie vervolgt met 
 

9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de 
wereld. 

 
Dat is een andere vermelding dan in Mattheüs en Lukas, waar zijn 
geboorte aangekondigd wordt. In dit evangelie waarin zijn Godheid 
het accent krijgt, past geen geboorte. De aankondiging door 
Johannes als Degene die komen zou markeert hier het begin van 
Zijn openbaar optreden. Hij is het Licht en ontdekt een ieder, ook 
wie zich tracht te verbergen, en laat zien wie en hoe de mens is. 
 

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de 
wereld heeft Hem niet gekend. 
11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet 
aangenomen. 

 
Hij is de Schepper maar de wereld die Hij geschapen heeft, kende 
en erkende Hem niet. Zij is van God afgevallen en ligt in het boze. 
Hij heeft recht op de mensen en hun gehoorzaamheid, maar zelfs 
het volk dat pretendeerde God te kennen, heeft Hem niet 
aangenomen. Duidelijker kon niet worden gezegd dat Hij niet is 
aanvaard, dus verworpen is, en dat lezen we al in wat we de 
inleiding op dit evangelie zouden kunnen noemen. Daarin komt de 
tegenstelling tussen de wereld die godvijandig is en de Heilige die 
kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, tot 
uitdrukking.  
 
Ten overvloede wil ik erop wijzen dat vers 11 niet zegt dat de zijnen 
Hem niet kònden aannemen. Indien niemand Hem kan aannemen, 
zoals sommigen denken, zou vers 11 een zinloze constatering zijn.  
Wij zijn van nature vijanden van God en geneigd ons tegen God te 
verzetten. Maar God werkt door zijn Woord en door de openbaring 
van zijn grootheid in de schepping, aan het hart en het geweten. De 
komst van Christus en zijn woorden en werken waren een nog 
krachtiger getuigenis, dat door het Woord Gods ook heden nog tot 
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de mensen spreekt en waardoor de Geest van God mensen 
beweegt Hem aan te nemen. 
 

12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht 
gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam 
geloven; 
13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens 
mans, doch uit God geboren zijn.       

 
Die Hem aannemen (dat zijn zij die in Hem geloven) zijn kinderen 
van God. Zij zijn dat niet geworden door een normale menselijke 
geboorte uit bloed en vlees, maar door geboorte uit God, dat is de 
wedergeboorte. Van die wedergeboorte zeggen Jakobus en Petrus 
dat zij plaats vindt door het Woord van God (dat dus gehoord en 
geloofd moet worden): “Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons 

voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen 

te zijn onder zijn schepselen.” (Jakobus 1:18)   “......wedergeboren, niet 
uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en 

blijvende woord van God.” (1 Petr. 1:23) 
 
Tot de vaderen heeft de Here door profeten gesproken en zij 
moesten het Woord van God dat zij spraken, geloven. Onze 
verantwoordelijkheid om Gods spreken in de Zoon Jezus Christus 
te geloven weegt nog zwaarder, daar immers in zijn komst en in zijn 
leven op aarde talloze beloften vervuld werden: een bewijs van de 
waarachtigheid van de woorden Gods. En dat Woord van God 
bewerkt geloof, maar wordt ook door velen verworpen. Het is 
daarom verkeerd om te zeggen dat mensen Hem niet kunnen 
aannemen. De Here werkt met de kracht van zijn Woord, waardoor 
de mens Hem wel kan aannemen, maar hij kan zich ook blijven 
verzetten. Overigens, Hem aannemen is geen verdienste die 
beloond wordt, maar is het aangrijpen van Gods naar ons 
uitgestrekte hand. 
 

14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond 
en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als 
van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. 

 
De Geest van God vermijdt het hier van geboorte te spreken, opdat 
het feit dat Hij die van eeuwigheid is, vlees geworden is, een mens, 
het accent zou krijgen. 
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De apostel schrijft hier als één die terugblikt en het leven, sterven 
en de opstanding van de Here overziet. Hij en de andere discipelen 
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, waarbij aan de verheerlijking 
op de berg gedacht mag worden, maar niet alleen daaraan. Zij 
zagen ook heerlijkheid van een andere karakter, in zijn ontferming, 
in zijn lankmoedigheid, in zijn verdraagzaamheid, in zijn 
gerechtigheid, in zijn liefde, in zijn lijden, in zijn vernedering, in zijn 
gebed voor zijn vijanden, in zijn gehoorzaamheid aan de wil van de 
Vader, in zijn lijden voor ons, de schuldigen. En  hiermee is 
ongetwijfeld mijn opsomming niet compleet. 
Hij heeft zeker vol van genade en waarheid onder de mensen 
verkeerd, maar zijn heerlijkheid was ook vol van genade en 
waarheid.  
 

15 Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: 
Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij 
geweest, want Hij was eer dan ik. 

 
Hiermee heeft Johannes niet alleen gezegd dat Hij meer was, maar 
dat Hij de Eeuwige is.  
 

16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade 
op genade; 
17 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid 
zijn door Jezus Christus gekomen. 

 
Wij zijn allemaal zondaren met een hoop bedreven kwaad. Door 
Jezus Christus is er echter voor de zondaar en zijn vele kwaad 
genade indien deze zich bekeert. 
Vers 17 is in de Statenvertaling beter weergegeven. Daar vinden 
we: “Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is 

door Jezus Christus geworden.” Genade en waarheid zijn niet alleen 
gekomen of geopenbaard, zij zijn ook door Hem geworden, dat wil 
zeggen dat zij hun grond in zijn Persoon en werk hebben.  
 
Natuurlijk is God van eeuwigheid de God van waarheid. Maar de 
combinatie van waarheid en genade is uniek. De waarheid eiste 
immers het oordeel over ons, maar Christus doet, doordat Hij de 
waarheid van onze zonden erkende en het oordeel aanvaard heeft, 
genade en waarheid samengaan. Zozeer, dat het werkwoord “zijn” 
in de grondtekst niet in het meervoud staat en dus met “is” behoort 
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te worden weergegeven, zoals we lazen in de Staten Vertaling: “de 
genade en waarheid is door Jezus Christus geworden.”  
Daardoor kan Hij die als eniggeboren Zoon in de schoot van de 
Vader is, ook verklaren wat zonder “waarheid en genade” niet 
verklaard kan worden: wie God is en dan met name wie Hij als 
Vader is. 
 

Het getuigenis van Johannes (verzen 19-34)  
 

19 En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit 
Jeruzalem priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: 
Wie zijt gij? 
20 En hij beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de 
Christus niet. 

 
Het antwoord van Johannes zegt niet wie hij was, maar wie hij niet 
was: hij was de Christus niet. Dat antwoord wijst erop dat erover 
werd gespeculeerd of hij misschien de Christus was. Er mag ook op 
gewezen worden dat Johannes door niet te zeggen wie hij was, de 
aandacht niet op zichzelf vestigde. Dat is een goede aanwijzing 
voor ons. Inzake de geestelijke dingen en een gesprek over 
bekering en geloof is het onnut als we gaan uitleggen wie wij zijn of 
wat wij doen. Laten we op Jezus Christus wijzen, want Hem hebben 
de mensen nodig. 
 

21 En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben 
het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. 

 
Het antwoord van Johannes wordt bij de volgende vragen telkens 
korter. Op de vraag of hij Elia was, zei hij nog “ik ben het niet”, 
maar op de volgende vraag zei hij maar één woord: neen. 
Johannes sprak niet over zichzelf en wees niet op zichzelf. Hij 
achtte, gezien zijn antwoorden, zichzelf van geen belang. 
 

22 Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord 
geven aan hen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelf? 
23 Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt 
recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft.  

 
Met zijn antwoord in vers 23 sprak hij evenmin over zichzelf, maar 
bracht hij onder de aandacht dat hij een opdracht vervulde om de 
weg voor de Here te effenen. Zij konden daardoor weten dat God 
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de belofte van de komst van de Messias ging vervullen en dat Die 
de Here zou zijn over wie de Schrift gesproken had. Johannes deed 
dus wat we in vers 8 lazen: hij getuigde van het Licht. 
 

24 En er waren sommigen afgezonden uit de Farizeeën. 

 
Naar ik meen is de Statenvertaling beter: De afgezondenen waren 
uit de Farizeeën. Zij behoorden de profetie van Jesaja te kennen, 
zullen die ook wel gekend hebben, maar beseften of geloofden niet 
dat inderdaad de Here zou komen, zoals in de verzen 9 en 10 van 
Jesaja 40 duidelijk geschreven staat: 
”Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, 
vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: 
Zie, hier is uw God! Zie, de Here HERE zal komen met kracht en zijn arm 
zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat 
voor Hem uit” 

 
25 En zij vroegen hem en zeiden tot hem: Waarom doopt gij dan, 
indien gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? 
26 Johannes antwoordde hun en zeide: Ik doop met water, midden 
onder u staat Hij, van wie gij niet weet,   
27 Hij, die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te 
maken. 
28 Dit geschiedde te Bethanië over de Jordaan, waar Johannes 
doopte. 

 
Zij schijnen het niet vreemd gevonden te hebben dat er gedoopt 
werd, maar hadden blijkbaar de opvatting dat degene die doopt 
daarmee de dopelingen aan zichzelf verbindt. Dat Johannes 
predikte dat de mensen zich moesten bekeren, was hun blijkbaar 
ontgaan of vonden zij minder belangrijk. 
In zijn antwoord wees Johannes opnieuw niet op zichzelf, maar 
sprak hij over de Christus die gekomen was in termen die 
nadrukkelijk op diens grootheid wezen. 
Ik las daarover een artikel, waarin erop werd gewezen dat een 
hengelaar ervoor moet zorgen dat het aas door de vissen gezien 
wordt, maar hijzelf niet wordt gezien. Wie getuige van Christus wil 
wezen, mag daar wel aan denken. Laat Christus voor het voetlicht 
komen, maar blijf zelf buiten de schijnwerpers. 
 

29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het 
Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. 
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30 Deze is het, van wie ik zeide: Na mij komt een man, die voor mij 
geweest is, want Hij was eer dan ik. 
31 En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël zou 
geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. 
32 En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de 
Geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. 
33 En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te 
dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet 
nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest 
doopt. 
34 En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is. 

 
Johannes sprak niet alleen over Christus, maar wees Hem ook aan. 
In vers 29 zei hij dat Hij het Lam Gods was. Dat moet de Joden 
beseft doen hebben dat Hij geofferd zou worden. We lezen echter 
elders dat zelfs de discipelen die in Hem geloofden, de Here Jezus 
niet begrepen hebben toen Hij aankondigde dat Hij gevangen 
genomen en gedood zou worden.  
 
In de verzen 30 en 31 beklemtoonde Johannes opnieuw dat hij 
slechts een dienstknecht was met de taak te getuigen van Hem die 
God zond als Lam van God.  
Hij kondigde aan dat Christus als Lam de zonde (enkelvoud) van de 
wereld zou wegnemen. Dat kan niet vervangen worden door te 
zeggen dat Hij de schuld van de wereld zou wegnemen, de zondeN 
dus. De zonden doet Christus weg bij ieder die in Hem gelooft, 
maar dat bedoelde Johannes niet. Hij bedoelde dat het hele begrip 
zonde straks niet meer zal zijn. Dat zal aan het einde der tijden het 
geval zijn, maar nu nog niet. 

       
Wordt D.V. vervolgd  

J. Ph.B. 
 

 
~~~~~~~~~~ 
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Samenkomen in Zijn Naam (2) 
______________________________________________ 
 
In verband met dit onderwerp zijn we vorige keer begonnen met het 
overdenken van Mattheüs 18. We hebben toen opgemerkt dat we 
dit hoofdstuk in drie stukken kunnen verdelen (1-14, 15-20, 21-35). 
We zijn nu toe aan het derde gedeelte. 
 

Genade en Waarheid 
 
Dit derde gedeelte van Mattheüs 18 leert ons nog een erg 
belangrijke les, zeker in verband met hetgeen we tot nu toe 
overdacht hebben. We lezen in de verzen 21 en 22: “Toen kwam 
Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij 
zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot 
hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.” 

Wanneer wij ons houden aan Gods Woord, zoals dat ons leert om 
te gaan met zonde wanneer die zich voordoet, dan kon het wel 
eens gebeuren dat een persoonlijk gesprek met een broeder vaker 
voorkomt dan nu bij ons het geval is. Wij mensen zouden dan wel 
eens aan het eind van ons geduld kunnen komen en niet meer zo 
vanzelfsprekend genade betonen. Dan moet de waarheid maar aan 
het licht komen en zullen we de anderen maar eens vertellen wat er 
zich zo allemaal heeft afgespeeld. Niets daarvan, zegt de Heer. 
Zeventig maal zevenmaal zul je de broeder vergeven. Wij mogen 
wel leren ons af  te vragen hoeveel geduld de Heer niet met ons 
heeft. Laten we nederig zijn in onze dienst voor de Heer, ook 
wanneer het de behandeling van verkeerde dingen betreft. 
 
De Heer maakt het ons duidelijk met die prachtige gelijkenis die we 
vinden aan het einde van dit zo belangrijke hoofdstuk. Wij waren 
die slaaf die bij de koning komen moest en de eis te horen kreeg 
om die enorme schuld in te lossen. Om in termen van vandaag te 
spreken: tienduizend talenten betekent ongeveer 1 miljard euro. Op 
geen enkele manier waren we in staat dit bedrag ooit te betalen, 
maar het werd ons kwijtgescholden doordat onze Heer en Heiland 
voor ons betaalde:  
“Want gij zijt gekocht en betaald.” (1 Korinthiërs 6 : 20) Wat een prijs 
is dat geweest! Het moet ons ertoe brengen ons verdere leven te 
leven in dienst van Hem, die een recht op ons verworven heeft 
zoals het vervolg van de tekst ons zegt: “Verheerlijkt dan God met uw 
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lichaam!” Zouden we dan die duizend euro van onze broeder eisen? 
De Heer leert ons zo duidelijk in zijn Woord. Laten we ons 
voornemen van Hem steeds weer te leren opdat ons persoonlijke 
en ons gemeenschappelijke leven mag zijn tot eer van Zijn naam. 
Laten we de lessen uit Mattheüs 18 ter harte nemen en in de 
gezindheid die ons daar wordt geleerd verder zoeken naar wat 
Gods Woord ons leert over het samenkomen van de gemeente. 
 

Het tweede kenmerk: Brood en beker 
 
Het eerste en belangrijkste kenmerk van samenkomen in Zijn naam 
was dat we daar samenkomen waar de Heer in het midden is en 
wanneer we dan samenkomen op die plaats waar de Heer ook is, 
dan kan het niet anders of dan zijn we ook met Hem bezig. Dan 
denken we aan Hem en danken, prijzen en aanbidden Hem en onze 
God en Vader. De Heer zelf heeft ons de weg gewezen hoe we aan 
Hem denken kunnen en hoe Hij zichzelf op bijzondere wijze aan 
ons wil tonen. We lezen dat in Lucas 22 vers 19 en 20: “En Hij nam 
een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: 
Dit is mijn lichaam , dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn 
gedachtenis. Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is 
het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u uitgegoten wordt.”  

 
Dit zijn de woorden van de Heer zelf, waarmee Hij aangeeft hoe we 
op bijzondere wijze aan Hem mogen denken. Wie zou in staat zijn 
zoiets te bedenken? De wereld lacht erom, maar voor ons, die het 
geestelijk mogen verstaan, spreekt het meer als duizend woorden. 
Wanneer we deze tekenen zien en de woorden van de Heer horen, 
kan het niet anders of onze harten worden geraakt en lofprijzing zal 
opstijgen tot Hem die ons kocht. Door het betalen van die grote 
prijs heeft hij ook een recht op ons verworven. Hij heeft het voor het 
zeggen in ons leven en in de samenkomst die we mogen hebben 
met Hem en andere gelovigen. De Heer kent onze zwakheid en hij 
heeft ervoor gewaakt dat we niet zouden samenkomen zonder deze 
bijzondere openbaring van Zijn liefde voor ons.  
 
De apostel Paulus heeft dit op bijzondere wijze van de Heer 
ontvangen, daar hij niet aanwezig was toen de Heer het avondmaal 
instelde. We lezen dat in 1 Korinthiërs 11: 23-26: “Want zelf heb ik bij 

overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat 
de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, 
de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, 
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doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat  de maaltijd 
afgelopen was, en hij zeide; Deze beker is het nieuwe verbond in mijn 
bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot  mijn gedachtenis. Want zo 
dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des 
Heren, totdat Hij komt.” 

 
Er zijn kleine verschillen in de woorden van de Heer, gesproken tot 
zijn discipelen op de avond voor zijn kruisiging en de openbaring 
die Paulus ontving nadat de Heer aan het kruis was gestorven, was 
opgestaan en naar de hemel was gevaren. Het is belangrijk te 
beseffen dat de Heer de moeite heeft genomen Paulus nogmaals 
de noodzaak van het handhaven van deze tekenen te benadrukken 
vanuit de hemel. Dat wat hij de discipelen gegeven had, toen hij het 
Pascha met hen vierde, geldt nog steeds. 
Hier spreekt de Heer over zijn lichaam dat voor u is en over het 
nieuwe verbond in zijn bloed, zonder verdere toevoegingen: het is 
inmiddels een voldongen feit. Het grote werk dat God van 
eeuwigheid had bedacht is volbracht en er is eeuwige redding van 
zondaren mogelijk geworden doordat Hij als de Hogepriester met 
zijn eigen bloed het Heiligdom is ingegaan en daarmee voor ons 
een eeuwige verzoening heeft verworven. Ook hier geeft de Heer 
de opdracht: “doet dit tot mijn gedachtenis”. Paulus voegt daaraan 
toe dat we door dat te doen de dood van de Heer verkondigen 
totdat Hij komt. 
 
En dat mogen we doen, elke eerste dag van de week, de dag van 
de opstanding, waarop de Heer voor het eerst na zijn werk op het 
kruis en zijn opstanding dit ook gedaan heeft bij de twee 
Emmaüsgangers thuis. Zij zeiden tot de discipelen dat Hij hun 
bekend geworden was door de breking van het brood. Zo wil de 
Heer zich ook aan ons bekend maken, zo dikwijls wij dat doen tot 
zijn gedachtenis. Dan zien we immers in Zijn handen de tekenen 
van de nagels, waarmee Hij voor onze zonden aan het kruis 
genageld werd. Dan kan het toch niet anders of onze harten worden 
vervuld met lof en dank voor Hem en onze God en Vader, die een 
zo wonderlijk heilsplan werkelijkheid heeft doen worden. 
 
Zoals ook in Mattheüs 18 de plaats waar de Heer in het midden wil 
zijn verbonden was aan het uitoefenen van tucht inzake de zonde, 
vinden we ook hier door de Geest geleid in de woorden van Paulus 
een toevoeging: “Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker 

des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des 



 14 

Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke 
uit de beker. Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, 

als hij het lichaam niet onderscheidt.” (1 Kor. 11:27-29) Dat zijn 
ernstige woorden die ons ertoe moeten brengen Gods Woord te 
onderzoeken om te zien hoe het lichaam des Heren onderscheiden 
dient te worden. Het eten van het brood en het drinken van de 
drinkbeker is een zaak die plaats moet vinden daar waar de Heer in 
het midden is van gelovigen, vergaderd in Zijn naam, verbonden 
met elkaar door Hem, afgezonderd van de zonde en geheiligd door 
Zijn bloed. 

 
Het lichaam altijd verbonden aan het hoofd 
 
In de brief van de apostel Paulus aan de heilige en getrouwe 
broeders die te Kolosse zijn, schrijft hij door Gods Geest geleid het 
volgende: “Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde 

nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft 
aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, terwijl 
hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen 
en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom 

ontvangt.” (Kolossenzen 2:18,19) In 1 Korinthiërs 12:27 lezen we: 
“Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden”. De 
Heilige Geest lijkt wel te beseffen dat het voor ons niet zo 
eenvoudig is om te begrijpen hoe het zit met Christus en de 
gemeente. Het is ook iets wat voortkomt uit dat heilsplan van God, 
dat eeuwige raadsbesluit, waarin Hij zich verbinden wil met zondige 
mensen door het werk van Zijn Zoon. Het was Gods plan verloste 
zondaren te brengen tot aanbidding van God de Vader door het 
verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus. Hij wil dan ook dat 
we ons deze bijzondere positie realiseren, die ervaren en in de 
praktijk brengen en vindt dan ook een voorbeeld dat ook voor ons 
eenvoudige mensen helder spreekt. Ons lichaam kennen we goed, 
daar zijn we zuinig op en dat verzorgen we. 
 
Welnu, de Geest verklaart ons dat het met de gemeente zo is dat 
we een vergelijking met dat lichaam kunnen maken. De gemeente 
is het lichaam van Christus en Hijzelf is met de gemeente 
verbonden, ja maakt deel uit van dit lichaam. Dan is het niet zo 
moeilijk om aan te nemen dat onze Heer en Heiland dan de 
belangrijkste positie inneemt, namelijk die van het hoofd. Dat 
hebben we dan ook gelezen in de voorgaande teksten. In de tekst 
uit Kolossenzen hebben we gelezen hoe iemand geheel van de 
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goede weg kan afdwalen wanneer hij niet vasthoudt aan het hoofd. 
Daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen, wanneer we iets weten 
van het menselijk lichaam. Immers, zonder hoofd is het lichaam 
niets. Weliswaar zijn alle organen er nog, zijn de spier- en 
zenuwbundels intact en ziet het er nog uit alsof het geheel in orde 
is, maar het is dood, tot niets meer in staat. Het hoofd stuurt 
immers alle functies van het lichaam aan en laat ze in samenhang 
met elkaar functioneren. Dat is een belangrijke les: zonder de Heer 
zijn we niets. 
Dat is eenvoudig te begrijpen, maar toch lijkt het wel alsof in de 
christenheid steeds meer wordt afgestevend op een gemeente 
zonder hoofd. Waar het werk en de persoon van de Heer niet meer 
die allerbelangrijkste positie inneemt. 
Het voorbeeld dat Gods Woord ons geeft is zo duidelijk en de les 
zo eenvoudig. Toch moeten we telkens weer leren en ons 
realiseren wat de Heer zelf daarover heeft gezegd in Johannes 
15:5b: “want zonder mij kunt gij niets doen”. 
 
Wanneer echter het hoofd met het lichaam verbonden is, zal het in 
staat zijn om te groeien, zoals het in de tekst uit Kolossenzen staat: 
goddelijke wasdom. Het is Gods bedoeling dat we groeien om één 
met onze Heer en Heiland, Jezus Christus te worden en zo een 
levend getuigenis te zijn van Gods liefde voor zondaren. Uit onszelf 
kunnen we dat nooit. Alleen in Hem en door Hem kan dat. Paulus 
schreef aan de heiligen en getrouwen in Christus Jezus, die te 
Efeze zijn het volgende: “En Hij heeft zowel apostelen als profeten 
gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te 
rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat 
wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods 
bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der 
volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen 
en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het 
valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan 
groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar 
Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele 
lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van 
al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze 

groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.” (Efeziërs 
4:11-16) 
 
Zo moeten we het lichaam onderscheiden: Hij het hoofd, die het 
voor het zeggen heeft en wij de leden die alleen door Hem kunnen 
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bijdragen aan de groei van het lichaam in kennis van Hem die ons 
kocht met zijn kostbaar bloed en in liefde, voor Hem en voor elkaar. 

 
Het derde kenmerk: het bekend maken van de 
veelvoudige wijsheid Gods 
 
De apostel Paulus schrijft aan de Efeziërs in hoofdstuk 3:8-12 het 
volgende: 
“Mij, verrreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt 
gevallen, aan de heidenen de  onnaspeurlijke rijkdom van Christus te 
verkondigen, en in het licht te stellen (wat) de bediening van het 
geheimenis (inhoudt), dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, 
de Schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente 
aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige 
wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in 
Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd, in wie wij de vrijmoedigheid 
en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.” 

 
We vinden hier drie belangrijke zaken, die met elkaar verbonden 
zijn en elkaar opvolgen. Ze hebben alle drie te maken met de 
verborgenheid die aan Paulus geopenbaard is, zoals hij schrijft in 
de verzen 3 tot 6: “…dat mij door openbaring het geheimenis bekend 

gemaakt is, ………dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is 
geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest 
geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten: (dit 
geheimenis), dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en 
medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie;…” 

 
Die drie zaken zijn: 
- de onnaspeurlijke rijkdom van Christus aan de heidenen te 

verkondigen, 
-  voor allen in het licht te stellen, welke de bediening van het 

geheimenis is en 
-  de bekendmaking van de veelkleurige wijsheid Gods door de 

gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse 
gewesten.  

 
Allereerst is er dus de prediking van het evangelie, de blijde 
boodschap van verlossing door het verzoenend lijden en sterven 
van onze Heiland, voor ieder die in Hem gelooft. Die prediking is 
begonnen op de Pinksterdag en voortgezet door het werk dat 
Paulus voor de Heer mocht doen en gaat nog steeds door, zolang 
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de genadetijd nog voortduurt, door de mond van hen die gekocht 
zijn door het bloed van de Here Jezus en het eeuwige leven 
verkregen hebben. Zij mogen voortgaan die onnaspeurlijke rijkdom 
van Christus aan de heidenen te verkondigen.  
 
Onlosmakelijk daarmee verbonden is het in het licht stellen, of 
bekend maken (uitleggen) wat de bediening der verborgenheid is. 
Die verborgenheid, waarvan we lazen dat die van alle eeuwen 
verborgen was in God, openbaart God in een wel heel begrijpelijk 
en heel menselijk beeld. In de brief aan de Efeziërs legt Paulus ons 
dat uit in hoofdstuk 5:30-32: “....omdat wij leden zijn van zijn lichaam. 
Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw 
aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, 

doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente.” Die 
verborgenheid was van alle eeuwen verborgen in God. Maar toen 
God na het scheppen van de hemel en de aarde voortging met Zijn 
scheppingswerk, lezen we in Genesis 1:27: “En God schiep de mens 
naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij 

hen.” De kroon op het scheppingswerk van God was dat Hij de 
mens schiep naar Zijn beeld. Hoe was dat beeld van God dan? Wel, 
dat was man en vrouw als één, samen de mens, onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden. Met alle eerbied gesproken kon God niet anders 
scheppen dan dat wat van eeuwigheid in zijn hart was: man en 
vrouw als één, samen verbonden. Dat was het beeld van zijn 
eeuwig voornemen om degenen die zouden schuilen achter het 
bloed van Zijn Zoon, aan Hem te verbinden als één. Het was toen 
reeds het beeld van Christus en de gemeente, toen nog verborgen, 
maar nu geopenbaard. 
 
In Genesis 2 lezen we hoe God daadwerkelijk gestalte geeft aan de 
schepping van de mens als man en vrouw: “Toen deed de HERE God 
een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van 
zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de HERE God bouwde de 
rib, die hij uit de  mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot 

de mens.” (Genesis 2:21 en 22) Het was nog steeds een 
verborgenheid, maar hier licht God, met eerbied gesproken, als het 
ware een tipje van de sluier op voor ons die ook het Nieuwe 
Testament kennen. En Hij bracht haar tot Adam lezen we hier. In 
het gebed tot Zijn Vader, zoals we dat we vinden in Johannes 17, 
lezen we één en andermaal de woorden van de Here Jezus: “die Gij 
mij gegeven hebt”. Zoals God aan Adam door een diepe slaap een 
vrouw, Eva, formeerde en haar aan Adam gaf, heeft God door de 
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dood van Zijn Zoon een bruid voor Hem verworven en aan Hem 
gegeven, de gemeente. 
 
God had van eeuwigheid een plan, en dat plan heeft hij volvoerd. Al 
in de eerste twee mensen die op aarde leefden gaf Hij daar 
getuigenis van en door het lijden en sterven van de Heer en Zijn 
opstanding heeft hij dat beeld werkelijkheid doen worden. Hoe 
groot is onze God en Vader en hoe waar zijn de woorden van de 
Heer zoals we die lezen in Johannes 17: Uw woord is de waarheid. 
Terecht zingen we: 
 

Uw gedachten, wond’re schatten,  
zijn door mensen niet te vatten, 
maar uw Geest leert z’ons verstaan… 
Heer, ’t geloof bidt zwijgend aan. 

 
Dat de verbintenis tussen man en vrouw ook een beeld is van 
Christus en de gemeente vinden we dan ook heel nadrukkelijk in 
het Nieuwe Testament. In Efeze 5 lezen we: “Gij, mannen, hebt uw 
eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente heeft liefgehad” (vers 
25) en: “Gij, vrouwen! weest aan uw eigen mannen onderdanig als aan de 
Heer; want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het 

hoofd der gemeente is” (vers 22 en 23)  Dat is een opdracht die de 
Heer ons hier geeft, die alleen in Zijn kracht kan worden uitgevoerd. 
Toch is het zo dat we in het huwelijk, in alle zwakheid die ons 
aankleeft, voor de wereld om ons heen een getuigenis mogen zijn 
van de liefde die de Heer voor ons had. Geve de Heer ons genade 
dat beeld te mogen uitdragen. Het is Gods bedoeling dat dit 
getuigenis van Zijn heilsplan voor verloren zondaren dat als beeld 
al in de schepping vervat ligt, nu nog steeds door ons wordt 
uitgedragen. Door ons die leven in de genadetijd, waarin God 
zondaren roept omdat Hij wil dat allen tot bekering komen. Dat is de 
veelkleurige wijsheid Gods. 
 
Welnu, dat is ook het beeld dat de gemeente mag uitdragen. Niet 
voor de wereld, want die is het dwaasheid, maar voor de overheden 
en de machten in de hemelse gewesten. De onderscheiden positie 
van mannen en vrouwen, zoals Gods Woord ons die aangeeft, heeft 
niets van doen met het voortrekken van de één boven de ander, 
zoals de wereld dat graag voorstelt, maar alles met dat eeuwige 
heilsplan van God. 
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Gods Woord zegt ons nadrukkelijk in 1 Korinte 11:11 en 12: 
“Evenwel is noch de vrouw zonder de man, noch de man zonder de vrouw, 
in de Heer. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de 

vrouw, maar alle dingen zijn uit God” God, die alles weet en alles 
doorziet, heeft bijna tweeduizend jaar geleden dit doen optekenen, 
opdat we uit het beeld dat we als gemeente mogen uitdragen van 
die veelkleurige wijsheid Gods, niet de conclusie zouden trekken 
dat de man in zichzelf meer of belangrijker is dan de vrouw. Daar 
waar de satan meent steeds meer mensen aan zich te binden, zorgt 
God ervoor dat er nog zijn die willen blijven verkondigen de 
veelkleurige wijsheid Gods, die aanvankelijk verborgen was, maar 
nog steeds, zij het in zwakheid, mag worden verkondigd door de 
gemeente. 
 

Verheerlijkt dan God in uw lichaam 
 
Het gaat echter nog verder. Niet alleen de gemeente als geheel 
mag de veelkleurige wijsheid Gods verkondigen, ook de gelovigen 
zelf mogen daarvan op een heel praktische wijze getuigenis geven. 
Het is daarom goed wat dieper in te gaan op wat Paulus ons, geleid 
door de Heilige Geest openbaart in het elfde hoofdstuk van zijn 
brief aan de Korinthiërs. Daarin legt hij ons uit hoe we in ons eigen 
lichaam, maar ook als het lichaam van Christus, God mogen 
verheerlijken. 
Voordat Paulus de Korinthiërs (en over hun hoofden heen ons) 
deelgenoot kon maken van één van die aan hem geopenbaarde 
verborgenheden Gods waarvan hij een rentmeester was, wilde hij 
hen eerst in de juiste gezindheid brengen om voor een dergelijke 
openbaring open te kunnen staan. Onder de leiding van Gods 
Geest leerde hij hen (en leert hij ook ons) in de eerste tien 
hoofdstukken van deze brief wat het in de praktijk zeggen wilde 
(wil) om in de wereld zich te mogen openbaren als zonen en 
dochteren van de Vader in de hemel. 
 

Gij zijt van Christus 
 
Paulus begint zijn brief door ons in de eerste hoofdstukken te 
wijzen op de basis van onze behoudenis: “Want een ander fundament, 

dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.” (1 
Korinthiërs 3:11) en: “Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles 
is immers het uwe: hetzij Paulus, Apollos of Kefas, hetzij wereld, leven of 
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dood, hetzij heden of toekomst, het is alles het uwe; doch gij zijt van 

Christus, en Christus is van God.” (1 Korinthiërs 3:21-23). In de 
gemeente in Korinthe hadden zich groepen gevormd rond bepaalde 
broeders en rond bepaalde leer, die onderling strijd voerden over 
wat nu werkelijk het fundament was waarop wij als gelovigen 
mogen staan. Paulus wijst ons erop dat dit een heilloze weg is. Er 
is er Eén die ons samenbindt, er is er Eén rond wie wij vergaderd 
mogen zijn, er is er maar Eén die het waard is dat we Zijn 
voetsporen mogen volgen: onze Heer Jezus, die rijk was, maar om 
onzentwil arm werd en ons tot de Vader heeft gebracht. Niet wat 
een broeder zegt of leert moet voor ons het richtsnoer zijn in het 
leven, maar wat onze Heer zegt. Hij is het onfeilbare Woord van 
God en Hij heeft ons zijn Geest gegeven die ons wil leiden in Zijn 
waarheid. Onze Heer te volgen en naar Hem te luisteren is het 
enige wat telt. Alleen door dat te doen kunnen we ook als broeders 
en zusters samen verenigd zijn, één van zin, gereinigd van onze 
zonden door de Heer en als kinderen van één Vader.  
 
Gij zijt van Christus zegt Paulus ons hier. Wat is dat geweldig: niets 
of niemand immers kan ons scheiden van de liefde Gods die is in 
Christus Jezus, onze Heer. Alleen zo zijn we veilig en kunnen we 
met blijdschap onze weg gaan in dit leven. Wij zijn niet van falende 
mensen afhankelijk, we hoeven geen menselijke instellingen te 
volgen, nee we mogen zeggen: Ik heb genoeg aan U, o Heer. 
 

Navolgers 
 
In het vierde hoofdstuk van de brief noemt Paulus zichzelf en de 
andere apostelen: “dienaren van Christus, aan wie het beheer van de 
geheimenissen Gods is toevertrouwd.” (1 Korinthiërs 4:1) en roept hij 
ons op: “Ik vermaan u dus: volgt mijn voorbeeld.” (1 Korinthiërs 4:16) 
Later in de brief zegt hij dat nog eens: “Wordt mijn navolgers, gelijk 

ook ik Christus navolg.” (1 Korinthiërs 11:1) Wanneer de apostel ons 
het fundament heeft getoond waarop we mogen staan, wil hij ons 
hier leren dat het leven van de gelovige groei mag vertonen: als 
gelovigen zijn we door onze bekering geplaatst op het ene 
fundament, dat is Christus. Van daaruit mogen we wandelen en 
groeien in het geloof. We mogen navolgers van onze Heer zijn net 
zoals Paulus dat was en zo mogen we ook Paulus navolgen.  
Hij noemt zich een dienaar aan wie het beheer van de 
geheimenissen Gods is toevertrouwd. We weten uit zijn brieven 
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hoeveel verborgenheden hem geopenbaard zijn. Zouden we die 
niet ook willen leren verstaan en daardoor meer leren kennen van 
onze Heer, die ons liefhad tot de dood? Zouden we niet meer willen 
begrijpen van die onbegrijpelijke liefde van God onze Vader, die het 
liefste wat Hij had, Zijn eniggeboren Zoon, wilde geven als een 
zoenoffer voor onze zonden?  
Dan mogen we navolgers zijn en groeien in het geloof en in de 
liefde voor onze Heer. En dan kan het niet anders of we willen ook 
in de praktijk van alle dag ons zo vertonen aan deze wereld zoals 
de Heer dat van ons vraagt, zodat we in woord en daad getuigen 
van Hem kunnen zijn. 
 

Uw lichaam de tempel van de Heilige Geest 
 
“Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in 
u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 

Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.” (1 
Korinthiërs 6:19, 20) We zijn voor een prijs gekocht en wat voor een 
prijs is dat geweest! Pas in de eeuwigheid zullen we ten volle 
beseffen waarvan we zijn verlost en hoe groot het offer van onze 
Heer is geweest om aan de rechtvaardige eis van Gods 
gerechtigheid te voldoen en te betalen voor elke zonde hoe groot of 
klein ook van allen die een veilige schuilplaats achter het bloed van 
onze Heer hebben mogen vinden. 
 
Met het enige fundament als basis en in navolging van de Heer 
mogen we God in ons lichaam verheerlijken. Wij zijn geschapen 
naar Gods beeld en Gods gelijkenis, maar door onze zonden was 
van die gelijkenis totaal niets meer te zien, nee, ons lichaam was in 
de macht van de satan en wat wij vertoonden was als een 
godslastering. Maar gereinigd van de zonden en getrokken uit de 
macht van de satan door het werk van onze Heer, mogen we nu 
God verheerlijken in ons lichaam. Dat mag een tempel van de 
Heilige Geest zijn, die onze gedachten wil leiden tot toewijding aan 
de Here Jezus.  
 
Maar ook mogen we in ons uiterlijke lichaam opnieuw, nu we door 
genade kinderen van God geworden zijn, God verheerlijken en zijn 
beeld omdragen in de wereld als een getuigenis dat de macht van 
de satan is verbroken.  
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Het huwelijk 
 
“....moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.” 
(1 Korinthiërs 7:2) “Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn 
gemeente heeft liefgehad...” (Efeziërs 5:25) Paulus gaat vervolgens 
uitvoerig in op het huwelijk. In alle bescheidenheid mogen we in het 
huwelijk een beeld geven van de liefde die de Heer voor zijn 
gemeente had. In de wereld van vandaag waar het huwelijk niet 
meer dan een farce is en wordt verbroken of ontheiligd wanneer het 
de mens goeddunkt mogen we als gelovigen iets laten zien van de 
liefde van de Heer voor de gemeente. Omdat we ook daarin God 
mogen verheerlijken met ons lichaam gaat Paulus er zo uitvoerig op 
in.  
 
Wanneer we gehuwd zijn hebben we een verantwoordelijkheid voor 
de Heer om in de wijze waarop echtgenoten met elkaar omgaan, te 
getuigen van de liefde die de Heer voor ons had. (Wanneer we niet 
gehuwd zijn mogen we ons aan de Heer toewijden en met Hem 
bezig zijn.) De satan zal alles eraan doen om dat getuigenis kapot 
te maken, maar ook hierin wil de Heer ons leiden en wijsheid 
geven.  In deze tijd mag het één van de krachtigste getuigenissen 
zijn die we op aarde kunnen laten zien.  Hoe zwak zijn we hierin 
vaak en hoe bedroeven we daardoor de Heer. Geve God ons kracht 
om ook hierin Hem te verheerlijken in ons lichaam. 
 

Afzondering 
        
“Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze geesten, 
gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze 

geesten.” (1 Korinthiërs 10:21) In de praktijk van het leven zullen we 
keuzes moeten maken. Wanneer we mee willen doen met alles wat 
de wereld te bieden heeft en dat in strijd is met wat de Heer van 
ons vraagt dan kunnen we geen getuigen van Hem zijn, dan 
verheerlijken we God niet in ons lichaam. Dan is het alsof de satan 
kan zeggen: “dat is wel een gelovige, maar zie eens, ik kan toch 
nog macht over hem uitoefenen”. Dat is niet tot eer van de Heer. 
Elders zegt Paulus dat we in deze wereld zijn en ons daaruit niet 
kunnen en hoeven terugtrekken. We mogen genieten van de goede 
dingen die de Heer ons geeft ook in de materiële zaken, maar we 
kunnen geen deelhebben aan de tafel der boze geesten.  
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We zullen ons in de praktijk van het leven moeten afvragen of we 
ons in omstandigheden begeven waarvan de Heer zou zeggen: 
“hier kan Ik niet zijn, hierin ben je geen navolger van Mij”. Door 
dingen niet te doen die anderen wel doen mogen we stille getuigen 
zijn. We kunnen daarmee aangeven aan de Heer genoeg te 
hebben. Het vraagt keuzes elke dag opnieuw, want de satan biedt 
ons heel wat aan. Laten we de Heer biddend navolgen. Hij heeft als 
geen ander daarmee ervaring: Hij was in een wereld die zich 
geheel van God had afgekeerd, maar zelfs de zwaarste aanvallen 
van de duivel wist Hij te weerstaan met het Woord van God. De 
satan kon op Hem geen vat krijgen, want Hij bleef getrouw. Dat kan 
hij ook bij ons niet wanneer we onze Heer navolgen. We zijn in de 
wereld, maar niet van de wereld en dat mag aan ons gezien 
worden. Als we zo staan kunnen we deelhebben aan de tafel des 
Heeren, omdat we ons rein van de wereld bewaren en ons lichaam 
niet bezoedelen, maar het tonen als een tempel van de Geest. 
 

Openbaring van een verborgenheid 
 
Paulus heeft ons laten zien dat we als gelovigen op een vast 
fundament mogen staan: onze eeuwige verlossing is gegrond op 
het werk van onze Heer en niemand kan ons uit zijn hand rukken. 
Wanneer we goed tot ons laten doordringen wat de Heer voor ons 
heeft gedaan mogen we Zijn navolgers zijn en groeien in het geloof 
in Hem en de kennis van Hem. Dan mag ook ons lichaam een 
tempel van de Geest zijn en mogen we laten zien aan de wereld om 
ons heen wat het zeggen wil: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch 
leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus keeft in mij.” (Galaten 
2:20) 
 
In het huwelijk mogen we dit laten zien op de manier waarop we als 
man en vrouw omgaan met elkaar en handelen in het gezin. Zijn we 
alleen, dan mag ons leven de Heer zijn toegewijd. Zo mogen we in 
de praktijk laten zien dat we een afgezonderde positie in de wereld 
mogen innemen, wel in de wereld, maar anders. Niet toegewijd aan 
de satan maar aan onze Heer. Wanneer we ons zo opstellen in alle 
eenvoud en afhankelijkheid van de Heer en ons stellen onder Zijn 
leiding, bevinden we ons in een positie dat de apostel ons iets kan 
leren van de geheimenissen Gods waarvan hem het beheer was 
toevertrouwd. Dan laat hij ons zien dat we, wanneer we onze dienst 
voor de Heer uitoefenen, ook in uiterlijke dingen een beeld van de 
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Heer en zijn genade voor zondaren mogen laten zien aan de wereld 
en aan de engelen. Dat doet hij dan ook vanaf hoofdstuk 11. 
 

Wordt D.V. vervolgd 
K.P. 

 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 

 

Strijdt om in te gaan 
______________________________________________ 
 
Deze woorden vinden we in een gedeelte van Lucas en wel in 
hoofdstuk 13. 
 
23 En iemand zei tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden?  
Hij zei tot hen: 
24 Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen 
trachten in te gaan, doch het niet kunnen. 
25 Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur 
gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen 
zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik 
weet niet, vanwaar gij zijt. 

 
Moeten we strijden om eenmaal de hemel binnen te gaan, strijden 
tot we aan de hemelpoort staan? Moeten we strijden tegen de 
zonde? Kunnen we pas aan het einde van de reis zeker van onze 
eeuwige bestemming zijn en blijft ons leven een strijd? De enge 
poort in deze voorstelling is niet de ingang van de hemel, maar de 
poort naar de behoudenis nu, nog tijdens ons leven.  
 
Er wordt dikwijls gezegd dat niemand reeds tijdens zijn leven kan 
weten of hij behouden is. Dat is evenwel een verkeerde en niet 
bijbelse gedachte, die voornamelijk berust op een onjuiste 
interpretatie van Mattheüs 25:31-46. 
In die passage heeft de Here gezegd dat de Zoon des mensen de 
volken scheiden zal zoals bokken van de schapen gescheiden 
worden als Hij op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten. Het 
betreft de dan nog levende mensen en het zal dan beslissend zijn, 
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hoe zij de “broeders” tegemoet getreden zijn. De broeders zijn de 
predikers van het evangelie van het koninkrijk in het laatste der 
dagen. Zij zullen veracht en vervolgd worden en wie hen 
ondersteunden zullen tot de schapen gerekend worden. Hun 
prediking van dat evangelie van het koninkrijk, te vergelijken met de 
prediking door Johannes de Doper, zal plaats vinden in de laatste 
zeven jaren die aan de verschijning van Christus en de oprichting 
van zijn koninkrijk vooraf gaan.  
 
In onze dagen, nu de gemeente Gods nog op aarde is, wordt het 
evangelie van de heerlijkheid van Christus gepredikt (2 Korinthiërs 
4:4)  en niet het evangelie van het koninkrijk. Wie dat evangelie 
gehoorzaamt en in Jezus Christus gelooft, wordt nu gered, op 
hetzelfde moment.  
 
De Here Jezus heeft daarvan in Johannes 5:24 gezegd: “Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden 
heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is 

overgegaan uit de dood in het leven. “  De Here heeft niet gezegd: “zal 
te zijner tijd uit de dood overgaan in het leven”, neen, Hij zei: “is 
overgegaan uit de dood in het leven”. De woorden van de Here in 
Mattheüs 25 vanaf vers 31 hebben echter niet op ons en onze tijd 
betrekking, maar op hen die op aarde leven als de tijd van de 
gemeente (de kerk) op aarde voorbij is. 
 
Terug nu naar Lukas 13. 
Strijdt om in te gaan betekent dat de mensen tegenstand zullen 
ondervinden als zij, door het Woord Gods overtuigd, willen ingaan 
door de deur tot behoud van de ziel. De deur is Jezus Christus en 
door geloof in Hem vinden wij vergeving, vrede, eeuwig leven. Hij 
heeft van zichzelf in Johannes 10:9 gezegd: “Ik ben de deur; als 
iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en 
uitgaan en weide vinden.” 

 
Een Jood in de tijd waarin de Here deze woorden sprak, ondervond 
inderdaad strijd tegen zich van de Farizeeën, van zijn familie en 
van het eigen hart dat maar moeilijk buigt en even moeilijk erkent 
van genade afhankelijk te zijn. Maar ook in de loop der eeuwen 
moesten velen tegenstand van anderen en van het eigen vlees 
ondervinden als zij zich tot Jezus, de Verlosser wilden wenden. Die 
strijd eindigt als de zondaar zich ondanks afkeuring van anderen en 
ondanks de onwilligheid van het eigen ik aan de Here Jezus 
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overgeeft. Wie zich verootmoedigd tot God keert en in Jezus 
Christus gelooft, is door de nauwe deur binnengegaan. Hij hoeft 
niet meer te strijden om in te gaan omdat hij ingegaan is. 
Laat niemand denken dat de redding en de vergeving der zonden 
door strijd verkregen kan worden. Alleen door genade en op grond 
van het offer van Jezus Christus kan een zondaar behouden 
worden indien hij gelooft. De strijd betreft de pogingen van de satan 
om iemand te weerhouden, opdat hij niet tot Jezus zal gaan en 
behouden zal worden.  
 
Velen zullen trachten in te gaan en het niet kunnen, zei vers 24. 
Dat heeft betrekking op hen die in vers 25 genoemd worden. Zij 
zullen hun dwaling inzien, als Christus is teruggekomen en dan 
veinzen dat zij zich alsnog bekeren, in de waan dat zij nog op 
genade kunnen rekenen.  
Er is bij de Here inderdaad veel genade, maar aan de tijd om 
genade te bewijzen komt eens een einde. Wanneer Christus zal 
zitten op de troon die Israël Hem indertijd niet wilde geven, zal Hij 
geen genade meer bewijzen, maar recht doen. Die ongelovig en 
vijandig zijn gebleven zullen dan worden buitengeworpen, waar zij 
zullen wenen en hun tanden knarsen. 
 
Er zijn nog twee passages over strijd die we moeten bezien, opdat 
men niet zal denken dat de woorden in Lukas 13 daarmee in 
verband staan.  
De eerste is Efeziërs 6:12 en 13: “....want wij hebben niet te worstelen 
tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 
hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand 
te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld 

hebbende, stand te houden.” In de Staten Vert. is voor worstelen het 
woord strijd gekozen. Het gaat in dat gedeelte om de pogingen van 
satan om een gelovig mens te hinderen in het genot van hetgeen 
door Jezus Christus zijn deel is. Met een strijd voorafgaande aan 
bekering en geloof heeft dat niets te maken. 
 
De tweede passage is Hebreeën 12:4 en 5: “Gij hebt nog niet ten 
bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde, en gij 
hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, 
acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem 

bestraft wordt,.....”. Met het worstelen tegen de zonde wordt niet 
bedoeld een strijd om de zonde in eigen hart en leven de baas te 
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worden. Voor dat probleem geldt een geheel andere tekst: “Zo moet 
het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend 

voor God in Christus Jezus.“ (Romeinen 6:11) 
 
Het moge duidelijk zijn dat alleen iemand die het door geloof 
Paulus kan nazeggen, dat hij met Christus gekruisigd is, zich voor 
de zonde dood kan houden. Het bewustzijn “Christus stierf in mijn 
plaats, werd geoordeeld met mijn oordeel” doet een gelovige 
beseffen “ik ben met Christus gekruisigd” (Galaten 2:20). En daarom 
kan ook gezegd worden dat we (de gelovigen) ons voor de zonde 
dood moeten houden. 
 
In Hebreeën 12:4 wordt met het “worstelen tegen de zonde” 
bedoeld dat zij, evenals Christus, die zoveel “tegenspraak van de 
zondaren tegen Zich heeft verdragen” (12:3) van hun volksgenoten 
te lijden hadden doordat zij geloofden. Die ongelovige Joden 
openbaarden zich als vijanden van God en van Christus, want wie 
de gemeente vervolgt, vervolgt Christus. Dat wordt in dit vers “de 
zonde” genoemd. Maar die strijd die zij door hun zondige vijanden 
ondervonden, had er nog niet toe geleid, dat hun bloed was 
vergoten. En God gebruikte dat lijden om hen te kastijden (zie vers 
6). Dat bewustzijn mocht hen er toe brengen nieuwe moed te 
vatten, wetend dat de Here niet zonder gezegend doel kastijdt. 
 
Ook hier heeft worsteling of strijd niets te doen met pogingen de 
zaligheid te bereiken door inspanning en strijd. Laat het de lezer 
duidelijk zijn dat het verloren schaap niet door strijd of inspanning 
van zichzelf, maar door het liefdevolle zoeken en dragen van de 
herder thuis werd gebracht. Wij mogen van onze kant roepen - 
zoals een schaap kan blaten – en mogen weten: 

 
Wie Hem aanroept in de nood 
vindt zijn gunst oneindig groot.  

 
Zowel de strijd in Efeziërs 5, als die in Hebreeën 12 wordt 
genoemd, handelen over strijd nadat de zondaar geloofd heeft en 
door Jezus Christus is ingegaan en niet over strijd om in te gaan.  

         
 

J.Ph.B. 
 

~~~~~~~~~~ 


