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“En het was nacht”, 

“wachter, wat is er van de nacht?” 

(Johannes 13:30 - Jesaja 21:11) 

______________________________________________ 
 
Veel ouderen onder de lezers hebben deze woorden misschien wel 
tientallen malen gelezen en dit wellicht afgedaan als een weinig 
opzienbarende, weinig zeggende tekst, net zoals bijvoorbeeld “het 
was winter” in Johannes 10:22. Maar Gods Woord bevat geen 
nietszeggende teksten. Alleen hebben wij niet overal een inzicht in. 
 
Vier heel gewone woordjes uit ons dagelijks spraakgebruik, maar 
hier opgetekend door Johannes, de discipel die Jezus liefhad, 
hebben deze vier woorden een diepe, dreigende ondertoon 
gekregen. We willen proberen een weinig in te dringen in die laatste 
inktzwarte uren die onze Heer hier op aarde moest ondergaan. 
Uren van onpeilbaar lijden uit liefde voor ons, om ons een toekomst 
te kunnen geven waarvan de Schrift zegt: “Wat geen oog heeft gezien 

en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al 

wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.” (1 Kor. 2:9)  
 
“En het was nacht.” 
 
We vinden deze woorden in Johannes 13:30. Even daarvoor lezen 
we in vers 21 dat de Heer er met zijn discipelen over sprak dat één 
van hen Hem zou overleveren. Zij waren allen in twijfel wie dat dan 
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wel zou zijn tot één van hen Hem vroeg: “Here wie is het?” In het 
evangelie naar Mattheüs lezen we zelfs dat Judas, die de dertig 
zilverlingen (zijn verradersloon) al in zijn beurs had, vroeg: “Ik ben 

het toch niet, Rabbi?” 

[Even terzijde: deze ‘discipel’ heeft ten opzichte van de Heer 
Jezus altijd het woord Rabbi gebruikt en nooit het woord Heer. 
Dat is ook een onmogelijkheid als we in 1 Kor. 12:3b lezen dat 
niemand zeggen kan dat Jezus Heer is dan door de Heilige 
Geest.] 

 
De Heer heeft Judas tijdens het Pascha duidelijk aangewezen als 
zijnde de verrader, door de ingedoopte bete brood aan hem te 
geven. Judas, een man vergiftigd door geldzucht, was een willoos 
werktuig geworden in de klauwen van de satan. Johannes 6:71 
getuigt ervan als de Heer Jezus zegt: “En een van u is een duivel. Hij 

bedoelde Judas, de zoon van Simon Iskariot; want die zou Hem verraden, 

één uit de twaalven.” En in hèt gebed des Heren moet Hij het oordeel 
uitspreken: “niemand van hen is verloren gegaan dan de zoon van het 

verderf....” Judas’ afschuwelijke einde en eeuwige verlorenheid is 
bijna aan elk mens bekend. (Matth. 27:4 en Hand. 1:16-20) “En het 
was nacht” waren zeer zeker ook woorden in relatie tot het hart van 
deze man. 
 
In diezelfde nacht, nadat de Heer met de zijnen de lofzang had 
gezongen, was zijn gang naar Gethsémane en mogen wij met diepe 
eerbied èn terughoudendheid zien op het geweldig geestelijk lijden 
van onze Heiland, onder andere vermeld in Mattheüs 26, Marcus 14 
en Lucas 22. De Vader kon echter aan de smeking van Zijn geliefde 
Zoon niet voldoen toen Hij bad: “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat 

deze beker Mij voorbijgaan; maar niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt”. De 
schrijver van de brief aan de Hebreeën verwoordt het zo in 
hoofdstuk 5:7: “Tijdens zijn dagen in het vlees, heeft Hij gebeden en 

smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit 

de dood kon redden”. In dit ontzettende lijden daar in de hof, waar Hij 
als volkomen Mens behoefte had aan medeleven en (mede-) gebed 
van zijn discipelen, vond Hij de zijnen slapende. O, zeker, van 
droefheid, maar toch..... 
 
De Meester vond hen slapende. Niet één uur konden ze met Hem 
waken. De eerste twee versen van het prachtige lied 280 uit Joh. 
de Heer geven daarvan een indrukwekkend getuigenis: 
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‘t Is middernacht en in de hof, 
buigt, tot de dood bedroefd, in ‘t stof, 
de Levensvorst; in Zijn gebeên, 
doorworstelt Hij Zijn strijd alleen. 
 
‘t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt, 
Zijn jong’ren slapen bij die strijd; 
en derven, afgemat in rouw, 
de aanblik op des Meesters trouw. 

 
Overigens: als wij rondom de Heer zijn aan zijn Tafel en Hem 
gedenken in Zijn lijden bij brood en wijn, wat kunnen onze 
gedachten dan allerlei, soms schrikbarende, vluchten nemen, 
zwerfziek als onze gedachten zijn. Eén uur alleen met Hem bezig 
zijn? Hoe moeilijk is dat. 
De nacht wordt steeds donkerder, doch wordt nu even verlicht door 
een grote schare, met zwaarden en stokken gewapend vanwege de 
overpriesters en de oudsten van het volk, die met lantarens en 
fakkels het Licht van de wereld komt zoeken. Hoe schreinend is 
hier het verraad van de discipel die drie jaar met de Heer had 
gewandeld en Hem nu verried met een kus. Hoezeer dat onze 
Heiland pijn heeft gedaan, blijkt uit Zijn woorden: “Judas, verraadt gij 

de Zoon des mensen met een kus?” (Lucas 22:48) Heel even werd 
Petrus moedig, maar toen de Heer tegen de te hoop gelopen massa 
zei: “Indien gij dan Mij zoekt, laat dezen heengaan,..” (Joh. 18:8) 
maakten alle discipelen zich snel uit de voeten. Dit was, zoals de 
Heer tegen zijn vijanden zei: “uw ure en de macht der duisternis.” 
(Lucas 22:53) Allen lieten Hem alleen en vluchtten. (Matth. 26:56) 
Dat waren dezelfden die mèt Simon Petrus gezegd hadden: “Zelfs al 

moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen.” (Matth. 
26:35) 
En het was nacht..... 
 
Het zou nog erger worden, veel erger. 
Omdat alle vier de evangeliën een andere ‘toonzetting’ hebben, te 
weten: 
- Mattheüs, waar de Heer Jezus wordt voorgesteld als Koning van 
Israël 
- Marcus als de profeet/dienstknecht, 
- Lucas als de Zoon des mensen en 
- Johannes als de Zoon van God, 
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is het merkwaardig dat de verloochening van Petrus in alle 
evangeliën wordt vermeld, iets wat naar mijn weten niet veel 
voorkomt bij andere gebeurtenissen. Zo belangrijk heeft het de 
Heilige Geest gedacht deze diepe val van een zo door de Heer 
geliefde discipel vier maal te vermelden, ons tot verootmoedigende 
lering. Het ontroerendste is naar mijn persoonlijke mening de 
vermelding in Lucas 22: “En de Here keerde Zich om en zag Petrus aan. 

En Petrus herinnerde zich het woord des Heren, hoe Hij tot hem gezegd 
had: Eer de haan heden kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij 

ging naar buiten en weende bitter.” (vers 61 en 62) 
 
Kunnen we ons een beetje voorstellen wat die verdrietige en 
medelijdende blik van de Heer Jezus heeft aangericht in het hart 
van Simon Petrus? Een ravage! Het was de meest zwarte nacht in 
het leven van deze discipel, die zijn Heer zo geweldig liefhad en 
Hem ook verheerlijkt heeft gezien op de berg, samen met Johannes 
en Jacobus. 
Maar hoe is het met ons???? 
 
Hoeveel keren heeft onze Heiland zijn verdrietige ogen op ons 
gericht? Hoeveel keren hebben wij gezwegen toen wij moesten 
spreken en hoeveel keren hebben we gesproken toen we beter 
hadden kunnen zwijgen? 
Psalm 12 vermeldt al hoe welgelukzalig de mens is die niet zit in de 
kring der spotters. In Lucas 22:56 zit Petrus bij het kolenvuur van 
deze wereld met mannen die met haat tegen zijn Heer waren 
vervuld. Daar geeft de wereld wel warmte, maar geen voedsel. Hoe 
anders is het bij een ander kolenvuur, zoals beschreven in Joh. 
21:9 en 10, een kolenvuur door de Heer Jezus in gereedheid 
gebracht, waar niet alleen warmte was, maar ook voedsel, namelijk 
brood en vis. Hoe dichter bij Hem, hoe meer spijs voor onze zielen. 
 
Daarna wordt het langzamerhand dag in Jeruzalem. ‘Goede Vrijdag’ 
is aangebroken. Op die dag kon de wereld haar boosheid, haar 
haat spuien tegen Hem die gekomen was om zijn volk te redden. 
“Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.” 
(Joh.1:11) De opgeruide schare, de overpriesters en de oudsten, 
Pilatus die zijn eigen Romeinse wetgeving verkrachtte, de 
booswicht Herodes, kortom Jood en heiden, wisten wel raad met 
Hem. En waar waren nu al die ‘supporters’ uit Marcus 11:1-10 met 
hun Hosanna-geroep? Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, 
enkele vrouwen en Johannes. De rest: gevlucht!  
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“En het volk stond er bij en zag toe.” (Lucas 23:35) Treffender kon de 
Heilige Geest de desinteresse van de omstanders niet tot 
uitdrukking brengen. Jeremia profeteerde het al in Klaagliederen 
1:12: “Raakt het u niet, gij allen die voorbijgaat? Aanschouwt en ziet, of er 

een smart is als de smart die mij werd aangedaan,..” Met uitzondering 
van de enkeling daar op Golgotha was het nacht in al die harten. 
 
Daarna volgt nog wat geschreven staat in Matth. 27:45-50, Marcus 
15:33-37en Lucas 23:44-46: midden op de dag werd het donker. 
Wat zich toen afspeelde, beschrijven we niet, kunnen dat ook niet. 
Hoe moest God zich afwenden van de Heer Jezus, beladen met 
onze zonden, “die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht 

heeft.” (1 Petr. 2:24) Tot zonde voor ons gemaakt, lezen we in 2 
Kor. 5:21. Nooit zal er een zwartere drie-uren-tijd meer zijn! 
Aanbiddelijke Heiland, dat U dat voor mij hebt willen doen! Uw 
liefde nimmer te doorgronden, treft en ontroerd ons telkens weer. 
Nadat ‘het is volbracht’ had weerklonken, volgden de afname van 
het kruis, de begrafenis en, de Heer zij geprezen, de opstanding. (1 
Kor. 15:20) Volgt daarna nog het herstel van Petrus, eerst onder 
vier ogen met zijn Heer, daarna nog in het openbaar. Toen de 
hemelvaart. 

 
Wachter, wat is er van de nacht? 
 
“Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De 

wachter zegt: Morgen komt, maar ook nacht.” (Jes. 21:11,12) 
Sedert Adams val is de zonde in de wereld gekomen. Ondanks een 
reiniging door middel van de zondvloed is de zonde dieper en 
dieper doorgevreten op deze aarde en bereikt weldra haar 
hoogtepunt. Maar de gelovigen mogen wachten op de komst van de 
Heer Jezus op de wolken des hemels als Hij zijn bruid, de 
gemeente, komt halen. In de Romeinenbrief lezen we dat de nacht 
vergevorderd en de dag nabij is. De blinkende Morgenster, de Heer 
Jezus, komt en straalt reeds van ver. In de bundel van Joh. de Heer 
is een lied (706) waar één van de regels luidt: “maar ‘t heerlijkst is: 
dáár zien wij Jezus. O, welk een vreugd’ zal dat wezen.” Wij mogen 
nu ook zeggen: “Amen, kom Heer Jezus.” 
 
Ondanks de titel van dit artikel ‘En het was nacht’, willen we niet 
eindigen met de nacht maar met de blijde mare van onze Heer in 
Openbaring  22:5: “En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen 
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licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen 

verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.” Er 
is daar eeuwig licht bij Hem, maar er is ook een eeuwige nacht bij 
zijn grote tegenstander, de satan. Kent u de Heer Jezus nog niet 
als uw redder, dan wacht er een eeuwige duisternis. Kom dan toch 
met uw zonden tot Hem. In het eeuwige licht mag U dan voor altijd 
bij Hem zijn. Hij komt spoedig. Wacht daarom niet tot morgen, 
dan kan het te laat zijn. Kom nu. Doe het. Schuil achter het bloed 
van het Lam, geslacht op Golgotha. Dan kan er gezongen worden: 

 
O, Heer Jezus, mijn vertrouwen, 
wat zal ‘t voor mijn ziele zijn, 
U in heerlijkheid te aanschouwen, 
eeuwig U mijn lof te wij’n. 
 

A. Fernée 

 
 
 
 

Het evangelie dat Johannes schreef (2) 
______________________________________________ 

 
Laten we nog even teruggaan naar vers 34 van hoofdstuk 1, het 
vers waar we vorige keer mee geëindigd zijn: “En ik heb gezien en 

getuigd, dat deze de Zoon van God is.” Deze laatste zin is van het 
grootste belang. Daarin sprak Johannes als oog- en oorgetuige en 
benadrukte hij tevens wat dit evangelie ons te zeggen heeft. In de 
verzen 30 en 31 van hoofdstuk 20 van dit evangelie wordt dat met 
de volgende woorden getuigd: “Jezus heeft nog wel vele andere 

tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in 
dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de 
Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn 
naam.” 

 
Geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Hebt u, lezer, 
dat gedaan? Wie zo in Hem gelooft, heeft het leven in Zijn naam. 
Meerderen voegen daar verschillende voorwaarden aan toe, of 
menen geloof te moeten verdelen in enkele soorten, waarvan 
slechts één soort zaligmakend zou zijn. Dat vinden we hier niet en 
ook elders in de Schrift niet. Het Schriftwoord is duidelijk en 
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beslissend en mag niet met menselijke toevoegingen onduidelijk 
gemaakt of verzwakt worden: Wie gelooft dat Jezus is de Christus, 
de Zoon van God, heeft het leven in Zijn naam. Amen! 
Leg uw hand op die schriftplaats en dank God voor zijn wonderbare 
genade, die geeft om niet, om Jezus’ wil.  
 

De eerste discipelen van de Here Jezus 
 

35 De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn 
discipelen. 
36 En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: Zie, het lam Gods! 
37 En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden 
Jezus. 

 
Het moeten trouwe en godvrezende mannen zijn geweest, die bij 
Johannes stonden. Zij waren niet slechts gedoopt door hem, maar 
worden ook discipelen genoemd, leerlingen. Wat zij van hem 
hebben gehoord en geleerd, wordt niet vermeld. Maar wel dat zij op 
zijn woorden “zie het Lam Gods” zich van Johannes afwendden en 
de Here Jezus volgden.  
We weten niet welke voorstelling zij gehad hebben van hetgeen 
Johannes gezegd heeft. Later is gebleken dat zij niet hebben 
begrepen wat de Here Jezus bedoelde toen Hij over zijn lijden en 
sterven sprak. Toch hebben zij verstaan dat Hij de Christus was, 
zoals in vers 42 te lezen is. Welke invulling zij aan de uitdrukking 
‘Lam Gods’ hebben gegeven, blijft onduidelijk. Vast staat dat zij 
hebben geloofd dat Jezus de Christus is. 
Het is de moeite waard daar aandacht aan te geven, gezien het 
vele dat hedendaagse en oudere predikers weten op te sommen 
waaraan bovendien moet worden voldaan, wil gezegd kunnen 
worden dat iemand uit God geboren is.  
Johannes schreef in zijn eerste brief “Een ieder, die gelooft, dat Jezus 

de Christus is, is uit God geboren” (hoofdstuk 5:1). Dat is het 
waarachtige woord van God door de apostel Johannes. Laat dat 
beslissend zijn in onze overwegingen. 
 

38 Maar Jezus keerde Zich om en zag, dat zij Hem volgden, en Hij 
zeide tot hen 
39 Wat zoekt gij? Zij zeiden tot Hem: Rabbi (wat, vertaald, wil 
zeggen: Meester), waar houdt Gij verblijf? 
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40 Hij sprak tot hen: Komt en gij zult het zien. Zij kwamen dan en 
zagen, waar Hij verblijf hield, en zij bleven die dag bij Hem; het was 
omstreeks het tiende uur. 

 
We lezen hier dat ze slechts die dag bij de Here Jezus bleven. 
Wat zij die dag van Hem hebben gehoord weten we niet. Het is 
blijkbaar de bedoeling van de Heilige Geest geweest ons het grote 
belang onder de aandacht te brengen van het “bij Jezus” zijn. De 
discipel wist na alles wat er sinds die dag gebeurd was nog goed 
dat het op het tiende uur was dat zij bij Hem kwamen. 
We kunnen veel van de Here leren en het is van grote betekenis om 
op zijn woorden acht te geven. Maar in de vermelding hier ligt het 
accent op Hemzelf, meer dan op hetgeen we bij Hem vinden of 
ontvangen. Het doet mij denken aan Maria bij het graf op de 
opstandingsdag. Wat zocht zij daar? Ook zij zou niet geantwoord 
hebben met “ik zoek dit of dat”, maar heeft gezegd “zij hebben mijn 
Heer weggenomen”.  
Misschien kent u het lied “U kan ik niet missen, U Jezus, mijn 
Heer…”. Dat drukt goed uit wat de zin van vers 40 is. Ik hoop dat u, 
lezer, dat lied van harte kunt meezingen. 

 
41Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die 
het van Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren; 
42 deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: Wij 
hebben gevonden de Messias, wat betekent: Christus. 
43 Hij leidde hem tot Jezus. 

 
Vers 42 geeft de indruk dat Andreas iemand gezocht heeft met wie 
hij zijn bijzondere ervaring kon delen. Is dat met ons ook het geval? 
Is het ook ons zo kostbaar, dat we Hem mochten vinden, die de 
Christus is, de beloofde Verlosser?  
Vervolgens mag worden opgemerkt dat Andreas niet op de markt 
ging staan om het nieuws bekend te maken, maar zijn broeder 
Petrus zocht, één van wie hij wist dat hij godvrezend was en van 
wie hij mocht verwachten dat zijn boodschap hem niet onverschillig 
zou laten. Het is zeker goed om het evangelie te verkondigen waar 
men nog nooit van Christus gehoord heeft. Maar als er naast ons 
terrein ligt dat reeds geploegd en gereed is het zaad te ontvangen, 
zou het dan niet onze eerste taak zijn om in die bewerkte grond te 
zaaien? 
Vooral jongeren kunnen enthousiast plannen maken om in de 
meest afgelegen gebieden te gaan werken. Dat hoeft niet verkeerd 
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te zijn, maar is er nabij geen terrein meer, waar men wel weet dat 
er een bijbel is, maar de boodschap van de Verlossing door Jezus 
Christus niet kent? Zelfs Paulus zocht op zijn zendingsreizen eerst 
de synagogen of plaatsen waar men de God van Israël kende of 
zocht. Zijn dat niet plaatsen waar de Here een opening gemaakt 
heeft, opdat we verder kunnen gaan?  
 
Andreas sprak niet over allerlei theorieën, noch over leergeschillen, 
hij sprak over Jezus, de Christus en leidde zijn broeder ook naar 
Hem toe. Wat praten wij vaak over van alles en nog wat in plaats 
van direct op de Heiland te wijzen. Wat is het nut van allerlei 
gesprekken over godsdienstige zaken met hen die Jezus Christus 
nog niet kennen? Laten we van Johannes en Andreas leren. Ze 
wezen beiden op Jezus en leidden zielen tot Hem. 

 
43 Jezus zag hem aan en zeide: Gij zijt Simon, de zoon van 

Johannes, gij zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus (of 
steen). 

 
We lezen er snel overheen, maar voor Petrus moet het heel 
bijzonder en overtuigend zijn geweest dat de Here hem bij zijn 
naam noemde en hem kennelijk gekend had voordat Hij hem zag. 
 

44 De volgende dag wilde Hij naar Galilea vertrekken en Hij vond 
Filippus. En Jezus zeide tot hem: Volg Mij. 
45 Filippus nu was uit Bethsaïda, de stad van Andreas en Petrus. 

 
Hier heeft de Here zelf Filippus gevonden. Dat betekent dat Hij ook 
hem kende en hem als discipel bij zich wilde hebben. Er staat niet 
vermeld dat Filippus gehoorzaamde, maar dat is duidelijk wel het 
geval geweest. De Here vergist zich nooit. 
Ook nu vergist de Here zich niet. Hij kent ook ons en weet wat onze 
plaats en taak is. En het mag ons een geruststelling zijn, dat achter 
de grilligheid van het leven de hand en de liefde van de Here zijn, 
die zich ook in de wegen waarin Hij ons leidt niet vergist, zodat we 
zijn “volg mij” niet hoeven te schuwen. 
 

46 Filippus vond Natanaël en zeide tot hem: Wij hebben Hem 
gevonden, van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de 
profeten, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. 
47 En Natanaël zeide tot hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? 
Filippus zeide tot hem: Kom en zie. 
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48 Jezus zag Natanaël tot Zich komen en zeide van hem: Zie, 
waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is! 
49 Natanaël zeide tot Hem: Vanwaar kent Gij mij? Jezus 
antwoordde en zeide tot hem: Eer Filippus u riep, zag Ik u onder de 
vijgenboom. 
50 Natanaël antwoordde Hem: Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, Gij 
zijt de Koning van Israël! 
51 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Omdat Ik tot u gezegd heb: 
Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft gij? Gij zult grotere dingen 
zien dan deze. 
52 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult 
de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op 
de Zoon des mensen. 

 
In zijn woorden tot Natanaël verwees Filippus nadrukkelijk naar de 
voorzeggingen van Mozes en de profeten met betrekking tot de 
Christus. Dat hij er de plaats Nazareth bij noemde, achtte Natanaël 
geen aanbeveling, want Galilea stond niet hoog aangeschreven. In 
Jesaja 8 werd het reeds Galilea der heidenen genoemd. 
Het antwoord van Filippus was erg wijs. Helaas zijn velen niet 
bereid om te komen en te zien. Zij hebben veel kritiek, maar willen 
niet van Hem en zijn woorden kennis nemen. Mogelijk voelen zij 
onbewust aan dat hun dan zal overkomen wat ook Natanaël 
overkwam. Dan blijkt dat de verachte Man uit Nazareth ons kent, 
niet zoals de buren ons kennen, maar dat Hij de diepten van ons 
hart kent. Het leren zien en erkennen van onze toestand kan het 
begin zijn van een omkeer, een bekering, zoals het bloot leggen 
van een zweer vooraf gaat aan de behandeling door de deskundige 
arts. Natanaël kwam tot de juiste conclusie dat hij voor de Zoon van 
God stond, de Koning van Israël. Dat betekende dat hij in Hem 
geloofde als de door God gezondene, de lang Beloofde. 
Lezer, voor wie zo in Hem gelooft, verandert alles. Hij is een kind 
van God geworden, mag zich verheugen in de vergeving der 
zonden en heeft het eeuwige leven. 
 
Ik heb de indruk dat in de beschrijving van de ontmoeting van de 
Here met zijn eerste discipelen in de verzen 37 tot 52 een 
tweedeling is aan te wijzen. In vers 44 staat immers de opmerking 
dat Hij de volgende dag naar Galilea wilde gaan. Door de daarna 
volgende beschrijving lijkt er een verschil te zijn tussen de woorden 
van Andreas: “Wij hebben gevonden de Messias, wat betekent: Christus” 
en de woorden van Filippus tot Natanaël: ”Wij hebben Hem gevonden, 
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van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, Jezus, de zoon 
van Jozef, uit Nazareth.” 
De nadrukkelijke vermelding van Mozes en zijn geschriften en van 
Jozef als zijn vader wijst op zijn betrekking tot Israël, wat bij het 
noemen van de Messias of de Christus veel minder het geval is. Ik 
meen dat de verzen 37 tot 43 profetisch spreken van hen die tot de 
gemeente behoren, terwijl de verzen 44 tot 52 profetisch op de 
bekering van een overblijfsel van Israël wijzen, wat tegelijk 
verklaart waarom de Here de verzen 51 en 52 heeft toegevoegd. 
Dat Natanaël wordt genoemd als de getrouwe Israëliet onder de 
vijgenboom wijst in dezelfde richting. Als de lezer dit wat 
ingewikkeld vindt, hij late het dan liggen. Dit niet te zien doet aan 
de waarde van het geheel niets af. 
 

wordt D.V. vervolgd. 
J.Ph.B. 

 
 U kan ik niet missen, U, Jezus, mijn Heer! 
 ‘k Mis alles, wanneer ik Uw bijzijn ontbeer, 
 bij licht en bij duister, in droefheid en vreugd, 
 in rijkdom en armoe, in grijsheid en jeugd. 
 Geen naam, die als d’Uwe mij vreugde bereidt, 
 geen hand, die als d’Uwe zo zachtjes mij leidt, 
 geen stem die als d’Uwe mijn oor zo bekoort. 
 Geen hart, dat als ‘t Uwe mijn smekingen hoort. 
 U kan ik niet missen, U, Jezus, mijn Heer! 
 ‘k Mis alles, wanneer ik Uw bijzijn ontbeer. 
 
 U kan ik niet missen, als ‘t sterfuur genaakt, 
 wees Gij het, die dan aan mijn doodssponde waakt, 
 verdrijf dan mijn twijfel, mijn vrees en mijn klacht, 
 en voer mij naar ‘t licht door de duistere nacht! 
 En ben ik, geleid door Uw liefd’rijke hand, 
 eens veilig in ‘t huis van mijn Vader geland, 
 dan grijp ik een cither en zing U het lied: 
 “U kan ik niet missen, in eeuwigheid niet! 
 U kan ik niet missen, U, Jezus, mijn Heer! 
 Dank, lof en aanbidding, nooit mis ik U meer!” 

 
lied 40, bundel Joh. de  Heer 

(uitgave 2004) 
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Samenkomen in Zijn Naam (3) 
______________________________________________ 

 
We zijn gekomen aan hoofdstuk 11 van de eerste brief aan de 
Korinthiërs. Dit hoofdstuk begint met de woorden: “Wordt mijn 

navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.” Paulus wil uit de grond van 
zijn hart dat we hem navolgen. Niet omdat hij zo belangrijk was, 
maar omdat hij van God zoveel verborgenheden mocht leren 
kennen. Hij is de Heer zeer nabij gebracht en heeft vele grote 
openbaringen gehad, waaruit hij mocht leren begrijpen hoezeer 
God ons liefheeft. Hij wil dat met ons delen zodat we net zo dicht 
met de Heer verbonden mogen zijn als hij dat mocht ervaren en we 
werkelijk navolgers van Christus mogen zijn, zoals hij dat was. 
 
Het beeld dat de gelovige mag uitdragen 
Hij gaat ons vervolgens een prachtig beeld openbaren dat we in 
ons leven als gelovigen mogen uitdragen en waarin we zelfs zonder 
woorden van Gods liefde en genade getuigen mogen zijn. Om een 
goed begrip te krijgen voor de waarheid die de apostel ons 
openbaart zullen we trachten zo nauwkeurig mogelijk na te gaan 
wat de Heilige Geest ons in de oorspronkelijk Griekse tekst precies 
zegt. Niet om een wetenschappelijke verhandeling op te zetten 
maar om daaruit Gods wil beter te leren verstaan. 
 
Hij leert ons het volgende: “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van 

iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van 

Christus is God.” (1 Kor. 11:3) Het woord dat hier in de grondtekst 
wordt gebruikt: “kephalè”, heeft verschillende betekenissen, die 
voor het begrip van wat Paulus ons hier wil openbaren van groot 
belang zijn. 
Het woord betekent letterlijk “hoofd”, maar wordt ook gebruikt voor  
- “de persoon zelf” 
- “het leven” 
- “de oorsprong” 
- “de stem” (dat wat uit het hoofd komt) 
Wanneer we dit toepassen op het laatste wat Paulus hier zegt, 

namelijk: “en het hoofd van Christus is God”, wordt ons hier nogmaals 

door de apostel de goddelijke waarheid van de openbaring van 
Jezus Christus voorgesteld. Hoewel de Heer Jezus God is, de 
Schepper van hemel en aarde, neemt Hij als mens een afhankelijke 
positie in: Hij erkent God als zijn Hoofd, uit wie zijn oorsprong is, en 
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Die hem verwekt heeft. Hij is de stem, het Woord van God dat tot 
ons gesproken heeft van liefde en genade voor zondaren. 
 
Zo is ook de scheppingsorde: de man is de oorsprong van de vrouw 
en daarom haar hoofd, maar de man is ook afhankelijk, namelijk 
van Christus die zijn leven is (want in onszelf zijn wij dood in 
zonden en misdaden). In vers 7 verduidelijkt Paulus dit nog 
nadrukkelijker: “hij [de man] is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar 

de vrouw is de heerlijkheid van de man.” Hierin ligt voor de broeder al 
een ernstige boodschap: handelen wij inderdaad zo dat we niet 
onszelf maar de Heer en Zijn heerlijkheid laten zien en als wij 
spreken is dat dan alsof men de Heer hoort? Op deze wijze zijn de 
mannen het beeld van Christus en de vrouwen het beeld van de 
man (of de mens). Dit moeten we voor een goed begrip van het 
hiernavolgende goed in de gaten houden. Uit onszelf zouden we 
nimmer in staat zijn om dit beeld werkelijk te dragen, maar God ziet 
ons aan in de Here Jezus en vraagt van ons dit, in de wereld zo 
verstoorde, beeld uit te dragen. Geve de Heer ons daartoe genade. 
 
Hoe laten we dit in de praktijk zien 
In de volgende verzen spreekt Paulus over het bidden en 
profeteren van zowel mannen als vrouwen. Het is belangrijk hier te 
constateren dat het dus niet uitsluitend gaat om het samenkomen 
van de gemeente rondom de Heer, daar doet zich immers niet de 
situatie voor dat een vrouw profeteert omdat Paulus elders duidelijk 
aangeeft dat de vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. 
Anderzijds kan zij wel degelijk bidden in de gemeente, zij het in 
stilte, in zichzelf. 
Het gaat hier om de positie van de man en de vrouw zoals God dat 
bedoelt en het beeld dat daarmee tot uitdrukking mag worden 
gebracht uit de houding van de man en de vrouw. In de 
gemeentelijke samenkomst wordt dat beeld met name naar boven 
uitgedragen (vanwege de engelen zoals later nog door Paulus 
wordt benadrukt), buiten deze samenkomsten mag dit beeld echter 
ook door de gelovigen worden uitgedragen. Dit is zoveel 
belangrijker in onze dagen dan dat dit vroeger het geval was, nu de 
satan zo sterk bezig is het door God in de schepping neergelegde 
beeld van Christus en de gemeente in de positie van man en vrouw 
in het huwelijk te ondermijnen. 
Wanneer een man nu bidt of profeteert heeft dat alleen waarde 
wanneer hij daarbij geleid wordt door de Heilige Geest en dus als 
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het ware spreekt met de stem van Christus. In de grondtekst wordt 
hier letterlijk gezegd: Iedere man die bidt of profeteert met zijn 
hoofd naar beneden maakt zijn hoofd te schande. Wanneer de 
mannen bij het bidden of profeteren niet hun hoofd (dat is Christus) 
willen laten zien, maar dus zichzelf, maken ze de Heer te schande.  
Het Griekse woord voor te schande maken luidt “kataischuno” 
waarin we een deel van het Nederlandse woord “afschuwelijk” 
herkennen. En dat is het ook wanneer de mannen bidden en 
profeteren om zichzelf op de voorgrond te stellen in plaats van onze 
Heer. Het gaat er hier dus niet om dat de mannen hun eigen hoofd 
hoogop houden, maar hun geestelijke hoofd, dat is Christus. Hem 
mogen ze laten zien, die hun leven is door Gods genade, daarin 
mogen ze ook het beeld en de heerlijkheid Gods vertonen, dat is 
Christus. 
 
Voor de vrouw die bidt of profeteert geldt dan het omgekeerde. Ook 
zij moet bij het bidden en profeteren de Heer laten zien. Haar hoofd 
is echter de man (de mens) en die mag dus in dit geval niet worden 
gezien. De grondtekst laat daarover geen enkele twijfel. Anders dan 
bij de man waar niet eens over bedekking wordt gesproken, maar 
alleen maar over “naar beneden” wordt hier het Griekse werkwoord 
“katakalupto” gebruikt. Dit woord is een samenstelling van “kata” en 
“kalupto”. Dit laatste woord betekent omhullen of bedekken en 
wordt in het Grieks ook wel gebruikt met betrekking tot de dood (het 
zich omhullen als teken van rouw). De Heilige Geest laat er weinig 
twijfel over bestaan dat het hoofd van de vrouw niet op de 
voorgrond mag staan: de toevoeging “kata” betekent “geheel”. Zou 
de vrouw ongedekt bidden of profeteren dan maakt ze haar hoofd 
(dat is haar [de] man) te schande.  
Hierin zit nog het volgende (voor een optreden niet in de 
gemeente): normaal gesproken zal de man bidden of profeteren, 
wanneer haar man er echter niet is, of ze heeft geen man, neemt 
de vrouw de plaats in van de man. Door zich te dekken verbergt ze 
als het ware zichzelf, treedt in onderdanigheid in de positie van de 
man en mag zo ook de Heer vertonen. 

 
Een praktische vergelijking 
Paulus wil dit nu nog met een voorbeeld duidelijk maken; Als de 
vrouw het hoofd niet dekt “is ze gelijk aan een die geschoren is”. 
Het Griekse werkwoord dat hier wordt gebruikt “ksureo” komt van 
het woord “ksuron” hetgeen scheermes betekent. Het verband kan 
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zo worden gelegd: Een vrouw die bij het bidden niet haar hoofd 
bedekt onteert haar man. Zij is de heerlijkheid van de man en met 
een geschoren hoofd is zij dat zeker niet. Het was in oude tijden 
niet ongebruikelijk dat een vrouw bij het overlijden van haar man 
zich liet kaalscheren als teken van diepe rouw. Dat wat de 
heerlijkheid van haar man was, werd dan bij zijn overlijden 
weggehaald. Paulus zegt dan eigenlijk dit: een vrouw zou zich ook 
kunnen laten kaalscheren, waardoor ze niet meer de heerlijkheid 
van de man vertoont, maar indien dat een schande voor de vrouw 
is, dan moet ze het hoofd bedekken. Hij spreekt hier niet meer over 
schande voor haar man, maar voor haarzelf. Dat vraagt de Heer 
echter niet: zij mag haar hoofd eenvoudigweg bedekken.  
In deze hoofdbedekking mag de zuster zonder woorden laten zien 
dat het niet om de mens gaat, maar om de Heer, de broeder dekt 
het hoofd niet, want hij mag de Heer vertonen. De Heer vraagt van 
ons dat we dit in het uiterlijk doen maar laten we voorzichtig zijn: 
het heeft immers alleen werkelijk waarde wanneer we ook innerlijk 
deze houding aannemen. 
 
Er zij hier nog opgemerkt dat Paulus in het laatste gedeelte van 
vers 6 (zich het haar te laten afsnijden of zich te laten scheren) 
twee verschillende woorden gebruikt: naast het eerder genoemde 
werkwoord “ksureo” gebruikt hij (of beter gezegd: de Heilige Geest) 
het werkwoord “kijro” dat afknippen of ook scheren betekent. Hierin 
komt de stam voor van het woord “kara” dat ook in het algemeen 
”hoofd” maar meer in het bijzonder “het hoogste deel” of “kruin” 
betekent. 
Hieruit blijkt dat in het voorbeeld dat Paulus gebruikt het in het 
bijzonder gaat om het feit dat het kaalscheren voor een vrouw 
schandelijk is en daarmee als goed beeld dient voor een vrouw die 
ongedekt bidt of profeteert. 
 
Een getuigenis voor de engelen 
In vers 10 geeft Paulus vervolgens aan dat ook voor de engelen, 
die dienende geesten zijn, dit beeld dat God reeds in de schepping 
heeft neergelegd, mag worden uitgedragen. Juist ook voor hen 
moet de vrouw een macht op het hoofd hebben. Dat wil zeggen dat 
ze bereid is niet zichzelf op de voorgrond te stellen maar zich 
afhankelijk (van haar man, die het beeld van Christus mag 
vertonen) wil opstellen. Die “macht” of het teken van haar 
onderworpenheid, mag ze op haar hoofd dragen. 
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Is dat niet een prachtig beeld wat we mogen laten zien ook in onze 
samenkomsten als broeders en zusters rond de Heer. Dan gaat het 
immers alleen om Hem en zijn eer. Wanneer de engelen dan op 
ons neerzien dan zien ze ook alleen de Heer: Het hoofd van de 
zusters dat een beeld is van de mens, is bedekt en alleen het hoofd 
van de broeders, dat is Christus, wordt door hen gezien. Niet alleen 
in onze lofzangen en gebeden mogen we de Heer de eer geven, 
maar ook in hoe we er uiterlijk uitzien. Het is niet een ouderwetse 
regel die vandaag de dag toch niet meer kan gelden, neen, we 
mogen erin laten zien dat het ons niet om onszelf maar om de Heer 
te doen is. Hij is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid! Ook 
buiten de samenkomst vraagt de Heer van ons ditzelfde beeld uit te 
dragen. Wanneer in het openbaar een vrouw bidt of profeteert, 
moet zij het hoofd dekken. Doet de man dit dan moet hij zijn hoofd 
juist onbedekt laten. 
 
Eén in de Heer 
Na dit alles acht de Heilige Geest het goed ons nadrukkelijk te 
wijzen op wat in vers 11 volgt: “En toch, in de Here is evenmin de 

vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw.” God is de 
doorgronder van het mensenhart! Na de overdenking van dit 
prachtige beeld dat wij als gelovigen mogen uitdragen, wordt de zo 
menselijke neiging om zich te verheffen krachtig weersproken. Het 
kan op grond van het voorgaande zomaar gebeuren dat de 
broeders zich boven de zusters verheven voelen omdat zij het 
beeld van Christus mogen vertonen (doen zij dat ook?). De Heilige 
Geest zegt ons hier echter duidelijk: “En toch, in de Here is evenmin 

de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw.”  Wat is het 
belangrijk te beseffen wat de apostel in zijn tweede brief aan de 
Korinthiërs schrijft: “en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en 

gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.” 

(6:18) In de Heer is er geen onderscheid tussen man en vrouw 
evenmin als straks bij de Heer. Slechts in dit leven mogen we als 
gelovigen dit beeld omdragen. 
 
Het zichtbare onderscheid tussen man en vrouw 
Om als het ware het belang van het voorgaande nog eens te 
benadrukken doet Paulus een beroep op onze natuurlijke 
(nadrukkelijk niet “zondige”) invoeling ten aanzien van dit punt: het 
openlijk zichtbare onderscheid tussen man en vrouw en wel in de 
haardracht. Dat de wereld onder aanvoering van de satan dit 
onderscheid met alle kracht wil wegwerken en er dus in de wereld 
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om ons heen wat dit betreft in veel gevallen geen onderscheid meer 
is, behoeft ons niet te verwonderen; de satan doet er immers alles 
aan om de scheppingsorde van God en het beeld daarin te 
vernietigen, niet alleen in de haardracht maar ook in het huwelijk. 
Paulus spreekt hier tot gelovigen, het overblijfsel dat in deze dagen 
mag laten zien aan God en Zijn Woord te willen vasthouden en als 
zodanig ook naar de wereld toe een stilzwijgend getuigenis te zijn 
van de bijzondere positie van de man en de vrouw, waarin de 
heerlijkheid van God en zijn genade voor zondaren eenvoudig, 
maar duidelijk in beeld wordt gebracht. 
 
Wij moeten hier niet lichtvaardig overheen gaan, het meedoen met 
de wereld op dit punt getuigt niet van een goede gezindheid ten 
opzichte van onze Heer, maar van wereldgelijkvormigheid waar de 
apostel ons elders zo ernstig voor waarschuwt. Ook hierin mogen 
wij nog het zout der aarde zijn. In ons uiterlijk, waaronder onze 
haardracht, mogen we getuigen zijn. Eerder in deze brief heeft 
Paulus gezegd: “alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig.” (1 Kor.10 
: 23)  
Wanneer we ons afvragen hoe kort het haar van de man moet zijn 
en hoe lang het haar van de vrouw, moeten we ieder voor zich 
onszelf ernstig onderzoeken of we met de manier waarop we ons 
haar dragen en ons kleden (hoewel dat niet hier maar elders het 
onderwerp is) voldoende uiting geven aan dit beeld en luisteren 
naar wat Paulus ook schrijft in deze brief: “Geeft noch aan Joden, 

noch aan Grieken, noch aan de gemeente Gods aanstoot.” (1Kor.10:32) 
 
Ten slotte nog een opmerking over het woordgebruik in de 
grondtekst in de verzen 14 en 15. Het woord dat gebruikt wordt 
voor “lang haar dragen” is “komao” van “komè” hetgeen “haar” of 
“haarlok” betekent. Het werkwoord heeft dan ook de betekenis van 
“haarlokken dragen”. Daaruit mogen we afleiden dat het niet tot eer 
van de Heer is wanneer vrouwen geen haarlokken hebben ofwel 
wanneer het haar niet om het hoofd valt, terwijl voor de mannen 
juist het omgekeerde geldt. Het is goed bovendien te weten dat het 
gebruikte woord “komao” een tweede betekenis heeft van “pronken” 
of “trots zijn”. Het past een broeder niet met het haar te pronken, 
van hem wordt eerbiedig gezegd verwacht dat hij niet trots is met 
zichzelf maar met zijn Heer, want zijn hoofd is Christus. Voor de 
zuster geldt juist het omgekeerde, het haar dient haar tot eer. 
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In het laatste gedeelte van vers 16 komt opnieuw hetzelfde woord 
“komè” voor nu in verbinding met het woord “peribolaion”. Dit woord 
bestaat uit twee delen namelijk “peri” hetgeen “omheen” betekent, 
en “bolos” hetgeen “worp” betekent. Het gebruikte woord 
“peribolaion” betekent dus letterlijk “iets wat er omheen hangt”. In 
de Voorhoeve vertaling is het vertaald met “sluier”, de 
Statenvertaling gebruikt het woord “deksel”. Zouden we een 
letterlijke vertaling geven dan staat in dit vers dus: de haarlokken 
zijn haar gegeven als iets wat er omheen hangt. In het licht van het 
onderwerp dat de apostel hier bespreekt lijkt het duidelijk waar 
deze haarlokken dan omheen hangen en een eer aan geven: dat is 
haar hoofd. Zo mag de zuster op twee heel verschillende manieren 
de Heer grootmaken met haar hoofd: Het haar geeft eer aan haar 
hoofd, dat is haar man. In het huwelijk, dat een beeld mag zijn van 
de liefde van Christus voor Zijn gemeente mag zij door het hoofd 
niet te bedekken maar haar haren te tonen laten zien hoe de 
gemeente haar Heer eer geeft, dient en liefheeft. In de samenkomst 
mag ze haar hoofd bedekken en daarmee tot uitdrukking brengen 
dat alleen de Heer eer toekomt en niet de mens. Onze behoudenis 
is niet door ons maar door genade van God en het verlossend werk 
van onze Heer. Hij is het enige fundament. 
 
Paulus sluit dit gedeelte af door te zeggen: “Maar, indien het er 

iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een gewoonte niet, 

en evenmin de gemeenten Gods.” (1 Korinthe 11 : 16) Ons enige doel 
in dit leven zij met ons uiterlijk, onze gedachten, woorden en daden 
onze Heer en Heiland te dienen en zijn opzoekende liefde voor 
zondaren in de wereld uit te dragen. Wanneer wij ons zo voor onze 
Heer openstellen en in Zijn gezindheid willen blijven mag ons leven 
vrucht dragen.  
 
In dit verband geldt ook dat de vrouwen zwijgen in de gemeente. 
Gods Woord leert ons in 1 Kor.14:34 het volgende: “Zoals in alle 

gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; 
want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt 

blijven, zoals ook de wet zegt.” Dit nu is, hoewel vaak anders gezien, 
een vermaning voor de broeders. Stellen wij ons voor dat we als 
gemeente samenkomen rondom de Heer en de tekenen van Zijn 
lijden en sterven en dat geen van de broeders iets zegt. Dan is er 
geen lofprijzing voor God, dan is er geen lied van vrijgekochten. 
Dan is het onaangenaam stil, wordt niemand gesticht en is er geen 
wasdom tot de volheid van Christus. We hoeven niet veel fantasie 
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te hebben om ons te kunnen indenken dat het niet al te lang 
behoeft te duren totdat de samenkomsten in het geheel niet meer 
worden bezocht; er wordt immers niemand gesticht. 
 
Het zij vergund een voorbeeld aan te halen dat niet in de Bijbel 
wordt vermeld. Er bestaat een musical, Anatevka geheten, die 
handelt over een Joods gezin. In dat stuk worden de kenmerken 
bezongen van zonen, dochters, mama’s en papa’s. In één van de 
zangstukken wordt gewag gemaakt van het werk dat de mama’s 
doen in het huishouden en daarin komt de tekst voor dat de mama’s 
al dit werk voor hun rekening nemen “zodat papa lezen kan in ’t 
heilig Boek”. Wanneer de gemeente, het lichaam van Christus niet 
gesticht wordt, dan is dat geheel en al de verantwoordelijkheid van 
de broeders. Het lezen en bestuderen van Gods Woord is vooreerst 
een taak van de broeders om daardoor gevormd te worden voor de 
openbare dienst die de Heer hen geeft in de gemeente. Vervullen 
zij die taak zoals God dat bedoeld, dan zal het de zusters niet 
zwaar vallen te zwijgen, zij worden immers gesticht door de 
woorden van de broeders, die spreken door het Woord en door de 
Geest geleid. Daarom mag wel de vraag worden gesteld: zijn wij als 
broeders wel met de Heer bezig en spreken wij wel zoals de Heer 
dat bedoelt? Hij is ons hoofd en ons spreken moet zijn als waren 
het woorden van de Heer. (1 Petr.4:11) 
 
Horen de vrouwen er dan niet bij? 
Niets is minder waar. In deze tijd is de positie die God de Vader 
aan de vrouw geeft niet meer in trek. De satan doet er alles aan de 
bijzondere positie die God aan de vrouw geeft naar beneden te 
halen als een onwaardige en achtergestelde positie. Wanneer wij 
daarnaar ons oor laten hangen dan worden we verblind en blijven 
niet in het rechte spoor zoals de Bijbel ons dat leert. Wat zegt Gods 
Woord hierover? Meer dan we meestal denken. Laten we eens een 
aantal teksten opzoeken. In 2 Kor. 6:17 en 18 lezen we: “Daarom 

gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here; en houdt niet 
vast aan het onreine, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn, en 
gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige”. 

Wanneer we de verzen daarvoor ook lezen dan begrijpen we dat we 
ons moeten afscheiden van hen die niet geloven, die in het leven 
alleen zoeken wat van deze wereld is en wat naar de normen van 
deze wereld is. Die normen zijn niet de normen die Gods Woord 
ons leert, maar de normen van de satan, wiens enige doel het is, 
mensen te weerhouden het aanbod van genade door Jezus 
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Christus, dat God ons in zijn oneindige liefde aanbiedt, aan te 
nemen. Die afzondering moeten we allen leren, zowel mannen als 
vrouwen. Het is echter niet een afzondering die leidt tot 
eenzaamheid, maar een afzondering die leidt tot gemeenschap. 
Immers, God zelf zegt hier dat Hij ons zal aannemen, ons tot een 
Vader zal zijn en dat wij Hem tot zonen en dochters zullen zijn.  
Wat een bijzondere positie is dat, te weten dat de Vader ons 
aanneemt wanneer we de bewuste keuze voor Hem maken. Hij laat 
ons niet in de kou staan, die ontstaat wanneer we ons afscheiden 
van hen die niet de Vader maar de satan (hoewel vaak onbewust) 
dienen. Hij neemt ons aan tot zonen en dochters. Man of vrouw, er 
is wat de aanneming tot kinderen betreft geen enkel onderscheid. 
 
Zonder woorden gewonnen 
In de eerste brief van Petrus lezen we over een wel heel bijzondere 
wijze van tot bekering komen van mensen die aan Gods Woord 
ongehoorzaam zijn geworden en wel door de handelwijze van de 
vrouw: “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook 

indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel 
hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine 

en godvrezende wandel opmerken.” (1 Petr.3:1-3) Zonder woord 
gewonnen. Is dat niet een prachtige illustratie van wat Gods Geest 
kan bewerken door de wandel van de zusters. Hoe vaak komt het 
niet voor dat woorden geen invloed hebben op iemand die aan 
Gods Woord ongehoorzaam is geworden. Bovendien: het ene 
woord lokt vaak het andere uit. Helaas kan het tussen broeders wel 
zover komen dat de Schriftplaatsen over en weer vliegen, terwijl 
niemand echt luistert en niemand zich stelt onder de tucht van 
Gods Woord. Dan kan de wandel van gelovige zusters in stilheid 
meer spreken dan duizend woorden. Doordat zij wel hun plaats 
kennen en daaraan uiting geven kan Gods Geest in stilheid werken. 
Zoals God, door de mond van Mozes sprak tot zijn volk Israël: “De 

HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn” (Exodus 14:14) Zo kan ook 
vandaag nog een onbuigzaam hart worden gebroken door de stille 
wandel van de zuster, die door de Heer wordt gebruikt om een 
afgewekene weer terug te brengen. 
 
Ook in deze tekst ligt weer een vermaning voor de broeders. 
Immers de onderdanigheid van de zuster aan de broeder staat niet 
op zichzelf. Het gaat niet aan te zeggen: je moet aan mij 
onderdanig zijn en dus doen wat ik zeg. De uitwassen van een 
dergelijke houding vinden we nu nog terug in de manier waarop in 
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de islam de mannen met hun vrouwen omgaan. Laat dat bij ons niet 
gevonden worden. Gods Woord leert ons anders. Paulus schrijft 
ongeveer dezelfde woorden aan de broeders en zusters in Efeze: 
“Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is 
het hoofd van zijn vrouw evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij 

is het, die zijn lichaam in stand houdt.” (Efeze 5:22 en 23) De 
toevoeging van de Heilige Geest door de pen van Paulus is een 
bijzondere vermaning voor de broeders. Waar, zoals we eerder 
hebben gezien het huwelijk een beeld mag zijn van de 
verbondenheid tussen Christus en de gemeente, wordt in het 
bijzonder van de broeder verwacht dat hij het beeld van Christus 
uitdraagt, hem navolgt en spreekt als waren het woorden van de 
Heer. Zoals de ware gelovige graag onderdanig wil zijn aan zijn 
Heiland, die alles overhad om zich een bruid te verwerven, zo zal 
ook de zuster onderdanig willen zijn aan de broeder als aan de 
Heer. 
 
Wanneer we van deze onderdanige houding van de vrouw niet zo 
veel meer merken, of wanneer die door de vrouw niet kan worden 
opgebracht, dan is dat misschien ook wel omdat de broeders in hun 
wandel niet veel meer laten blijken van het feit dat ze navolgers van 
Christus zijn. Het onderdanig zijn is niet iets wat slechts de 
vrouwen geldt: zowel de broeder als de zuster moet onderdanig zijn 
aan de Heer. Wanneer ze dat beiden zijn, zal ook in hun 
huwelijksleven de praktijk bestaan van een onderdanige houding 
van de zuster ten opzichte van de broeder. Die houding kan alleen 
zonder woorden spreken, wanneer ze haar oorsprong vindt in die 
liefde, die we van de Heer hebben geleerd en waarvan Paulus in de 
brief aan de Korinthiërs in het dertiende hoofdstuk ons een zo 
bijzondere omschrijving geeft: zij zoekt zichzelf niet. 
 
Kostbaar voor God 
De tekst die we lazen uit de eerste brief van Petrus eindigt met een 
wel heel bijzondere uitdrukking, die ons nogmaals wijst op de grote 
waarde die God onze Vader hecht aan de positie van de vrouw: 
“…wier versiersel niet het uitwendige zij,…….maar de verborgen mens 
uws harten met de onvergankelijke (tooi) van de zachtmoedige en stille 

geest, die kostbaar is in het oog van God.” (1 Petr. 3:3 en 4) De vrouw 
die zich in het huwelijk opstelt zoals God ons dat in zijn Woord 
leert, mag dan door de wereld worden gezien als achtergesteld en 
een dergelijke positie als achterhaald, Gods Woord openbaart hier 
iets wat voor God kostbaar is. Paulus schrijft aan de Korinthiërs: 
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“..wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te 
beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat 

sterk is te beschamen;…”. (1 Kor. 1:27) 
Wanneer wij ons oor laten hangen naar wat de wereld ons leert, 
zullen we nooit Gods bedoelingen met ons kunnen verstaan. Wat 
de wereld leert is haar immers ingegeven door de satan, die alleen 
maar het in praktijk brengen van Gods Woord belachelijk wil 
maken. Het moet ons er niet om te doen zijn datgene te doen wat 
belangrijk is voor de wereld, nee, we mogen datgene in praktijk 
brengen wat kostbaar is voor God en waaraan een eeuwige zegen 
verbonden is: de zachtmoedige en stille geest, die is kostbaar voor 
God. De openbaring daarvan is in het bijzonder een voorrecht voor 
de zuster. Laten we ons niet door de wereld op het verkeerde spoor 
laten zetten. De onderscheiden positie van man en vrouw heeft God 
in de schepping neergelegd en in het bijzonder bedoeld, zoals we 
uit het Nieuwe Testament mogen leren, als een teken, zowel voor 
de ongelovigen om ons heen alsook voor de machten in de 
hemelse gewesten en als een beeld van de band tussen Christus 
en de gemeente. In dat verband begrijpen we dan ook zoveel beter 
wat de Here Jezus zelf zegt tegen de farizeeën: “Hetgeen dan God 

samengevoegd heeft, scheide de mens niet”. (Matth. 19:6) 
 
Wanneer God zelf man en vrouw samenvoegt en daarmee een 
beeld in de wereld geeft van die wonderlijke en onbegrijpelijke, 
maar werkelijkheid geworden eenheid van Christus en de 
gemeente, door het werk van de Heer op het kruis van Golgotha, 
dan kan er van scheiding geen sprake zijn net zomin als er een 
macht of kracht is die de gemeente kan scheiden van Christus 
zoals we lezen in de brief aan de Romeinen: “Wie zal ons scheiden 

van de liefde van Christus?” (Romeinen 8:35) en “Want ik ben verzekerd 

dat…[niets]…ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in 

Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 8:38 en 39). Die positie van de 
vrouw in onderdanigheid en stilheid is kostbaar voor God, zoals ook 
de gemeente, die wordt gevormd door allen die voor een prijs 
gekocht zijn door het kostbare werk van de Heer Jezus, kostbaar is 
voor God onze Vader. Hoe zou dat ook anders kunnen. God ziet 
ons immers in Christus aan, als de vruchten van Zijn werk in 
gehoorzaamheid aan de wil van de Vader verricht, die wil dat alle 
mensen behouden worden. 
 

wordt D.V. vervolgd 
K.P. 
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De profetie van Ezechiël (16) 
______________________________________________             
 
Hoofdstuk 21 
 

1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
2 Mensenkind, keer uw gelaat naar Jeruzalem, laat uw woorden 
stromen tegen de heiligdommen, profeteer tegen het land Israëls, 
3 en zeg tot het land Israëls : Alzo zegt de HERE: zie, Ik zal u! Ik 
zal mijn zwaard uit de schede trekken en onder u uitroeien zowel de 
rechtvaardige als de goddeloze. 
4 Omdat Ik zowel de rechtvaardige als de goddeloze onder u zal 
uitroeien, daarom zal mijn zwaard de schede verlaten tegen al wat 
leeft, van zuid tot noord. 
5 En al wat leeft zal weten, dat Ik, de HERE, mijn zwaard uit de 
schede getrokken heb; het zal daarin niet weerkeren. 

 
De Here heeft hier opnieuw bedreiging en oordeel uitgesproken 
opdat de ballingen die volhardden in hun onbekeerlijkheid en tegen 
alle woorden van de Here in bleven rekenen op een wending in het 
lot van Israël ten goede, zouden beseffen dat het volk slechts ramp 
en oordeel kon verwachten. Een algeheel oordeel zou Israël treffen, 
waarbij de rechtvaardige en de onrechtvaardige getroffen zouden 
worden. Er zou geen uitzondering meer gemaakt worden, van 
Noord tot Zuid zou het oordeel woeden. De tijd van 
waarschuwingen en van uitstel was voorbij.  
 
Hoewel, zou de Here onverschillig blijven indien Israël zich door 
deze dreigende voorzegging zou bekeren? Heeft Hij in Jeremia 18 
niet gezegd, dat hij het voorzegde en dreigende lot van hen die in 
zonde volhardden, zou veranderen ten goede indien zij zich 
bekeren? Zeker, maar wat als er aan de wachttijd van het geduld 
des Heren een einde is gekomen? Dan staat inderdaad de 
vervulling van de bedreigende profetie voor de deur. 
 

De Here roept en nodigt nog,      
hoor toe, wil u bekeren,       
erken uw schuld en luister toch     
naar  ’t woord, het woord des Heren.     
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Het oordeel is nog uitgesteld, 
nog blijft genade wachten. 
Maar eenmaal is God uitgeteld 
voor hen die Hem verachten. 
 
De Here weet van onze schuld 
maar heeft zijn Zoon gegeven 
en door Hem wordt Gods Woord vervuld, 
dat wie gelooft, zal leven. 
 
Hij was onschuldig, maar God sloeg 
Hem wegens onze zonden. 
Door Hem heeft ieder die dat vroeg 
bij God gena gevonden. 

 
 

6 En gij, mensenkind, zucht als een gebroken man; ja, zucht in hun 
bijzijn van bittere smart. 
7 Wanneer zij dan tot u zeggen: Waarover zucht gij? zult gij 
antwoorden: Over de tijding, bij welker komst elks hart zal 
wegsmelten, alle handen zullen verslappen, elks geest zal versagen 
en alle knieën van water zullen druipen Zie, het komt en het 
geschiedt, luidt het woord van de Here HERE. 

 
Woorden alleen waren niet voldoende. De profeet zelf en zijn 
zichtbare gebrokenheid moesten de profetie kracht bijzetten. 
Waarom toch? Was het niet opdat de ballingen zouden horen in de 
zin van ter harte nemen, zoals ook het profeteren van Jona bedoeld 
was om bekering op te roepen. 
 

8 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
9 Mensenkind, profeteer en zeg: Zo zegt de HERE: zeg: een 
zwaard, een zwaard! 
10 Het is gescherpt en ook gewet. Om een bloedbad te kunnen 
aanrichten is het gescherpt, om als een bliksem te kunnen flikkeren 
is het gewet. Zouden wij ons dan verblijden? (De staf van mijn zoon 
veracht alle hout). 
11 Ja, men liet het wetten, om het ter hand te nemen; het is 
gescherpt en gewet, het zwaard, om in moordenaarshand te worden 
gegeven. 
12 Schreeuw het uit en weeklaag, mensenkind, want dit is gericht 
tegen mijn volk; het is gericht tegen alle vorsten van Israël; aan het 
zwaard zullen zij overgeleverd worden, zij en mijn volk. Daarom, sla 
u op de heup. 
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13 Want de proef is geleverd; en hoe zal het zijn, als ook de staf die 
veracht, er niet meer wezen zal? luidt het woord van de Here HERE.  

 
Het laatste van vers 10 en van vers 13 is niet duidelijk, stelt ook de 
vertalers voor een probleem. Naar ik meen wordt hier met de zoon 
niet de Christus bedoeld, maar is het een verwijzing naar de toen 
nog heersende vorst in Israël, die echter volgens vers 13 niet lang 
meer zijn hoogmoedige en opstandige houding zou kunnen 
volhouden, maar gevangen genomen zou worden. Vers 12 zegt 
trouwens onomwonden dat het opgeroepen zwaard geen van de  
vorsten in Israël zou sparen. 

 
14 En gij, mensenkind, profeteer en klap in de handen, opdat het 
zwaard verdubbeld en verdrievoudigd worde. Moordend is dat 
zwaard, een zwaard van grote moord, dat om hen heen suist, 
15 opdat het hart siddere en velen neergeveld worden. Bij al hun 
poorten heb Ik voor het zwaard een slachtplaats gemaakt. Ach, het 
is gemaakt om te bliksemen; het is gewet ter slachting. 
16 Snijd scherp; keer u naar rechts; val aan; keer u naar links; 
overal waarheen uw snede gericht is. 
17 En Ik zelf zal in de handen klappen en mijn grimmigheid laten 
uitwoeden. Ik de HERE, heb het gesproken. 

 
De hoop van de ballingen dat er spoedig een wending in hun lot en 
in dat van het benarde thuisland zou komen, was ijdel. Zedekia was 
trouweloos en hield de eed die hij bij de Here had afgelegd, niet. Hij 
luisterde ook niet naar de profeet Jeremia en koos daarmee voor de 
ondergang van zijn rijk, van Jeruzalem en van de tempel. 

 
18 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
19 En gij, mensenkind, teken twee wegen, waarlangs het zwaard 
van de koning van Babel komen kan; van hetzelfde land zullen 
beide uitgaan. En zet een handwijzer; zet er een aan het begin van 
de weg die naar een stad leidt; 
20 teken een weg, opdat het zwaard kan komen tegen Rabba der 
Ammonieten en ook tegen Juda, naar het versterkte Jeruzalem. 
21 Want de koning van Babel zal aan de tweesprong staan, aan het 
begin van de twee wegen en waarzeggerij plegen; hij zal de pijlen 
schudden; hij zal de terafim raadplegen; hij zal de lever bezien. 
22 In zijn rechterhand zal het lot zijn, dat Jeruzalem aanwijst, om er 
stormrammen op te stellen, om er de mond te openen tot 
moordgeschreeuw, er de stem te verheffen tot een krijgskreet, om 
er stormrammen op te stellen tegen de poorten, een wal op te 
werpen en een schans te bouwen.  
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Er wordt hier in de profetie wel heel aanschouwelijk voorzegd wat 
zou gebeuren. We zien als het ware het optrekkende leger, de 
aarzeling om te kiezen op het kruispunt, hetzij rechts, hetzij links. 
De afgoden worden geraadpleegd, waarzeggers moeten hun wijze 
raad geven. De weg naar rechts, richting Jeruzalem wordt 
aanbevolen. Een ander deel van de krijgsmacht zal de weg naar 
links, richting Ammon volgen. De beslissing is gevallen, Jeruzalem 
zal belegerd en ingenomen worden.  

 
23 Wel is dit in hun ogen een bedrieglijke waarzeggerij (dure eden 
zwoeren zij) maar hij zal hun ongerechtigheid in herinnering 
brengen, opdat zij gegrepen worden. 
24 Daarom, zo zegt de Here HERE, omdat gij uw ongerechtigheid in 
herinnering brengt, doordat uw overtredingen openbaar worden, 
zodat uw zonden zichtbaar zijn in al uw handelingen; omdat men 
zich uwer herinnert, zult gij met de hand gegrepen worden. 

 
In hun schijnvroomheid zouden de Joden van het optreden van de 
koning van Babel wel zeggen, dat hij bedrieglijke waarzeggerij 
raadpleegde, maar Zedekia zelf brak de eden die hij bij de Here 
gezworen had. Niet voor niets had Nebukadnezar zijn naam 
veranderd in Zedekia, dat is “gerechtigheid des Heren”. Zijn 
eedbreuk was ongerechtigheid en om die zonde zou hij gegrepen 
worden. Hoewel Nebukadnezar een heiden was, zou de Here niet 
zijn volk, maar de Babyloniërs de overhand geven. 

 
25 En gij onheilige, goddeloze, vorst van Israël, wiens dag komt ten 
tijde van de eindafrekening, 
26 zo zegt de Here HERE: Neem weg die tulband! zet af die kroon! 
Zo zal het niet blijven. Verhoog wat laag is; verlaag wat hoog is. 
27 Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop zal Ik ze maken. 
Maar ook zo zal het niet blijven. Totdat hij komt, die er recht op 
heeft en aan wie Ik het geven zal. 

 
De koning van Israël zou zijn macht en glorie verliezen en diep 
vernederd worden. Minderen zouden in zijn plaats verhoogd 
worden. Jeruzalem, ja het gehele land zou een puinhoop worden. 
Maar niet voor altijd. Eens zou de door God bedoelde 
Rechtvaardige komen en uit Gods hand het koningschap 
ontvangen. 

Wordt D.V. vervolgd 
J.Ph.B. 


