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Komt, heffen wij een lofzang aan: 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
Komt, laten wij niet langer klagen! 
De Levensvorst heeft door zijn kracht 
de dood beroofd van zijne macht; 
de laatste vijand ligt verslagen. 
 
Hij, die voor ons zijn leven gaf, 
rees zegevierend uit het graf, 
Hij heeft voor ons de strijd volstreden. 
Nu zijn wij met Hem opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
dat w’eeuwig in zijn dienst besteden. 
 
Dat dan geen vrees ons hart beknell’, 
wij juichen in Immanuël; 
Hij kan en zal ons nooit begeven. 
Hij is met ons in allen nood, 
Hij overwon voor ons de dood, 
wij zullen eeuwig met Hem leven! 

 
Gezang 63 
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Die eerste dag van de week 
______________________________________________ 
 

Op die eerste dag van de week werden de discipelen van de Heer 

in Markus 11:10 aangeduid als degenen die treurden en weenden. 

Grote droefheid was er bij de discipelen en de anderen die de Here 

Jezus gevolgd waren gedurende zijn rondwandeling op aarde. Hij 

op wie zij al hun hoop gevestigd hadden en die zij van harte 

gevolgd waren, die hun één en al geworden was en hun zo dierbaar 

was; Hij was gestorven en zij hadden zijn dode lichaam in alle 

haast begraven voor het donker werd op die vreselijke dag voor de 

sabbat. Zij treurden en weenden. Waar moest je naar toe met zo’n 

groot verdriet? 

 

Er waren drie vrouwen die ook verdrietig waren, maar niet bij de 

pakken bleven neerzitten. Er was nog iets wat ze voor hun Heer en 

Heiland konden doen:  

 
“En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en 
Maria, (de moeder) van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te 
gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij 
naar het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tot elkander: Wie 
zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij 
opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij 

was zeer groot.” Markus 16:1-4 

 

Het is ontroerend te zien hoe de liefde tot hun Heer deze vrouwen 

dreef om vroeg in de ochtend op te staan en met specerijen, die ze 

de avond tevoren nog hadden gekocht, te gaan naar het graf om 

het lichaam van Hem die hen zo dierbaar was te zalven. Beter dan 

te treuren en te wenen òm Hem was het immers om te treuren en te 

wenen bìj Hem en Hem onderwijl de laatste eer te bewijzen.  

Dicht bij het graf aangekomen realiseerden zij zich dat ze niet bij 

machte zouden zijn om de grote en zware steen, die het graf 

afsloot, af te wentelen. En zie: wanneer ons hart werkelijk uitgaat 

naar Hem die we zo lief hebben, neemt Hij ook de bezwaren die op 

ons pad komen voor ons weg:  
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En toen zij opzagen, aanschouwden zij dat de steen afgewenteld 

was. Dat was fijn want nu konden ze Hem toch de laatste eer 

bewijzen. Toen ze het graf binnen gingen, zagen ze echter niet hun 

Heer maar iemand in een lang wit kleed die tot hen sprak:  

 
“Weest niet onsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. 
Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd 

hadden.” Markus 16:6 

 

Wat een boodschap was dat: de gekruisigde; Hij is opgewekt! De 

vrouwen echter waren van wat ze gezien en gehoord hadden zo 

verschrikt en ontzet dat ze wegvluchtten: 

 
“En zij gingen naar buiten en vluchtten van het graf, want siddering 
en ontzetting hadden haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, 

want zij waren bevreesd.” Markus 16:8 

 

En opnieuw zien we droefheid, beving, ontzetting en vrees. Van 

blijdschap was geen sprake op de vroege ochtend van die eerste 

dag van de week. 

Maar die boodschap dan? De gekruisigde was toch opgestaan? 

Jawel, dat hadden de vrouwen wel gehoord, maar het had hun 

verdriet alleen maar versterkt en ze waren nog meer ontredderd 

dan tevoren. Waar moesten ze nu naartoe met hun specerijen? Ze 

wilden naar Hem toe. Maar waar was Hij dan? Hoe mooi is het 

vervolg; niet wat wij mensen allemaal bedenken om te doen, maar 

wat de Heer bedenkt te doen om degenen die Hij zo liefheeft te 

vertroosten, om hen voor wie Hij zijn bloed heeft gestort en die Hij 

door en door kent omdat Hij al hun zonden gedragen heeft op het 

kruis van Golgotha, voor eeuwig te verblijden: Hij toont Zichzelf aan 

hen! 

 
“Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan 
was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven 

boze geesten uitgedreven had.” Markus 16 : 9 

 

Zeven boze geesten had hij uit Maria Magdalena uitgeworpen en 

hoe lief moet zij Hem gehad hebben. We lezen al vroeg in het 
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Lukas evangelie dat deze Maria niet van Zijn zijde week (Lukas 

8:2). Haar zocht de Heer het eerst en aan haar verscheen Hij. Wat 

een machtig moment moet dat zijn geweest. We lezen daarvan in 

Johannes 20:16 dat de Heer haar bij de naam noemt: Maria! En zij 

antwoordt uit de volheid van haar hart: Rabboeni, dat wil zeggen: 

Meester! 

 

Hebben wij ook die ervaring met onze opgestane Heer en Heiland? 

Dat Hij tot ons komt en ons bij de naam noemt? En zeggen wij dan 

ook uit de grond van ons hart: Meester!? Ook als de opgestane 

komt Hij ons tegemoet in onze zorgen en noden en roept ons. 

Noemen wij Hem dan ook Meester en gaan we met Hem de weg 

omdat we weten dat wat de Meester doet goed is? 

 
“Zij gingen heen en berichtte het hun, welke bij Hem geweest 
waren, die treurden en weenden. En toen zij hoorden, dat Hij leefde 

en door haar gezien was, geloofden zij het niet.” Markus 16 : 10 
en 11 

 

De anderen konden het niet geloven wat Maria hun vertelde, hun 

hart was te zeer vervuld met droefheid en zij hadden Hem zelf nog 

niet gezien…. 

 
“Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen op 
de weg terwijl zij zich naar het land begaven. En ook die gingen 
heen om het aan de anderen te berichten. En ook die geloofden zij 

niet.” Markus 16:12,13  

 

De Heer dacht niet alleen aan Maria, maar ook aan Kleopas en zijn 

metgezel, waarvan Hij wist dat ze vol droefheid waren (Lukas 

24:17). En Hij wilde zich ook aan hen vertonen. Op een bijzondere 

wijze heeft hij hen de Schriften geopend en hen inzicht gegeven in 

de weg die de Messias gaan moest. Maar Hem hadden ze nog niet 

gezien. Totdat ze bij het huis gekomen waren waar ze heengingen 

en Hij met hen het brood brak. Toen werden hun ogen geopend en 

ze herkenden Hem! Geen moment konden ze toen blijven zitten en 

moesten terug naar de discipelen, die hele weg terug, twee uur 
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lopen, naar Jeruzalem om hen te vertellen dat ze hun Heer en 

Heiland hadden gezien! 

 

Ondertussen was de Heer uit hun gezicht verdwenen want er was 

er nog één die in groot verdriet was: Petrus, waarvan we lezen in 

Lucas 22:62: “En hij ging naar buiten en weende bitter.” Petrus, die 

alles voor zijn Heer overhad, was bitter bedroefd. Hij had zijn Heer 

verloochend juist toen die Heer overgeleverd werd aan zijn 

vijanden. Ook aan hem moest de Heer zich vertonen, want ook hem 

had Hij lief en ook voor zijn verloochening had Hij geboet. Over wat 

er gezegd is tussen de Heer en Petrus tijdens die ontmoeting lezen 

we niets in de Bijbel en dat is maar goed ook. Wat we wel lezen is 

wat de discipelen zeggen tegen Kleopas en zijn metgezel als ze 

uiteindelijk in Jeruzalem aankomen: “De Heer is waarlijk opgewekt en 

is aan Simon verschenen.” (Lucas 24:34) Toen had ook Simon hem 

gezien, maar de anderen nog niet. 

 

Waar was de Heer mee bezig op die eerste dag van de week? Had 

Hij - met eerbied gesproken - niet even tijd voor Zichzelf nodig? 

Neen, Zijn liefde ging uit naar de Zijnen die zo bedroefd waren, zo 

ongelovig ook en zo hardleers. Zijn liefde drong Hem zich te 

vertonen aan de Zijnen opdat hun blijdschap volkomen zou zijn. 

 
“Toen het dan avond was op die eerste dag der week en terplaatse, 
waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit 
vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide 
tot hen: Vrede zij u! En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn 
handen en zijn zijde. De disciplen dan waren verblijd, toen zij de 

Here zagen.” Johannes 20:19, 20 
 

Het was inmiddels avond geworden op die eerste dag van de week. 

En toen verscheen de Heer aan hen allen tegelijk, toonde hun Zijn 

doorboorde handen en Zijn doorstoken zijde en sprak: Vrede zij U! 

 

En dat is de heerlijke boodschap van die eerste dag van de week, 

die dag van de opstanding van de Heer. Er is vrede voor ieder die 

gelooft dat de Heer gestorven is voor alles wat wij fout hadden 

gedaan, voor al ons ongeloof en hardnekkigheid voor al ons 
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wankelen en twijfelen. Vrede door het bloed van het kruis en een 

eeuwig leven door Zijn opstanding. 

 

Moge die vrede bij ons blijven en geve de Heer dat we telkens 

opnieuw Hem mogen herkennen in het breken van het brood. Laat 

die blijdschap ook ons deel zijn en blijven heel ons leven hier op 

aarde, zoals dat ook bij de discipelen was op die avond van die 

eerste dag van de week: 

 
“De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen.” 

 
K.P. 

 
 

~~~~~~~~~~ 

 
 

Het evangelie dat Johannes schreef (3) 
______________________________________________ 
 
Hoofdstuk 2 
 
De bruiloft op de derde dag 
 

1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de 
moeder van Jezus was daar; 
2 en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. 

 

Er worden in het begin van dit evangelie drie dagen genoemd: de 

volgende dag in vers 29 van hoofdstuk 1, een volgende dag in vers 

35, een volgende dag in vers 44 en hier in hoofdstuk 2:1 de derde 

dag. 

Dit evangelie wijst ons vanaf het begin op de verwerping van de 

Zoon van God. (1:5, 10 en 11) We lezen echter ook al in het begin 

dat de velen die Hem wel hebben aangenomen, kinderen Gods zijn. 

(1:12) Dat heeft een profetisch karakter. Zijn verwerping betrof 

Israël, maar de aanneming in vers 12 spreekt over “kinderen Gods”, 

een uitdrukking die we in het Oude Testament slechts enkele malen 
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vinden (o.a. in Hosea en Job), maar veelvuldig in het Nieuwe 

Testament met betrekking tot hen die na de Pinksterdag de 

gemeente vormden. 

Zo hebben we in hoofdstuk 1:29 een eerste dag met een 

voorstelling van Christus voor Israël; over discipelen lezen we 

niets; de vermelding van een volgende dag tot en met vers 43 wijst 

op hen die ondanks zijn verwerping hem volgen, dat is de 

gemeente. (De volgende dag in dit vers kan betrekking hebben op 

dezelfde dag als die in vers 29 wordt genoemd; de tweede dag zou 

dan de dag van vers 44 zijn. Daarvoor pleiten enige vertalingen, die 

niet een ‘volgende dag” noemen, maar zowel in vers 29 als vers 35 

“in de morgen” geven; bovendien lijkt het woord “weer” in vers 35 

dat te ondersteunen.) 

 De verzen 44-52 wijzen (profetisch) op een overblijfsel van Israël 

dat in de toekomst, mogelijk reeds dichtbij, oprecht de Here zal 

zoeken en zal gaan erkennen dat Jezus de Christus en de Koning 

van Israël is. Ik meen dat Nathanaël een beeld van dat overblijfsel 

is. Naar ik meen moet dat de periode zijn na de opname van de 

gemeente, een tijd van verdrukking voor met name Israël, die de 

rest van dat volk tenslotte tot de erkenning zal bregen die 

Nathanaël tot uitdrukking bracht.  

 

De derde dag wijst op een nieuw begin, daar de Here Jezus immers 

op de derde dag is opgestaan. Bovendien heeft Hosea in hoofdstuk 

6:1-3 geprofeteerd: “Komt, laat ons wederkeren tot de HERE! Want Hij 

heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons 

verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal 

Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de 

HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is 

zijn opgang.” 

De bruiloft wijst op het herstel van Israël, wat voor dat volk 

inderdaad een nieuw begin zal betekenen. Zeker, de moeder van 

Jezus, dat is Israël, zal eenmaal dat feest beleven. Dan is de Here 

Jezus geen verworpene meer. En zijn discipelen, zij die nu reeds in 

Hem geloven, zullen van dat feest getuigen zijn. Maar dan zal de 

vreugde getemperd worden: 
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3 En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot 
Hem: Zij hebben geen wijn. 
4 En Jezus zei tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure 
is nog niet gekomen. 
5 Zijn moeder zei tot hen die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet 
dat! 

 
Vinden we niet iets (in beeld) van de tempering van die vreugde in 
de houding van de broers van Jozef? Zij hoorden dat hij die hun 
koren verschaft had, hun broer Jozef was. Zij hadden erkend dat zij 
schuldig waren en hadden ook de hulp van die man ondervonden, 
maar zijn woorden waren een openbaring voor hen. Jozef, was hij 
hun broer Jozef? Enerzijds verviel hun zorg over de dreiging voor 
Benjamin, anderzijds schrokken zij ook. (Gen. 45) Zacharia schreef 
over de rouwklacht die er in Israël zal zijn; ook daar niet enkel 
vreugde. (Zach. 12:10-14) 
Daniël schrijft in hoofdstuk 12 over die tijd van het einde en de 
verlossing van Israël: “De leraars nu zullen blinken als de glans van het 

uitspansel” (vers 3) en “de verstandigen zullen het verstaan” (vers 10). 
 

De moeder van de Here Jezus sprak op de bruiloft in Kana tot Hem 

van wie zij verstond dat Hij hulp kon bieden en maande de 

bedienden om alles te doen wat Hij zou zeggen. Dat waren 

verstandige woorden.  

 
6 Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het 
reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van twee of drie 
metreten. 
7 Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot 
de rand.     

 
Watervaten. Als die leeg zijn hebben ze geen betekenis. Ze waren 
bedoeld voor water tot reiniging. Ze waren echter leeg. 
Merkwaardig. Wijn, vreugde, was er niet, maar ook water om te 
reinigen was er niet. Hebben die twee soms met elkaar te maken? 
Hoe komt het dat Israël nu de vreugde Gods niet kent? Dat komt 
doordat het water van het Woord Gods ontbreekt. Er moet reiniging 
plaats vinden van al het kwaad dat ons aankleeft. 
Die reiniging vindt plaats door het bloed van Christus, zeker. Maar 
het is het Woord Gods dat ons de weg naar Hem wijst en dat de 
mens op de knieën brengt, ook het volk Israël.  
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In de loop van zoveel eeuwen heeft Israël als volk het Woord van 
God niet geacht en gehoorzaamd. Er zijn tijden geweest dat het 
zelfs bij de meesten onbekend was. Ook in de dagen waarin de 
Here Jezus op aarde was, had de overlevering van de ouden meer 
gezag dan het Woord van God. En voor zover men het kende, 
geloofde en gehoorzaamde de massa niet. Er komt echter een tijd, 
waarin er onder de druk van de antichrist een verandering zal 
plaats vinden. De grote verdrukking zal voor hen wel zwaar zijn, 
maar zal uiteindelijk tot bekering van velen leiden. Dan zullen zij 
weer naar het Woord van God vragen. Jesaja had al geprofeteerd 
met de volgende woorden: “Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie 

niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.” (8:20) 
 
Dat betekent dat terugkeer naar Gods Woord het duister zal 
verjagen en het licht zal doen doorbreken. Dat zal in Israël zeker 
gebeuren wanneer het gelovig overblijfsel terugkeert tot Gods 
Woord, waarvan het eerste feest in de zevende maand getuigt. 
(Lev. 23:24) Het heeft de merkwaardige naam “gedachtenis des 
geklanks”, een vreemde naam, die evenwel goed uitdrukt dat het 
een terugkeer naar de klanken van Gods Woord betreft. Tien dagen 
later volgt dan de grote verzoendag, want de Here laat niet wachten 
wie zijn hart voor zijn Woord opent. Daarop volgt het 
loofhuttenfeest, een beeld vol vreugde van de afsluiting van de weg 
die God met zijn volk moest gaan. 
 

8 En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van 
het feest. En zij brachten het. 
9 Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn 
geworden was (en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de 
bedienden, die het water geschept hadden, wisten het) riep de 
leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem: 
10 Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, 
de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. 

 
Het heeft ons wel iets te zeggen dat er weer wijn (dat is vreugde) 
was toen het water, bestemd voor reiniging, in de daarvoor gereed 
staande vaten was gegoten: terugkeer tot het water van het Woord 
Gods opent de weg tot herstel. Dat zal voor Israël plaatsvinden 
wanneer het zich verootmoedigt en, evenals de broers van Jozef, 
schuld belijdt, waarna de Here in heerlijkheid verschijnen en hen 
vertroosten zal.  
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11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in 
Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen 
geloofden in Hem. 

 
De uitdrukking “Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard” reikt verder 
dan het wonder op die bruiloft. Zij wijst in profetische zin verder 
naar de dag waarop Jezus Christus niet meer in vernedering maar 
in heerlijkheid zal verschijnen en aller oog Hem zal zien. Dan zullen 
velen zien en geloven, als Thomas eertijds. We mogen ons echter 
realiseren dat ook in de christenheid een terugkeer naar Gods 
Woord de vreugde in de Here zal doen terugkeren en dat Hij ook in 
onze tijd in overvloedige zegen zijn heerlijkheid zal openbaren. 
Hetzelfde geldt ook voor de gelovige persoonlijk; de Here zal zich 
zeker niet onbetuigd laten als iemand van harte terugkeert tot de 
gehoorzaamheid aan het Woord Gods. Hij zal overvloedig 
blijdschap geven, meer dan in de wereld te vinden is. 
 

Geef ons uw levend water weer 
en maak ons hart tot een fontein, 
wil ons uw woorden geven, Heer, 
en laat de hoorders daders zijn. 
 
Verkwik ons door uw stromen, Heer, 
het water vloeiend uit de Rots, 
en zend op ons als zegen neer 
de rijkdom van de woorden Gods. 
 
Voor wie U hoort en U gelooft 
is de woestijn niet dor en droog; 
die vat weer moed en heft het hoofd 
verwachtingsvol tot U omhoog. 
 
Rivier vanuit het heiligdom, 
vul onze vaten, maak ze rein; 
dan roepen wij “Heer Jezus, kom 
en maak voor ons uit water wijn”. 

 
12 Daarna daalde Hij af naar Kapernaüm, Hij, zijn moeder en zijn 
broeders en zijn discipelen, en zij bleven daar niet vele dagen. 

 
In Galilea der heidenen, het verachte gebied, heeft het grote Licht 
het eerst geschenen. Van daar kwamen ook de meeste van zijn 
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discipelen. Niet onder de groten, de aanzienlijken, de geestelijke 
elite in Judea, maar bij de kleinen en bij hen die niet in aanzien 
waren, scheen het eerst het Licht. Naar Galilea heeft Hij zijn 
discipelen na zijn opstanding ook ontboden en mogelijk zal in de 
toekomst ook daar het eerste geestelijke ontwaken plaats vinden. 
 

De reiniging van de tempel 
 

13 En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar 
Jeruzalem. 
14 En Hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen 
en duiven, en de wisselaars, die daar zaten. 

 

Aangezien dit evangelie van het begin af de verwerping van de 

Here door de Joden noemt, kan hier het pascha een pascha van de 

Joden genoemd worden. Desondanks ging de Here toch naar 

Jeruzalem, de plaats die God ondanks die verwerping toch gekozen 

had om Zijn naam daar te doen wonen. En wat trof Hij daar aan? 

Koopmanschap. De plaats waar de Here gediend wilde worden, 

hadden de Joden gemaakt tot een marktplaats waar aan de 

godsdienstige ijver van de bezoekers geld verdiend kon worden. 

Daar zaten ook de geldwisselaars, geheel op hun gemak alsof hun 

die plaats toekwam. 

 
15 En Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, 
de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij 
op de grond en hun tafels keerde Hij om. 
16 En tot de duivenverkopers zeide Hij: Neemt dit alles hier 
vandaan, maakt het huis mijns Vaders niet tot een verkoophuis. 
17 En zijn discipelen herinnerden zich, dat er geschreven is: De 
ijver voor uw huis zal Mij verteren. 

 

Hoe vele jaren zou die respectloze handel in Gods huis reeds zijn 

bedreven? Maar hier kwam de Zoon van de Vader, wiens huis zij 

ontheiligden. Hij berustte daar niet in. Met grote verontwaardiging 

dreef Hij allen naar buiten, mensen en beesten. Met de afgod van 

de wisselaars had Hij het minste geduld, dat liet Hij van de tafels op 

de grond glijden en hun altaren, de tafels, keerde Hij 

ondersteboven. De discipelen zullen het met verwondering hebben 
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aangezien totdat zij zich het woord uit psalm 69:10 herinnerden, 

waar voorzegd is dat de ijver voor Gods huis Hem zou verteren. 

Voor de toenmalige woning van God op aarde duldde de Here een 

dergelijke ontheiliging niet. Hoe zou Hij in onze tijd de toestand in 

de gemeente, Gods geestelijk huis op aarde, beoordelen? Er zijn 

ook voor dat huis Gods voorschriften gegeven, niet door een 

kerkenraad of in een overeengekomen kerkorde, maar door de 

Here in de Bijbel. Wat doen we daarmee? 

De Here onze God heeft Paulus in 1 Korinthiërs 3:16,17 laten 

schrijven:  
“Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 
Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel 
Gods, en dat zijt gij, is heilig!”  

 

In de Heilige Schrift wordt de gemeente door twee beelden 

voorgesteld: als Lichaam van Christus enerzijds en als Huis Gods 

anderzijds. Zou het de Here onverschillig zijn hoe zijn lichaam 

functioneert? En zou het Hem onverschillig zijn, hoe het in zijn huis 

toegaat? 

Toch zijn er weinigen die voldoende aandacht aan 1 Korinthiërs 14 

geven en eveneens weinigen die zich afvragen of er wel naar Gods 

wil wordt gehandeld in de gemeente van de levende God, de pilaar 

en grondslag der waarheid (1 Timotheüs 2 en 3 en 2 Timotheüs 2.) 

En dat terwijl de gemeente een geestelijk huis is, een heilig 

priesterdom om geestelijke offeranden te offeren, die Gode 

aangenaam zijn door Jezus Christus. (1 Petrus 2:5) Kan in dat 

geestelijke huis de standaard lager gesteld zijn, dan in de tempel te 

Jeruzalem?   

 
18 De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem: Welk teken toont 
Gij ons, dat Gij dit moogt doen? 

 

Was er dan een teken nodig om ijverig voor de heiligheid van Gods 

huis te zijn? Voelden zij zich dan in het geheel niet aangesproken 

en onrustig omdat zij die koopmanspraktijken hadden laten 

voortgaan? Het is echter mogelijk dat zijzelf geldelijk belang bij de 

handel in Gods huis hadden. Hoe dan ook, beschaamd waren zij 

blijkbaar niet geworden, veeleer verontwaardigd. 
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19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en 
binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen. 
20 De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze tempel 
gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen? 

 

Het had hun duidelijk kunnen zijn dat Hij niet over de stenen tempel 

sprak. Het gebruik van beeldspraak was onder de Joden toch geen 

vreemde zaak, ook in de Schriften niet. Maar voor hen gold wat 

elders geschreven staat, dat de natuurlijke mens de dingen Gods 

niet kan verstaan. (1 Korinthiërs 2:14) 

 
21 Maar Hij sprak van de tempel zijns lichaams. 
22 Toen Hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden zijn 
discipelen zich, dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift 
en het woord, dat Jezus gesproken had. 

 

Van de Here Jezus staat in de brief aan de Kolossenzen twee maal 

geschreven dat in Hem de ganse volheid Gods woont (1:10 en 2:9). 

Zijn lichaam was dus een tempel Gods. Meerderen hebben dat 

tijdens zijn leven op aarde, hoewel minder bewust misschien, ook 

erkend, zoals Petrus na de overvloedige visvangst, de 

blindgeborene en Nathanaël. 

 
23 En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden 
velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed; 
24 maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen 
allen kende 
25 en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens 
getuigde; want Hij wist zelf, wat in de mens was.  

 

Iets dergelijks vinden we ook in Johannes 8:30. Velen geloofden in 

Hem, maar toen de Here zei dat de waarheid hen zou vrij maken, 

antwoordden zij dat zij Abrahams zaad waren en nooit iemand 

gediend hadden. (vers 33). In vers 59 lezen we dan dat zij stenen 

opnamen om Hem te stenigen. 

 

Geloof door tekenen blijkt dikwijls geloof in het teken te zijn, maar 

niet geloof in Hem. Een teken zien we met de eigen ogen en kan 

overtuigend werken, maar als het geweten geraakt wordt en de 
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mens zich verootmoedigt zien we niet het resultaat van wat de ogen 

zagen, maar zien we de kracht van het Woord Gods tot bekering. 

       

Wordt D.V. vervolgd 

    J.Ph.B. 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
We zijn nu aangekomen bij de overdenking van een tweetal 
hoofdstukken van de profetie van Ezechiël. Twee hoofdstukken 
waarin ons wel heel erg duidelijk de zonden van Israël worden 
getoond. Zo spreekt ook de Here God tot de profeet: “Houd haar dan 

al haar gruwelen voor.” 
In deze hoofdstukken zullen we zien dat voor God  niets verborgen 
is, dat Hij ziet tot in de diepte van het verdorven hart. Onverbloemd 
benoemt Gods Geest de wandaden van het volk, dat toch Gods 
volk is. 
 
We zouden ons kunnen afvragen of het overdenken daarvan wel 
sticht en voor ons nuttig is. En toch staat er niets zonder reden in 
Gods Woord. Juist in deze tijd waarin het lijden en sterven van de 
Heer in de christenheid wordt herdacht, wordt ons hier misschien 
wel een blik gegeven niet alleen op de zonden van het volk Israël 
van destijds, maar ook op datgene wat in het hart van zondige 
mensenkinderen, zoals wij toch allen zijn, kan opkomen. Staat er in 
het Nieuwe Testament niet geschreven: “Daarom zijt gij, o mens, wie 

gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij 
een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij die oordeelt, bedrijft 

dezelfde dingen.” (Rom. 2:1) ? 
En toch: Gods Zoon kwam op aarde om voor zullke zondaars te 
sterven. In de hof van Gethsémane moest Hij bidden: “Vader, indien 

gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe 

geschiede.” (Lucas 22:42) 
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Misschien zien we in deze hoofdstukken van Ezechiël wel een 
glimp van de verschrikking van die beker die de Heer moest 
drinken, van de donkerheid die er was in de drie uren van duisternis 
toen Hij daar hing aan het kruis om te betalen voor alle zonden van 
hen die in Hem zouden geloven. Ook de uiteindelijke genadige 
aanneming van het volk Israël zoals dat in de toekomst zeker zal 
plaatsvinden is slechts gegrond op het werk van de Heer aan het 
kruis. Daardoor alleen kan de genade van God vrijelijk stromen 
naar een ieder die geloofd heeft, die nu gelooft en een ieder van 
Zijn volk die straks in MHem geloven zal. Geve de Heer dat de 
overdenking van deze ernstige hoofdstukken ons meer dankbaar 
doet zijn jegens Hem die ons kocht voor zulk een hoge prijs. 
 
 
 

De profetie van Ezechiël (17) 
______________________________________________ 
 
Hoofdstuk 22 
 

1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
2 Gij mensenkind, wilt gij richten, wilt gij richten de bloedstad? Houd 
haar dan al haar gruwelen voor. 
3 Zeg: Zo zegt de Here HERE: o stad, die in haar midden bloed 
vergiet, zodat haar tijd komt, en die zich afgoden maakt om zich te 
verontreinigen; 
4 door het bloed dat gij vergiet, zijt gij schuldig; door de afgoden die 
gij maakt, zijt gij onrein; gij hebt uw dagen nabij gebracht en de 
grens van uw jaren bereikt. Daarom zal Ik u maken tot een voorwerp 
van smaad voor de volken en van spot voor alle landen. 
5 Zij, die dicht bij u en die ver van u gelegen zijn, zullen de spot met 
u drijven, gij, berucht om uw onreinheid en vol van wanorde! 

 
Door de mond van de profeet heeft de Here een overzicht gegeven 
van de zonden van Jeruzalem, hier de bloedstad genoemd. Als bij 
iemand het geweten nog niet geheel was dichtgeschroeid zou hij 
mogelijk door deze opsomming tot verootmoediging komen. 
Jeruzalem was bekend geworden om haar bloedvergieten. 
Daardoor was zij schuldig voor God. Afgoderij kwam daar nog bij, 
ook een oorzaak van schuld, maar ook verontreiniging, omdat 
afgoderij niet los staat van de boze machten achter de afgoden. 
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Het volk dat bekend stond om de tempel en de dienst aan de God 
des hemels, had zich tot een oorzaak van spot gemaakt, berucht 
om onreinheid en wanorde, waardoor ook de Here onteerd werd. 
 

6 Zie, de vorsten van Israël zijn er op uit ieder zoveel mogelijk bloed 
te vergieten. 
7 In u veracht men vader en moeder; in u doet men de vreemdeling 
geweld aan, bij u onderdrukt men de wees en de weduwe. 

 
De vorsten die tot zegen behoorden te zijn, waren tot een 
verschrikking, de ouders aan wie men zoveel verschuldigd is 
wegens hun liefdevolle en niet aflatende zorg, werden veracht, de 
vreemdeling was niet veilig en wees en weduwe die zo afhankelijk 
waren, werden in hun droevige situatie bovendien nog verdrukt. 

 
8 Mijn heilige dingen veracht gij, mijn sabbatten ontheiligt gij. 
9 In uw midden zijn lasteraars er op uit om bloed te vergieten en bij 
u houdt men offermaaltijden op de bergen;.... 

 
Men schroomde ook niet om in de dienst aan God en met 
betrekking tot zijn geboden de eigen zondige wil en gedachten te 
volgen en God te onteren. Men beschuldigde met laster teneinde 
door ogenschijnlijk terechte veroordeling de kans te krijgen om zich 
te verrijken en op de bergen hield men naar eigen lust 
offermaaltijden. 
 

.....ontucht pleegt men in u. 
10 In u ontbloot men de schaamte van zijn vader; in u verkracht 
men een vrouw, die onrein is door haar maandelijkse afzondering. 
11 De een bedrijft een gruwelijke zonde met de vrouw van zijn 
naaste; een ander onteert zijn schoondochter door ontucht; weer 
een ander verkracht in u zijn zuster, de dochter van zijn vader. 

 
In zedelijk opzicht kende men ook geen schaamte en geen rem. 
Wat ook onder heidenen die God niet kenden als gruwelijk kwaad 
werd beschouwd, werd bedreven door de Joden die zich er op 
beroemden dat zij woonden waar God zijn tempel had. 

 
12 In u neemt men geschenken aan om bloed te vergieten; rente en 
woekerwinst neemt gij en met geweld zet gij uw naaste af, maar Mij 
vergeet gij, luidt het woord van de Here HERE. 
13 Zie nu, Ik sla Mij in de hand om de onrechtmatige winst die gij 
gemaakt hebt, en om het bloed dat in u vergoten is. 
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In zakelijke dingen, geldzaken en dergelijke, handelden zij met list 
en bedrog; zij namen woekerwinsten en gedroegen zich totaal 
onbetrouwbaar. 
 

14  Zal uw hart standvastig en zullen uw handen sterk blijven ten 
tijde dat Ik met u afreken? Ik, de HERE, heb het gesproken en Ik zal 
het doen. 
15  Ik zal u verstrooien onder de volken en verspreiden over de 
landen, en Ik zal uw onreinheid geheel van u wegdoen. 
16  Zo zult gij door uw eigen toedoen voor het oog der volken 
ontwijd worden, en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. 

 
De ballingen die hoopten op een verandering in hun lot door 
toestemming om terug te keren, zouden het tegendeel ondervinden, 
verstrooiing onder de volken, want hoe zou de Here genadig zijn 
voor hen die in afkerigheid en goddeloosheid volhardden? Met 
name Jeruzalem had slechts het oordeel te verwachten. 
 

17 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
18 Mensenkind, het huis Israëls is Mij tot schuim geworden; allen 
zijn zij koper, tin, ijzer en lood in de smeltoven; stukken 
zilverschuim zijn zij geworden. 
19 Daarom, zo zegt de Here HERE: Omdat gij allen tot schuim 
geworden zijt, daarom, zie, zal Ik u bijeenbrengen in Jeruzalem. 
20 Zoals zilver, koper, ijzer, lood en tin in de smeltoven 
bijeengebracht wordt en daaronder het vuur wordt aangeblazen, om 
het te smelten, zo zal Ik u bijeenbrengen in mijn toorn en in mijn 
grimmigheid, en Ik zal u erin werpen en smelten. 
21 Ja, Ik zal u verzamelen en onder u het vuur van mijn 
verbolgenheid aanblazen, en gij zult daarin gesmolten worden. 
22 Zoals zilver in de smeltoven gesmolten wordt, zo zult gij daarin 
gesmolten worden; en gij zult weten, dat Ik, de HERE, mijn 
grimmigheid over u heb uitgestort. 

 
De stad en het volk die onder de volken bekend hadden moeten zijn 
door vreze Gods en trouw, recht en eerbaarheid hadden een 
reputatie gekregen van ontrouw en onoprechtheid, losbandigheid 
en ontucht. Het jonge geslacht dat daarin opgroeide zou met 
toornig ingrijpen door God meer gebaat zijn dan met uitstel van de 
toorn Gods. 
 

23 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
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24 Mensenkind, zeg tot het land: Gij zijt een land, dat niet 
bevochtigd noch door regen gedrenkt is ten dage van de 
gramschap; 
25 waar de vorsten zijn als een brullende leeuw, die zijn prooi 
verscheurt: mensen verslinden zij, schatten en kostbaarheden roven 
zij weg, het aantal weduwen vermeerderen zij er. 
26 Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige 
dingen; tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid, het 
verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet, en voor mijn 
sabbatten sluiten zij hun ogen; zo word Ik te midden van hen 
ontheiligd. 
27 De oversten zijn er als roofgierige wolven, die bloed vergieten en 
mensen in het verderf storten om zichzelf te bevoordelen. 
28 En zijn profeten bepleisteren voor hen met kalk: zij schouwen 
bedrieg-lijke dingen en voorspellen leugen; zij zeggen: Zo zegt de 
Here HERE, terwijl de HERE niet gesproken heeft. 
29 Het volk des lands maakt zich schuldig aan afpersing en pleegt 
roof; het onderdrukt de arme en behoeftige, en de vreemdeling doet 
het tegen alle recht geweld aan. 
30 Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen 
optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten 
behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik 
heb hem niet gevonden. 
31 Daarom heb Ik mijn gramschap over hen uitgestort; met het vuur 
van mijn verbolgenheid heb Ik hen verteerd; hun wandel heb Ik op 
hun hoofd doen neerkomen, luidt het woord van de Here HERE. 

 

We kunnen ons afvragen waarom de Here nog zo door zijn profeet 

tegen hen getuigde. Was dat niet omdat de Here ondanks alles toch 

nog aan het geweten wilde werken, toch nog zocht of enigen wilden 

horen en zich wilden bekeren van hun boze weg? God is immers 

traag tot toorn en zelfs in zijn toorn denkt Hij nog aan ontferming. 

Maar de verkeerden van hart en zij die verstokt zijn, reageren 

daarop door de ongerechtigheid te vermeerderen.  

 

Hoofdstuk 23 
 

1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
2 Mensenkind, er waren eens twee vrouwen, dochters van één 
moeder. 
3 Zij pleegden ontucht in Egypte; in haar jeugd pleegden zij ontucht; 
daar werd haar boezem betast en streelde men haar maagdelijke 
borsten. 
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4 De naam van de oudste was Ohola en die van haar zuster 
Oholiba. Zij werden de mijne en baarden zonen en dochters. Wat 
haar namen betreft, Ohola is Samaria en Oholiba is Jeruzalem. 
5 En Ohola pleegde overspel terwijl zij mijn vrouw was; zij hunkerde 
naar haar minnaars, naar Assur: 
6 hovelingen, bekleed met blauwpurper, landvoogden en 
stadhouders, hoofd voor hoofd begeerlijke jonge mannen, ruiters te 
paard. 
7 En zij bedreef haar ontucht met hen allen, de keur van Assurs 
zonen; met allen, naar wie zij hunkerde, met al hun afgoden, 
verontreinigde zij zich. 
8 Daarbij heeft zij de ontucht uit haar Egyptische tijd niet 
opgegeven, want in haar jeugd heeft men haar beslapen, haar 
maagdelijke borsten gestreeld en ontucht over haar uitgestort. 
9 Daarom heb Ik haar overgegeven in de macht van haar minnaars, 
in de macht van Assurs zonen, naar wie zij gehunkerd had. 
10 Dezen hebben haar schaamte ontbloot, haar zonen en dochters 
weggenomen en haar zelf met het zwaard gedood. Zo is zij tot een 
spreekwoord geworden onder de vrouwen, want gerichten waren 
aan haar voltrokken. 

 

Onder het beeld van twee overspelige vrouwen wordt in dit 

hoofdstuk uitgeweid over de ontrouw en afgoderij van zowel het 

tienstammenrijk als van de twee stammen. In de boeken van het 

Oude Testament, reeds in Exodus, is over de ontrouw van Israël 

geschreven. De boeken die over latere tijd handelen, vermelden vrij 

uitgebreid de telkens weerkerende afdwalingen van de rechte weg. 

In Amos 5:25 en 26 lezen we het volgende verwijt:  “Hebt gij Mij 

slachtoffers en spijsoffers gebracht in de woestijn, veertig jaar, huis 

Israëls, en tevens gedragen Sikkut, uw koning, en Kewan, uw stergod, uw 

beelden die gij u gemaakt hebt?” 

 

Zonder die notitie had ik niet geweten dat het gouden kalf bij de 

Sinai niet de enige afgoderij tijdens de woestijnreis is geweest. 

Maar laten we niet smalend over Israëls afkerigheid spreken. Het 

boek Ezechiël staat niet alleen in de Bijbel om ons te laten weten 

hoe Gods volk telkens afdwaalde. De Here bedoelt ongetwijfeld ons 

in dat volk een spiegel voor te houden waarin we het treurige beeld 

van de christenheid, Gods volk in deze tijd, kunnen herkennen. Wat 

geschreven is, is tot onze lering geschreven. Laten we dus 

erkennen dat het met de christenheid niet anders is gegaan en, nog 
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wat scherper, ons afvragen of wijzelf soms ook zijn afgeweken van 

het spoor dat we hadden moeten volgen.  

Johannes eindigt zijn eerste brief met de opmerking “kinderen, 

bewaart uzelf van de afgoden”. Toen ik nog jong was, verbaasde 

mij die vermaning; wie dient er nu nog afgoden? Maar ik heb later 

begrepen dat er meerdere zijn die we onbewust in ons leven een 

plaats gunnen. Eén van hen is wel heel dichtbij: het eigen “ik”.   

 

Naast de vermenging met heidense volksgroepen die God niet 

kenden, was ook de zonde van Jerobeam, die de kalverendienst 

invoerde een oorzaak van het afwijken van het volk. Bovendien 

vertrouwden zij niet op de Here, maar zochten de koningen dikwijls 

steun bij omringende heidense machten en volgden zij hun 

voorbeeld in het dienen van allerlei goden.  

 

Volgens de woorden in dit hoofdstuk heeft het tweestammenrijk de 

goddeloosheid van de tien stammen nog overtroffen: 

 
11 Hoewel haar zuster Oholiba dit zag, ontbrandde zij toch in nog 
feller hartstocht dan haar zuster en pleegde nog erger ontucht dan 
zij. 
12 Naar Assurs zonen hunkerde zij: landvoogden en stadhouders, 
hovelingen, sierlijk uitgedost, ruiters te paard, begeerlijke jonge 
mannen, hoofd voor hoofd. 
13 En Ik zag, dat zij zich verontreinigde; beiden gingen dezelfde 
weg. 
14 Ja, zij pleegde nog meer ontucht; immers, zij zag mannen op de 
muur getekend, afbeeldingen van Chaldeeën, met menie getekend, 
15 aan de heupen met een gordel omgord, met een overhangende 
tulband op het hoofd; allen er uitziende als ridders, gelijkend op 
mensen uit Babel der Chaldeeën, hun geboorteland. 
16 Zodra zij hen zag, hunkerde zij naar hen, en zond boden tot hen 
naar Chaldéa. 
17 En er kwamen Babyloniërs tot haar om met haar 
liefdesgemeenschap te hebben; zij onteerden haar met hun ontucht, 
en toen zij door hen onteerd was, keerde zij zich van hen af. 
18 Openlijk pleegde zij haar ontucht; zij ontblootte haar schaamte, 
zodat Ik een afkeer van haar kreeg, zoals Ik een afkeer van haar 
zuster gekregen had. 
19 Ja, zij pleegde nog meer ontucht, gedachtig aan de dagen van 
haar jeugd, toen zij ontucht pleegde in het land Egypte. 
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20 Zij hunkerde naar haar minnaars, die zinnelijk waren als ezels en 
onstuimig in hun drift als paarden. 
21 Ja, gij hebt naar de ontucht van uw jeugd gezocht, toen de 
Egyptenaren uw boezem streelden ter wille van uw jonge borsten. 

 
In 2 Koningen 21 en 2 Kronieken 33 lezen we uitgebreid over de 
goddeloosheden van koning Manasse. Vóór hem had zijn 
grootvader Achaz weinig minder gezondigd en Israël doen 
zondigen, met name door wat zij met het huis des Heren, de 
tempel, deden.  
 
Niet vertrouwen op de Here, ongehoorzaam worden aan zijn wil en 
woord, de ongelovige wereld volgen en als voorbeeld nemen, is dat 
niet wat ook de christenheid in de loop der eeuwen kenmerkte, 
maar vooral ook onze tijd kenmerkt? Er zijn gelukkig nog gelovigen 
die aan het getrouwe Woord Gods vasthouden. Maar ook onder hen 
lijkt er verschuiving op te treden. Met enige moeite en spitsvondige 
redeneringen weet men te verdedigen dat onvoorwaardelijk 
opvolgen van wat de Schrift aangeeft, enghartig of liefdeloos kan 
zijn en tot scheuringen leidt. Men lijkt niet in te zien (is dat zo?) dat 
juist het afwijken van wat de Schrift leert scheuringen veroorzaakt. 
Laten we evenwel beseffen dat afdwalingen mogelijk worden als 
door weinig geestelijke kracht het zuurdeeg van oppervlakkigheid 
en het bedenken van aardse dingen de overhand krijgen. Wie kan 
zeggen dat hij in dat opzicht onschuldig is? 
 
Als het Woord Gods wordt verwaarloosd, treedt dikwijls de traditie 
daarvoor in de plaats, vaak neergelegd in geschriften, want zeker 
aanvankelijk bedoelt men niet zich van de dienst aan God af te 
wenden. De overlevering, oude schrijvers, de kerkleer, lijken even 
betrouwbaar als Gods Woord. Maar slechts het Woord Gods is 
levend en krachtig en is een licht op ons pad. En wat gewaardeerde 
voorgangers uit vorige eeuwen geschreven hebben, is altijd beperkt 
en mag nooit in de plaats van Gods Woord gesteld worden. 
 
Door verwaarlozing van het Woord Gods is men ook niet meer in 
staat om te beoordelen wat in overeenstemming met de Schrift is, 
waardoor zowel verkeerde leer als verkeerde praktijken vrij spel 
krijgen. Men loopt en werkt voor eigen huis en bezit, maar is 
geestelijk aan het verarmen. 
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Israël kreeg te horen: “Tot de wet en tot de getuigenis! En het zal 

geschieden indien zij niet doen naar dat Woord, dat zij geen dageraad 

zullen hebben.” Die woorden gelden ook voor ons. 
 

22 Daarom, Oholiba, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zet de minnaars 
tegen u op, van wie gij u afgekeerd hebt; van alle kanten zal Ik hen 
tegen u doen optrekken: 
23 Babyloniërs en alle Chaldeeën, Pekod, Soa en Koa, met hen alle 
Assyriërs: begeerlijke jonge mannen, hoofd voor hoofd landvoogden 
en stadhouders, ridders en aanzienlijken, allen te paard. 
24 Zij zullen tegen u optrekken met tal van wagens en voertuigen en 
met een menigte van volken; grote en kleine schilden en helmen 
zullen zij van alle kanten tegen u aanvoeren. Dan zal Ik hun de 
rechtszaak voorleggen, en zij zullen u richten volgens hun 
gebruiken. 
25 Ik zal u mijn naijver doen voelen, en zij zullen grimmig met u 
afrekenen; neus en oren zullen zij u afsnijden, en wat van u 
overblijft, zal door het zwaard vallen. Zij zullen uw zonen en 
dochters wegnemen en wat van u overblijft, zal door het vuur 
worden verteerd. 
26 Zij zullen u uw klederen uittrekken en uw sieraden ontnemen. 
27 Dan zal Ik een eind maken aan uw ontucht en aan uw hoererij uit 
het land Egypte, zodat gij uw ogen naar hen niet meer zult opslaan 
en aan Egypte niet meer zult denken. 
28 Want zo zegt de Here HERE: Zie, Ik geef u over in de macht van 
hen die gij haat, in de macht van hen van wie gij u afgekeerd hebt. 
29 Zij zullen u met haat bejegenen, al wat gij bezit wegnemen en u 
naakt en bloot achterlaten; uw ontuchtige schaamte zal ontbloot 
worden. Uw ontucht en uw hoererij. 
30 Dat zal men u aandoen wegens uw overspel met de volken, 
omdat gij u verontreinigd hebt met hun afgoden. 

 
Jesaja had al geschreven “die de Here verlaten, zullen omkomen”. 
(Jes.1:28)  Dat oordeel wordt hier aangekondigd en zo is het ook 
gegaan. 
 

31 Gij hebt de weg van uw zuster bewandeld; daarom zal Ik u haar 
beker in de hand geven. 
32 Zo zegt de Here HERE: De beker van uw zuster zult gij drinken, 
die diepe en wijde beker (tot belaching en spot zult gij zijn), 
boordevol. 
33 Met dronkenschap en kommer zult gij vervuld worden; een beker 
van huivering en ontzetting is de beker van uw zuster Samaria. 
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34 Gij zult hem tot de bodem toe uitdrinken, zijn scherven stuk 
bijten en uw borsten openrijten; want Ik heb het gesproken, luidt het 
woord van de Here HERE. 
35 Daarom, zo zegt de Here HERE, omdat gij Mij vergeten en Mij 
achter uw rug geworpen hebt, draag dan ook uw ontucht en uw 
hoererij! 
36 En de HERE zeide tot mij: Mensenkind, wilt gij Ohola en Oholiba 
richten? Houd haar dan haar gruwelen voor, 
37 want zij hebben overspel bedreven en er kleeft bloed aan haar 
handen; met haar afgoden hebben zij overspel bedreven en zij 
hebben hun ook de zonen die zij Mij gebaard hadden, tot spijze 
gewijd. 

 
Wie het licht verwerpt leeft in de duisternis. Dat is een waarheid 
voor hen die Gods Woord verachten. Hoe kan men er toe komen de 
eigen kinderen aan afgoden te offeren? Als men overgaat tot de 
dienst aan de duivel door aan afgoden te offeren, is er geen grens 
aan de verwording en de liederlijkheid waartoe satan de mens 
voeren zal. Zoals gezegd, de eerste stap is niet naar de afgoden 
toe, maar van God af, door zijn stem te smoren. Daarmee wordt de 
rem losgezet en waar het eindigt weet men niet. 
       

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~ 
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Een watervloed zijn Uw gerichten, 
niets is bestand tegen die vloed. 
Verzet en weerstand zullen zwichten 
als U in ‘t oordeel uitspraak doet: 
een duist’re afgrond zonder maat 
waarin de hoop verloren gaat. 
 
Maar Uwe goedertierenheden 
zijn kostelijk voor ons gemoed, 
een schuilplaats in de storm van heden 
die zorg en angst verdwijnen doet. 
Zij zijn voor ons een veil’ge hut, 
de vleugel Gods die ons beschut. 

 
J.Ph.B. 


