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Uw Woord, o Heer, staat als een rots, 

vanouds, vandaag en morgen, 

U zult bij alle woorden Gods 

voor de vervulling zorgen. 

Niets is hier zeker, niets is vast, 

‘t is heden licht, maar morgen last, 

‘t ontglipt ons waar de hand naar tast, 

maar ‘k heb bij al mijn zorgen 

Uw Woord, vandaag en morgen. 
 
 
 
 

J.Ph. B. 
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Is de Bijbel betrouwbaar? 
_____________________________________________ 
 
Ergens in het oerwoud van Sumatra staat op een stuk spoorlijn een 

stoomlocomotief, een overblijfsel uit de Japanse bezettingstijd. Men 

heeft met die spoorlijn een bedoeling gehad, maar er is nooit 

gebruik van gemaakt. En nu is het allemaal overwoekerd en 

nauwelijks meer zichtbaar. Behalve die roestende locomotief. Als 

iemand zou vragen hoe die daar gekomen is, zal denkelijk geen 

mens zeggen dat hij er altijd heeft gestaan. En niemand zal ook 

beweren dat die machine vanzelf ontstaan is. Natuurlijk niet. Hij is 

uiteraard uit een fabriek gekomen, waar ze precies wisten uit welke 

onderdelen een goede locomotief gemaakt wordt. Waarschijnlijk 

hebben ze er ook een tekening van gehad. 

 

Op een vensterbank in onze serre staat een amarillis. Hij heeft zes 

bloemen en er is nog een knop die bijna opengaat. Het zullen er 

dus zeven worden, grote bloemen, een pracht in vorm en kleur. Hoe 

is die ontstaan? Vanzelf? Die amarillis is een veel groter wonder 

dan een locomotief. Zonder denken en werken van mensen zou die 

locomotief nooit gemaakt zijn, hoewel hij maar een dode machine 

is. Die bol echter leeft (een amarillis is een bolgewas) en in het 

voorjaar loopt hij weer uit. Zo iets kunnen mensen met de meest 

moderne werktuigen en middelen niet maken. Zou die zo maar 

ontstaan zijn? Wil er een dode locomotief komen, dan zijn mensen 

en machines nodig die hem maken. Maar een levend bolgewas als 

een amarillis, dat zulke schitterende bloemen geeft en bovendien 

nog zaad voor een volgende bol levert, zou zo maar ontstaan zijn? 

Wie zal dat geloven?? 
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Kijk eens om je heen, vooral in het voorjaar als alles uitloopt. Denk 

eens aan de machine die wij aarde noemen, die dagelijks 

rondwentelt en zo voor dag en nacht zorgt, zonder mankeren. Gaat 

dat allemaal vanzelf en dat reeds duizenden jaren? Waar komt het 

allemaal vandaan en wie houdt het in stand? 

 

God heeft het allemaal gemaakt en Hij houdt het in stand. Neen, 

zeggen meerdere geleerden, het is allemaal begonnen met een 

oerknal, de “Big bang”. Hoe weten ze dat? Dat weten ze niet, dat 

veronderstellen ze. Wat heeft er dan geknald? Ook dat weten ze 

niet. Ik zou het ook niet weten. Maar ik meen wel te weten dat een 

knal alleen maar ravage en wanorde doet ontstaan. 

 

Als er een wijze en almachtige God is, die alles maakt zoals Hij wil, 

is het probleem opgelost. Het begin is dan God geweest. Maar hoe 

kunnen we dat weten? Uit de Bijbel. Dat is een oud boek. De eerste 

woorden in dat boek zijn: In het begin schiep God de hemel en de 

aarde. Dat is dan geweest toen er nog geen mensen waren. Hoe 

kan dat dan zijn opgeschreven? Dat kan alleen als het aan de 

eerste mensen is verteld. Er wordt veelal gezegd dat die eerste 

mensen het aan hun kinderen hebben doorverteld en zij op hun 

beurt aan mensen uit een volgende generatie, zodat er een lange 

lijn van mondelinge overlevering zou zijn geweest. Ziet u het echter 

gebeuren dat het ene geslacht na het andere aan het volgende 

geslacht de opdracht geeft om bijvoorbeeld een geslachtsregister 

uit het hoofd te leren:  
“Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar 
zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Seth. En de dagen van 
Adam, nadat hij Seth verwekt had, waren achthonderd jaar, en hij 
verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam, die hij 
geleefd heeft, negenhonderd dertig jaar; en hij stierf. Toen Seth honderd 
vijf jaar geleefd had, verwekte hij Enos. En Seth leefde, nadat hij Enos 
verwekt had, achthonderd zeven jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 
Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd twaalf jaar; en hij stierf. 
Toen Enos negentig jaar geleefd had, verwekte hij Kenan. En Enos leefde, 
nadat hij Kenan verwekt had, achthonderd vijftien jaar, en hij verwekte 
zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd vijf 
jaar; en hij stierf. Toen Kenan zeventig jaar geleefd had, verwekte hij 
Mahalaleël. En Kenan leefde, nadat hij Mahalaleël verwekt had, 
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achthonderd veertig jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al 
de dagen van Kenan negenhonderd tien jaar; en hij stierf. Toen Mahalaleël 
vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Jered. En Mahalaleël leefde, 
nadat hij Jered verwekt had, achthonderd dertig jaar, en hij verwekte 
zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Mahalaleël achthonderd 
vijfennegentig jaar; en hij stierf. Toen Jered honderd tweeënzestig jaar 
geleefd had, verwekte hij Henoch. En Jered leefde, nadat hij Henoch 
verwekt had, achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo 
waren al de dagen van Jered negenhonderd tweeënzestig jaar; en hij 
stierf.” 

(De lijst in Genesis 5 gaat nog verder, maar dit is wel genoeg. En 

het is niet de enige geslachtslijst. In Genesis 36 staat er een die 

nog ingewikkelder is. Dergelijke lijsten met namen en gegevens 

hebben het karakter van zorgvuldig in geschrift bijgehouden 

kronieken.) Of er na dat herhaalde mondeling doorgeven nog veel 

van de oorspronkelijke versie zou zijn overgebleven mag betwijfeld 

worden. Maar men dacht dat de mensen zo ver terug in de 

geschiedenis niet konden schrijven. 

 

Konden de mensen zeg maar vijfduizend jaren terug al schrijven? 

Jawel, dat konden ze. Hoe weten we dat? Reeds in de negentiende 

eeuw heeft men veel opgravingen verricht in wat nu Irak is. Dat 

werk ging tot voor kort nog steeds door en daar heeft men 

duizenden beschreven kleitabletten gevonden, in spijkerschrift, die 

zeer oud zijn, duizenden jaren oud. Dat spijkerschrift heeft men al 

langere tijd weten te ontcijferen. Maar dieper graafwerk leverde 

opnieuw kleitabletten op, beschreven in veel ouder schrift, een 

soort beeldschrift dat inmiddels ook ontcijferd kan worden. Hoe ver 

gaat dat terug in de tijd? Men beseft inmiddels dat er vierduizend 

jaar geleden en nog langer terug al geschreven werd. 

 

Is dat zo vreemd? Neen, dat is niet vreemd. In die heel vroege tijd 

werden de mensen erg oud, honderden jaren. De Bijbel geeft een 

geslachtsregister met leeftijden boven de negenhonderd jaren. Als 

wij eens honderden jaren lang konden nadenken, proeven nemen, 

konden studeren, ervaring konden opdoen, welk een mogelijkheden 

zouden we dan hebben! Is het vreemd om te veronderstellen, dat 

een paar honderd jaren nadat de eerste mens geschapen is men 

reeds zocht naar een mogelijkheid om iets door tekeningen of 
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symbolen vast te leggen opdat het later nauwkeurig kon worden 

teruggevonden en doorgegeven? De vondsten wijzen beslist in die 

richting. Een lange rij van vertellers die doorgaven wat zij over de 

oudste tijd gehoord hadden, is beslist niet nodig geweest. Er zijn er 

geweest die over een archief van het voorgeslacht beschikten, een 

onvergankelijk archief in steen of gedroogde harde kleitabletten. De 

deskundigen vinden in Genesis, het eerste boek in de Bijbel, de 

manier van schrijven terug, die ze ook in de oude kleitabletten 

gevonden hebben. Het is dan ook heel waarschijnlijk, dat er geen 

mondelinge overlevering nodig is geweest. Er was een archief van 

oude kleitabletten ter beschikking waarin de eerste en oudste 

geschiedenissen van de mensen opgetekend waren. Dat de Bijbel 

over het begin van het menselijk geslacht en de oudste menselijke 

geschiedenis schrijft is daarom geen wonder. 

 

Nu heeft de Bijbel alles met het christelijk geloof te maken. En 

geloven kan iemand doen, als hij iets hoort of leest. Zonder dat valt 

er niets te geloven. 

Het is dan wel de vraag of wat je leest of hoort ook waar is. In het 

algemeen zullen we immers pas iets geloven als het waar blijkt te 

zijn en verwerpen of betwijfelen als het de kenmerken van leugen 

of verzinsel heeft. 

Nu, dat de Bijbel oud is staat wel vast. En dat de oudste 

geschiedenissen daarin al heel vroeg beschreven zijn, is ook 

nagenoeg zeker. Maar we zijn niet zo gauw tevreden en willen ook 

bewijs van de waarheid hebben. 

 

Nu moet ik voorkomen dat ik teveel ga uitweiden, want dan zullen 

er weinig zijn, die genoeg geduld hebben om deze overdenking  te 

blijven lezen. Ik zoek daarom iets in de oudste geschiedenissen dat 

iedereen kan controleren, iets dat niemand kan ontkennen. Wat kan 

dat zijn? Dat mensen niet betrouwbaar en dikwijls leugenachtig zijn. 

Is dat niet genoeg om over na te denken? 

      Wordt D.V. vervolgd. 
J.Ph. B. 
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Het evangelie dat Johannes schreef (4) 

______________________________________________ 
 
Hoofdstuk 3 
 
Het gesprek met Nikodemus 

 
1 En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, 
een overste der Joden; 
2 deze kwam des nachts tot Hem en zei tot Hem: Rabbi, wij weten, 
dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die 
tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is. 

 

De Farizeeën vormden een uiterst wetsgetrouwe sekte onder de 

Joden en stonden in het algemeen in hoog aanzien. De man die in 

de nacht bij de Here kwam, was bovendien een overste onder de 

Joden. En in vers 10 heeft de Here tegen hem gezegd “Gij zijt de 

leraar van Israël en deze dingen verstaat gij niet?” We mogen daaruit de 

conclusie trekken dat Nikodemus een zeer geachte man met 

invloed was.  

 

Hoewel zijn gesprek met de Here in hoofdstuk 3 van het evangelie 

vermeld is, moet het niet in het begin van het openbaar optreden 

van de Here Jezus hebben plaats gevonden. (Dat mochten we ook 

al concluderen uit het feit dat in het vorige hoofdstuk de reiniging 

van de tempel werd vermeld, wat ook niet in het begin van zijn 

optreden is geweest.) De eerste woorden van Nikodemus: “Rabbi, 

wij weten dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die 

tekenen doen, welke Gij doet” maken duidelijk dat de Here Jezus en 

wat Hij deed en leerde reeds langere tijd bekend waren. Dat is 

geheel in overeenstemming met het karakter van dit evangelie, 

waarin het niet de bedoeling is geweest een chronologisch verslag 
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van het leven van de Here te geven, maar veeleer te benadrukken 

door de weergave van zijn woorden en de vermelding van zijn 

tekenen, dat Hij waarachtig de Zoon van God is. (Deze typering is 

uiteraard niet volledig.) 

 

De eerste woorden van Nikodemus: “Rabbi, wij weten” wijzen in 

dezelfde richting. Maar - belangrijker - zij doen ons inzien dat er 

onder de oversten en Farizeeën bij meerderen de overtuiging was 

dat de Here Jezus door God gezonden was. Desondanks had 

Nikodemus reden om in de nacht de Here op te zoeken. Ondanks 

het “weten” bij de Farizeeën zouden ze hem zijn bezoek zeer 

kwalijk genomen hebben als zij ervan hadden geweten. Er was bij 

hen dus verzet en haat hoewel zij beseften dat de Here Jezus  een 

door God gezonden leraar was. 

 

Waarom die haat? Het antwoord daarop heeft de Here zelf in vers 

20 gegeven: “Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat 

niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen;....” Welk 

kwaad kenmerkte hen dan? 

Afgunst. De Here trok aandacht, de mensen waardeerden Hem en 

bij Hem vergeleken verbleekte hun vroomheid en roem. Bovendien 

ontmaskerde Hij hen in hun huichelarij en legde Hij hun 

onwaarachtigheid zonder aanzien des persoons bloot. Het werd 

duidelijk dat hun vroomheid meer met bewondering voor hun eigen 

persoon en positie te maken had dan met vreze Gods. 

 

Dat mag ons wel tot nadenken stemmen. Naijver, jaloezie is niet 

een neiging die zelden voorkomt. Dikwijls is er geen aanleiding om 

afgunstig te zijn, waardoor we kunnen denken dat die neiging ons 

geheel vreemd is. Zodra we echter een stap terug moeten doen en 

moeten erkennen dat deze of gene in een bepaalde zaak meer 

bekwaam is dan wij, kost het ons soms moeite om niet geprikkeld te 

zijn. In ditzelfde hoofdstuk hebben we een bijzondere uitspraak van 

Johannes de doper: “Hij moet wassen (toenemen), ik moet minder 

worden”. (vers 30) Laten we ook denken aan wat van de Here Jezus 

geschreven is in Fil. 2:5-8:  “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in 

Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn 
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niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de 

gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen 

gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij 

Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood 

des kruises.” Bij het lezen van die woorden moeten we vooral de 

eerste zes niet vergeten: Laat die gezindheid bij u zijn. 

 

De tekenen die de Here deed, toonden aan dat Hij door God 

gezonden was. En dat is wat de Here volgens dit evangelie vaak 

heeft beklemtoond. Ook in zijn gebed in hoofdstuk 17 heeft Hij dat 

gezegd, drie maal zelfs. Dit evangelie vermeldt dan ook 7 

bijzondere tekenen. (2:11, 4:54, 5:9,  6:14, 6:20 en 21, 9:8, en 

11:44) De conclusie wordt ons in hoofdstuk 12:37-43 gegeven, 

waar we lezen: “En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan 

had, geloofden zij niet in Hem..........want zij waren gesteld op de eer der 

mensen, meer dan op de eer van God.” 

 
Wedergeboorte 

 
3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk 
Gods niet zien. 

 

Nikodemus had het gesprek geopend met een conclusie, die 

trouwens juist was. Hij was een leraar in Israël, zou ongetwijfeld 

ook zelf met “rabbi” zijn aangesproken en was dus wel bevoegd om 

met een conclusie te komen. Hij heeft mogelijk het gevoelen gehad, 

dat hij bijna als gelijke met de rabbi Jezus kon spreken. Vergeleken 

met een doorsnee-Jood was hij immers een eindweegs op de 

ladder omhoog geklommen. In zijn antwoord echter bepaalde de 

Here hem bij het feit dat hij nog niet eens begonnen was. Ook de 

aanzienlijkste theoloog moet bij het begin beginnen; dat is de 

wedergeboorte. Maar dat antwoord was voor Nikodemus 

raadselachtig, hoewel hij uit Ezechiël 36:26 en 27 kon weten dat 

zonder wedergeboorte Israël geen toekomst zou hebben. 
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4 Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, 
als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot 
ingaan en geboren worden? 

 

De Here verduidelijkte wat Hij hem gezegd had met de volgende 

woorden 

 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet 
binnengaan. 
6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest 
geboren is, is geest. 
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom 
geboren worden. 
8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij 
weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heen gaat; zo is een ieder, 
die uit de Geest geboren is. 

 
Geboorte uit water en Geest 

  
In zijn brief schreef Jakobus in hoofdstuk 1:18: “Naar zijn raadsbesluit 

heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin 

eerstelingen te zijn onder zijn schepselen”. En Petrus schreef in zijn 

brief in hoofdstuk 1:23 “...hebt dan elkander lief, als wedergeborenen 

niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en 

blijvende woord van God”. 

 

Is er tussen die drie uitspraken wel overeenstemming? Zeker wel. 

Tegen de vrouw uit Sichar (Joh. 4) heeft de Here gezegd: “Indien gij 

wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij 

zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben 

gegeven.” (Vers 10) De vrouw heeft inderdaad gevraagd: “Here, geef 

mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om 

te putten.” (Vers 15) Dan heeft de Here naar zijn belofte in vers 10 

ook moeten geven. Dat heeft Hij ook gedaan. Wat gaf Hij haar dan? 

Zijn woorden: “Ga heen, roep uw man en kom hier”. (Vers 16) 

Was dat dan levend water? Ja, dat was levend water. Die woorden 

brachten haar tot erkenning van wat niet deugde: “Ik heb geen man”. 
(Vers 17) Zo brachten de woorden van de Here aan het licht wie zij 
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was: een zondares. Dat was wel goed, maar niet genoeg. Er moest 

ook nog aan het licht komen wie Jezus is. Daarom zei Hij: “Terecht 

zegt gij: ik heb geen man; want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu 

hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken.” (vers 

17b,18) Dat was het begin van het doorbreken van het nieuwe 

leven, wedergeboorte. Waardoor? Door wat de Here sprak: “ga 

heen, roep uw man.” Daarmee boorde Hij haar geweten aan. Zijn 

woord bewerkte het nieuwe leven.  

 

Hij had echter van water gesproken. Wel, water is hier en vaak 

elders ook een beeld van het Woord Gods. (Aan het water van de 

doop wordt hier niet gedacht.) Water en Geest, of het Woord Gods, 

zij wijzen op dezelfde zaak. Er is tussen de woorden die de Here 

tegen Nikodemus sprak en wat Jakobus en Petrus schreven geen 

tegenstelling. Zij bedoelen alle drie hetzelfde te zeggen. 

Wedergeboorte wordt bewerkt door het Woord Gods, zoals ook 

geloof door het horen van het Woord Gods is. (Romeinen 10:17) 

De Here heeft in Johannes 6:63 gezegd: “De Geest is het, die levend 

maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, 

zijn geest en zijn leven”. En dan voegt Hij er aan toe: “er zijn sommigen 

van u die niet geloven”. De Geest maakt levend. Door het Woord 

Gods. Maar dan moet dat Woord Gods wel geloofd worden. 

 

Terug nu naar het gesprek van de Here met Nikodemus. 

Het is stil, lange tijd stil. Vuil en stof hopen zich op, veel bladeren 

ook. Maar dan steekt de wind op en blaast alles aan de kant. Dat is 

een goed beeld van velen die door de duivel verdoofd zijn; ze zien 

het vuil in hun eigen leven niet meer, willen ook niet dat daarin 

geroerd wordt, rust a.u.b. Totdat de Here komt met zijn Woord en 

de wind laat waaien waardoor onrust ontstaat en een zondaar gaat 

zien en erkennen “ik heb geen man” en “hoe zou ik opnieuw 

geboren kunnen worden, is dat trouwens wel nodig? Ben ik niet een 

godsdienstig mens!” 

Jawel, Nikodemus was zelfs een leraar, maar de Geest van God 

moest met het water van het Woord aan zijn hart werken opdat hij 

zou gaan zien dat hij een schuldige zondaar was. Hij was niet een 

eind in de goede richting geklommen, neen, hij was een dode 
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zondaar en hij moest het leven nog ontvangen door Hem aan te 

nemen die het Woord is, in Wie ook het leven is, die ook God is. 

Laat dat water van Gods Woord zijn werk doen, lezer, ook aan uw 

hart. Laat het ook bij u reinigend werken, u doen zien dat Hij die u 

zegt alles wat u gedaan hebt, u ook reinigt als u Hem erkent als de 

Zoon van God, de Christus. (1 Johannes 5:1)  

 
9 Nikodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kan dit 
geschieden? 
10 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Gij zijt de leraar van Israël, 
en deze dingen verstaat gij niet? 

 

De Here had gesproken over het ingaan in het koninkrijk Gods 

(vers 5), en uit Ezechiël 36:26 en 27 behoorde hij te weten wat de 

Here bedoelde: “een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in 

uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik 

zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven 

en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en mijn verordeningen 

naarstig onderhoudt.” De leraar van Israël wist dat de Here Jezus van 

God gekomen was, maar wist niet hoe het met hemzelf gesteld was 

en dat ook hij uitsluitend aan het verderf zou ontkomen als hij 

gelovig zou zien op Hem die God gegeven heeft, opdat ieder die in 

Hem gelooft, niet zal verderven maar het eeuwige leven zal 

hebben. 

 
11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en 
wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis 
niet aan. 
12 Indien Ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij 
gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek? 
13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel 

nedergedaald is, de Zoon des mensen. (die in de hemel is) 

 

Nikodemus en anderen meenden iets te weten, maar Hij die alle 

dingen weet, ook hoe de mens is, sprak dikwijls voor 

dovemansoren omdat zijn getuigenis voor de mens niet vleiend 

was. Toch sprak Hij tot dan toe slechts de dingen van de aarde, dat 

wil zeggen van het beloofde koninkrijk dat eenmaal op aarde 

opgericht zal worden. En Hij sprak in waarheid, zonder iets te 
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verbloemen, woorden die inzicht in eigen hart en leven boden, maar 

ook woorden die uitzicht gaven waar geen uitzicht mogelijk scheen. 

Maar juist onder hen, die meenden inzicht te hebben in de hemelse 

dingen, de dingen Gods, vonden zijn woorden veelal de minste 

weerklank, hoewel Hij de enige was, die niet alleen over het 

hemelse kon spreken, maar ook de Vader kon verklaren. Want Hij 

was de Mens uit de hemel. 

 
14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet 
ook de Zoon des mensen verhoogd worden, 
15 opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. 

 

In Numeri 21 lezen we dat de Israëlieten gezegd hebben dat zij 

walgden van het manna “dat zeer lichte brood”. Hoe ondankbaar 

was dat. Waar voor dat grote volk niet voldoende voedsel te vinden 

was, had de Here door brood uit de hemel in alle behoefte 

voorzien, vele jaren lang. Als antwoord liet de Here slangen komen. 

Hun beet was dodelijk. Toen riepen de Israëlieten om hulp en de 

Here heeft Mozes toen geboden een vurige slang van koper te 

maken. Die slang moest hij op een staak hangen. Wie ziek was 

door een slangenbeet en naar die koperen slang keek, werd 

gezond.  Het lijkt merkwaardig dat de Here zichzelf, hangend aan 

het kruis, met de slang aan de staak vergeleek. Is de slang niet het 

beeld van de duivel? Reeds bij de zondeval in Genesis 3 wordt de 

slang als de boze verleider, de vijand van God, vermeld. In 

Openbaring 12:9 lezen we: “En de grote draak werd op de aarde 

geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de 

gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met 

hem.” Hoe kan dan de slang met Christus aan het kruis vergeleken 

worden? De slang aan het hout is een opgehangen slang, een 

slang die geoordeeld is. Christus is aan het hout gehangen en 

geoordeeld, maar als een slang?? 

 
De zonde (enkelvoud) geoordeeld 

 

Jawel, als een slang, want Hij, de Rechtvaardige, is voor ons tot 

zonde gemaakt (2 Kor. 5:21) en God heeft, door zijn eigen Zoon te 
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zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, 

de zonde in het vlees veroordeeld. (Rom. 8:3) Om deze dingen 

goed te verstaan is het nodig dat we het onderscheid zien tussen 

“de zonde” (enkelvoud) en “zonden” (in het meervoud). In dat 

verband is het nuttig twee bijbelteksten en het verschil tussen die 

beide te onthouden. Eén van de twee is al genoemd: 

 

1)  God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der 

zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde in het vlees 

veroordeeld. (Rom. 8:3) 

2)  Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht 

(gedragen) heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de 

gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. 
(1 Petr. 2: 24) 

 

ad 1) De eerste tekst spreekt over onze boze zondige natuur. Al 

heeft een kindje nog geen woord gezegd en geen daad 

gesteld, het heeft een zondige aard. Rom. 8:3 zegt ons dat 

God in Christus die zondige aard, dat is “de zonde in het 

vlees”, heeft geoordeeld. Dat is wat ook in 2 Kor. 5 wordt 

bedoeld, wanneer we daar lezen dat Christus voor ons “tot 

zonde gemaakt” is. We moeten daarbij niet aan zondige 

daden denken en evenmin aan belijdenis van zonden. 

Niemand hoeft als schuld voor God te belijden dat hij met een 

zondige aard is geboren, niemand is voor zijn geboorte 

verantwoordelijk en niemand kon ook zijn geboorte 

voorkomen. Daarom wordt ook niemand om die zondige 

natuur geoordeeld. Is die natuur dan niet volkomen fout? 

Zeker wel, maar God heeft die in de persoon van Jezus 

Christus geoordeeld. Dat maakt ook duidelijk waarom in het 

toekomstige oordeel voor de “grote witte troon” de doden die 

daar staan naar hun werken geoordeeld worden: “En ik zag de 

doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er 

werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, 

het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van 

hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de 

zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk 
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gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een 

ieder naar zijn werken.” (Openb. 20:12 en 13) Misschien 

begrijpt u nu ook hoe de Here kon zeggen: “Ja; hebt gij nooit 

gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof 

bereid?” (Mattheüs 21:16) We zullen eenmaal zien hoeveel 

“zuigelingen” de Here in de hemel loven. Maar wat is het 

verschrikkelijk geweest dat de Here Jezus niet alleen onze 

zonden gedragen heeft en daarvoor geoordeeld is, maar dat 

God Hem ook tot zonde heeft gemaakt, alsof Hij ook de 

oorzaak van al dat kwaad is geweest. Wat moet dat voor zijn 

heilige ziel een onbeschrijfelijke afgrond geweest zijn, hoe 

moet Hij gehuiverd hebben in het vooruitzicht dat Hij eenmaal 

tot zonde gemaakt zou worden. Inderdaad, de diepte van zijn 

lijden is door mensen niet te peilen.  

 

ad 2)  De tweede tekst spreekt over onze zondige handelingen. 

Voor die zijn we verantwoordelijk en die moeten we ook voor 

God erkennen en belijden. Van die zonden moeten we ons 

ook bekeren tot God en we moeten die zonden ook afleggen. 

Die zonden van allen die geloven heeft Christus op zich 

genomen en daarvoor heeft Hij geboet. Zij zijn voorgoed 

weggedaan en God gedenkt ze niet meer. 

 

Welnu, de Here heeft Mozes gezegd een slang op een staak te 

hangen, omdat Christus aan het kruis zou hangen als Degene die 

“de zonde in het vlees” was en die ook onze zonden bedreven had. 

Het type daarvan was de koperen slang. 

 

Zie en leef 

 

Zoals een gebeten Israëliet genas door te zien op de koperen slang 

(wat hij vanzelf alleen zou doen als hij geloofde wat de Here had 

gezegd), zal ieder die in Jezus Christus gelooft niet verloren gaan, 

maar het eeuwige leven hebben. Hoe is dat mogelijk? Dat is 

mogelijk doordat God ons liefheeft: 
 



 15 

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

                                           Wordt D.V. vervolgd. 

J.Ph.B 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~ 

 
 
 
 
 
 

De profetie van Ezechiël (18) 
______________________________________________ 
 
Vorige keer zijn we begonnen met de overdenking van hoofdstuk 

23. Het hoofdstuk dat ons wel heel erg duidelijk laat zien dat wie 

het licht verwerpt in de duisternis leeft, met alle gevolgen van dien. 

Dat is een waarheid voor hen die Gods Woord verachten. Daarmee 

wordt de rem losgezet en waar het eindigt weet men niet. 

 

Vervolg hoofdstuk 23 
 

Binnen de christenheid is er inmiddels ook een vermenging van 

naar men meent christelijk leven, althans in naam, met een houding 

en praktijken die daarmee geheel in strijd zijn, waardoor men eigen 

en andermans kinderen de overtuiging geeft dat christendom een 

verouderde zaak is en dat het leven van de ongelovigen om hen 

heen veel verstandiger is. Hoe velen er daardoor naar de afgoden 

van seks, drugs en drank zijn afgegleden is moeilijk te gissen. 
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38 Bovendien hebben zij Mij dit aangedaan: verontreinigd hebben 
zij in die tijd mijn heiligdom, mijn sabbatten ontheiligd. 
39 Terwijl zij hun zonen voor hun afgoden geslacht hadden, 
kwamen zij op diezelfde dag naar mijn heiligdom, zodat zij het 
ontheiligden; ja, zo deden zij in mijn huis. 

 

Door het ene te doen en vervolgens het andere toonden zij dat zij 

de God van Israël beschouwden zoals zij de afgoden beschouwden; 

de dienst aan beide was dan volkomen logisch.  

 
40 Zelfs hebben zij mannen doen komen uit een ver land; 
nauwelijks was hun een bode gezonden of zij kwamen, degenen, 
voor wie gij u gebaad, uw ogen geverfd en u met sieraden getooid 
hadt; 
41 gij waart gezeten op een pronkbed, en daarvoor stond de tafel 
toebereid, waarop gij mijn wierook en mijn olie hadt gezet. 
42 Er was het gedruis van een zorgeloze menigte, en dronkaards uit 

de woestijn mengden zich onder mannen uit de heffe (uitvaagsel) 
des volks. Zij deden armbanden aan haar armen en zetten een 
sierlijke kroon op haar hoofd. 
43 Toen dacht Ik: Bedrijft die verwelkte vrouw nog overspel? Zal 
men zelfs met haar nog ontucht plegen? 
44 Men ging naar haar als naar een hoer; zo ging men naar Ohola 
en Oholiba, die ontuchtige vrouwen.  

 

De ene keer zocht Israël hulp bij Syrië, een volgende keer bij 

Egypte en gewoonlijk met het gevolg dat de methoden van die 

landen en hun afgodendienst werden overgenomen. Wat Juda 

betreft deden vooral koning Achaz en later koning Manasse zo. 

Reeds lang voor die tijd, in de dagen van koning Salomo, offerde 

het volk op de hoogten en in de dagen van Rehabeam (1 Kon.14) 

bouwde het volk  hoogten en dienden zij daar en in de bossen hun 

afgodsbeelden. Dat was in strijd met het voorschrift dat de Here 

door Mozes gegeven had: “Neem u ervoor in acht, dat gij uw 

brandoffers niet brengt op elke willekeurige plaats; maar op de plaats die 

de HERE in het gebied van een uwer stammen verkiezen zal, daar zult gij 

uw brandoffers brengen, en daar zult gij doen alles wat ik u gebied.” 
(Deut.12:13 en 14) Door desondanks op zelf gekozen plaatsen te 

offeren, baanden zij de weg voor willekeur in alle opzichten, zelfs in 

de keuze van de god die zij zouden dienen, zoals de Here had 
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voorzien. En hun wisselende verbindingen met nu eens dit en dan 

eens dat volk bevorderden de introductie van de dienst aan hun 

goden.  

 
45 Maar rechtschapen mannen zullen haar richten volgens het recht 
dat toegepast wordt op vrouwen die overspel doen, en op vrouwen 
die bloed vergieten, want overspeelsters zijn zij en bloed kleeft er 
aan haar handen. 
46 Want zo zegt de Here HERE: Doe een menigte tegen haar 
optrekken en geef haar over ter mishandeling en ter plundering; 
47 deze menigte zal haar stenigen en haar met zwaarden in stukken 
houwen, haar zonen en haar dochters doden, en haar huizen met 
vuur verbranden. 
48 En Ik zal aan de ontucht in het land een eind maken; alle 
vrouwen zullen de waarschuwing ter harte nemen, om niet te doen 
naar uw ontucht. 
49 Uw ontucht zal men over u brengen, en gij zult de zonden van 
uw afgoderij dragen. En gij zult weten, dat Ik de Here HERE ben. 

  

De Here kondigde het oordeel opnieuw aan. Zowel Israël als Juda 

zouden de tuchtiging door de Here ondervinden; stad en land 

zouden verwoest worden en zo zouden zij ervaren welke ‘zegen’ de 

dienst aan de afgoden hun brengen zou.  

 

Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Helaas wordt dat 

dikwijls niet beseft en schrijft men het onheil en de ellende aan 

geheel verkeerde oorzaken toe, zoals we lezen in Jer. 44:15-18: 

“Toen antwoordden al de mannen, die wisten, dat hun vrouwen voor 

andere goden offers ontstaken, en al de vrouwen die daar stonden, een 

grote menigte, namelijk al het volk dat in het land Egypte, in Patros, 

woonde, aan Jeremia: Wat het woord betreft, dat gij tot ons in de naam 

des HEREN gesproken hebt, wij zullen niet naar u luisteren; maar wij 

zullen voorzeker doen alles wat wij uitgesproken hebben, en offers 

ontsteken voor de koningin des hemels en haar plengoffers brengen, zoals 

wij gedaan hebben, wij en onze vaderen, onze koningen en onze vorsten, 

in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem; toen hadden wij 

goed ons brood en waren gelukkig en zagen geen rampspoed. Maar 

sedert wij zijn opgehouden voor de koningin des hemels offers te 

ontsteken en haar plengoffers te brengen, hebben wij aan alles gebrek 

gehad en zijn wij door het zwaard en de honger omgekomen.” 
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Totaal verblind schreven zij de zegen toe aan het dienen van de 

afgoden en de rampen aan de terugkeer naar de Here.  

 

Hoofdstuk 24 
 

1 Het woord des HEREN kwam tot mij in het negende jaar, in de 
tiende maand, op de tiende der maand: 
2 Mensenkind, schrijf de datum op van deze dag, de dag van 
heden: heden heeft de koning van Babel zich op Jeruzalem 
geworpen. 

 

Het hoofdstuk eindigt met de woorden “en zij zullen weten dat Ik de 

HERE ben”. Het jaar, de maand en de dag moesten nauwkeurig 

opgeschreven worden opdat de ongelovige ballingen als het 

aangekondigde onheil gekomen was, zouden moeten toegeven dat 

de Here door Ezechiël de waarheid gesproken had en dat Ezechiël 

werkelijk woorden Gods sprak. 

 
3 Houd nu aan het weerspannige geslacht een gelijkenis voor en 
zeg tot hen: Zo zegt de Here HERE: zet de pot op, zet op! Giet er 
water in. 
4 Doe de stukken vlees erin, alle goede stukken, lende en 
schouder; vul hem met de beste beenderen, 
5 neem het beste van het kleinvee. Stapel het hout eronder op. Laat 
het zieden, zodat ook de beenderen gaan koken. 

 

De profeet moest beelden gebruiken, zoals ook de Here Jezus in 

gelijkenissen gesproken heeft en zoals ook geheel Gods Woord 

door het gebruik van beelden en beeldspraak gekenmerkt wordt. 

Het maakte de omstanders nieuwsgierig. Wat zou de profeet met 

zijn merkwaardig gedrag bedoelen? 

De woorden die hij daarbij moest spreken, maakten alles duidelijk: 

 
6 Daarom, zo zegt de Here HERE: wee de bloedstad, de pot waarin 
roest is en waar de roest niet van is afgegaan. Haal stuk voor stuk 
eruit, zonder dat het lot erover valt. 
7 Want het vergoten bloed blijft in haar; op een kale rots heeft zij 
het gestort; zij heeft het niet op de aarde uitgegoten om het door 
stof te doen bedekken. 
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8 Om grimmigheid te verwekken en wraak te nemen heb Ik het 
vergoten bloed op een kale rots gestreken, zodat het niet bedekt 
kon worden. 
9 Daarom, zo zegt de Here HERE: wee de bloedstad! Ik zelf wil de 
vuurhaard groot maken. 

 

‘Bloedstad’, een merkwaardige naam voor Jeruzalem, de stad van 

de vrede.  Maar als we in 2 Kon.16:3 lezen wat koning Achaz deed 

en in 2 Kon. 21:6 en 16  wat koning Manasse heeft gedaan, 

begrijpen we die naam. Manasse heeft zich wel bekeerd, maar 

ondanks de goede dingen die daarna Josia heeft gedaan, bleef het 

volk afkerig en waren de laatste regeerders in Juda goddeloos. De 

prediking van Jeremia bleef ook zonder uitwerking en het oordeel 

werd onafwendbaar. In Jeruzalem kondigde Jeremia het oordeel 

aan, onder de ballingen in Babel kreeg Ezechiël die opdracht. 

 
10 Maak een grote stapel hout; ontsteek het vuur; laat het vlees 
gaar worden, doe het vleesnat koken, laat de beenderen 
verbranden. 
11 Zet de pot leeg op de kolen, dat hij heet wordt en zijn koper 
gloeiend, opdat wat er onrein in is, wegsmelte en de roest 
verdwijne. 

 

Zouden de druk, de zorg en het uitzichtloze van het verzet tegen de 

belegeraars verootmoediging ten gevolge hebben, zou de roest 

verdwijnen? Zou de Here er geen acht op slaan als men naar zijn 

woorden hoorde en nog genadig zijn? Zeker, ook op het laatste 

ogenblik hoort de Here naar het gebed. Maar waar geen inkeer, 

geen verootmoediging en geen schuldbesef is, zal het oordeel niet 

afgewend kunnen worden: 

 
12 Hij heeft alle moeite vergeefs doen blijven, zijn dikke roestlaag 
ging er niet af; in het vuur met zijn roest! 
13 Om uw ontuchtige onreinheid, omdat Ik u heb willen reinigen, 
maar gij u niet reinigen liet, daarom zult gij niet meer rein worden 
van uw onreinheid totdat Ik mijn grimmigheid tegen u heb laten 
woeden. 
14 Ik, de HERE, heb het gesproken. Het zal komen, en Ik zal het 
doen. Ik zal noch ophouden noch sparen noch medelijden tonen. 
Naar uw handel en wandel zal men u richten, luidt het woord van de 
Here HERE.   
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“Omdat Ik u heb willen reinigen”, moest de profeet zeggen. Neen, 

de Here oordeelt niet van harte. Hij is een ontfermer. Maar als men 

halsstarrig blijft, rest niets anders dan de bedreiging uitvoeren. 

In Juda stond het huis van God, de tempel. Jeruzalem was zeer 

bevoorrecht. Hoe kon men daar de Here vergeten? Men vergat ook 

niet geheel, maar combineerde de dienst aan de Here met de 

dienst aan de afgoden, alsof zij gelijken waren. En de 

waarschuwende woorden van de profeet achtte men als loze 

woorden van een zwartkijker.  

Hoe wordt echter in grote delen van de christenheid het Woord van 

God eveneens licht geacht, verwaarloosd en verworpen. Vinden we 

dat niet uitgedrukt in Openbaring 3:3: “Bedenk dan, hoe gij het 

ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet 

wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur 

Ik u zal overvallen.” Slapen, dat kan zelfs de toestand zijn van hen 

die God werkelijk vrezen en die de olie van Gods Geest ontvangen 

hebben. Waakt dan, maar men hoort zelfs de waarschuwing niet of 

nauwelijks. Want gaat alles niet goed en zoals gebruikelijk? Zeker, 

er zijn enkele verschillen met voorheen, maar moet men niet met de 

tijd meegaan en meer op de geest dan op de letter van de Bijbel 

acht slaan? 

Zo dacht David ook ongeveer en hij vervoerde de ark des Heren op 

een nieuwe wagen. Maar de Here had geboden dat de ark 

gedragen moest worden. En toen Uzza de ark wilde tegenhouden 

opdat hij niet zou wegglijden, bestrafte de Here hem, want zijn 

Woord houdt stand tot in eeuwigheid. (2 Sam. 6:6 en 7) 

 

Wordt D.V. vervolgd. 

J.Ph. B. 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~ 
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Samenkomen in Zijn Naam (4) 
______________________________________________ 
 
Het uiterlijk doet er wel degelijk toe 

 

In het voorgaande hebben we mogen zien dat God met de positie 

die de broeder en zuster, zowel in het huwelijk alsook in de 

gemeente, innemen een beeld bedoelt te stellen van zijn eeuwig 

voornemen. Dat beeld gaat verder dan we vaak wel denken. Het is 

niet alleen geestelijk te verstaan, maar vooral ook heel praktisch. 

Zoals we eerder zagen dat de hoofdbedekking (heel praktisch: het 

sjaaltje of de hoed) van de vrouw letterlijk zo wordt bedoeld, geldt 

dat ook voor de kleding en de haardracht en, naar mijn overtuiging, 

ook voor het zitten en staan. 

Zoals de Heer geweten heeft hoe we licht Hem zouden vergeten en 

daarom ons de tekenen van brood en wijn heeft gegeven opdat we 

niet anders zouden kunnen dan in ons samenzijn aan Hem te 

denken, heeft God ook met zijn Woord ons duidelijk willen maken 

dat uiterlijke kenmerken, die we dragen of in de praktijk zichtbaar 

kunnen maken, meehelpen om ons onze positie in afhankelijkheid 

van Hem te realiseren. Daardoor mag door de gemeente de 

veelvoudige wijsheid Gods bekend gemaakt worden aan de 

overheden en de machten in de hemelse gewesten. 

 

In Ef. 2:19-22 lezen we het volgende: “Zo zijt gij dan geen 

vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en 

huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en 

profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk 

bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie 

ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest”. In 
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deze tekst vinden we twee keer verschillende zaken die hier aan 

elkaar worden verbonden: 

- als eerste vinden we de opmerking dat we gebouwd zijn op het 

fundament der apostelen en profeten. Daardoor wordt er een 

verbinding gelegd tussen het Oude en het Nieuwe Testament; 

immers de apostelen vinden we alleen in het Nieuwe Testament 

en de profeten vinden we in het Oude Testament. De Bijbel is 

Gods Woord en in welke tijd dat Woord ook gesproken wordt het 

spreekt altijd van de eeuwige raadsbesluiten van God. Wanneer 

het in Gods hart was om zondaren door het verlossingswerk van 

Zijn Zoon voor eeuwig aan Hem te verbinden, dan kan het niet 

anders of daar waar in het Nieuwe Testament, geschreven na de 

hemelvaart van de Here Jezus, gewag gemaakt wordt van de 

gemeente, dit in beelden (want het was nog een verborgenheid) 

terug te vinden is in het Oude Testament. Zo leert ons ook de 

brief aan de Hebreeën: “Jezus Christus is gisteren en heden 

dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebr. 13:8) 

- Ten tweede vinden we het gebouw, goed ineensluitend, waarvan 

Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Dit gebouw bestaat uit 

Joden en heidenen, zonder onderscheid geheiligd door het werk 

van de Here Jezus aan het kruis en daardoor huisgenoten van 

God geworden. Dit gebouw nu, moet opwassen (groeien) tot een 

heilige tempel in de Heer. Het gebouw moet dus een tempel 

worden, doordat we opgebouwd worden om als gebouw een 

woonstede Gods te worden in de Geest. Het is de bedoeling van 

God dat we zo in de praktijk laten zien dat we én een gebouw 

van God zijn én een tempel. 

 

Er is één plaats in het Oude Testament, waar deze beide 

elementen, dat wil zeggen het gebouw en de tempel samen worden 

genoemd. Die tekst vinden we in de geschiedenis van Salomo en 

de koningin van Scheba in 2 Kronieken 9:3 en 4: “Toen de koningin 

van Scheba de wijsheid van Salomo zag, en het huis dat hij gebouwd had, 

de spijze van zijn tafel, het zitten van zijn dienaren, het staan van zijn 

bedienden en hun kleding, zijn schenkers en hun kleding, zijn brandoffers 

die hij in het huis des HEREN placht te brengen, was zij buiten zichzelf.” 

De koningin zag het huis dat Salomo gebouwd had en de 
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brandoffers die hij in het huis des Heren bracht en zij was daarover 

vol verbazing en bewondering. Zo zijn ook de overheden en de 

machten in de hemelse gewesten vol verbazing en bewondering dat 

uit Jood en heiden een huis gebouwd is dat goed ineensluitend een 

tempel wordt, een woonstede Gods in de geest. In het beeld 

konden het huis des konings en de tempel niet één en hetzelfde 

gebouw zijn, maar in de gelovigen, die door de Heer gekocht zijn 

wordt tevens een tempel gevormd, waarin God de Vader eer en 

heerlijkheid gegeven wordt. Op die plaats waar Hem lof, dank en 

aanbidding wordt gebracht wil Hij ook wonen. 

 

Zo vinden we twee elementen: de gelovigen samen vormen een 

huis en zijn daardoor onlosmakelijk aan elkaar verbonden en aan 

Hem, die de hoeksteen van dat huis is, de Here Jezus. Ieder voor 

zich mogen zij weten in hun lichaam een tempel van de Heilige 

Geest te zijn, zoals we lezen in 1 Kor. 6:19: “Of weet gij niet, dat uw 

lichaam de tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God 

ontvangen hebt,...” Maar samen mogen zij opwassen tot een heilige 

tempel, een woonstede Gods in de Geest. Is dat niet het geval 

wanneer gelovigen als gemeente samen komen met de Heer in het 

midden? Dan stijgt uit aller hart lof en dank op tot Hem, die de 

wereld zo lief had dat Hij zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor 

ons allen overgegeven heeft. Op die plaats kan Hij ook wonen; daar 

waar de Heer de lofzang aanheft in het midden van de gemeente. 

 

De koningin van Scheba ziet naast het huis des konings en het huis 

des Heeren echter nog meer, zoals we gelezen hebben. 

Zij ziet: 

- de wijsheid van Salomo 

- de spijze van zijn tafel 

- het zitten van zijn dienaren 

- het staan van zijn bedienden 

- hun kleding 

- zijn schenkers 

- hun kleding 
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Dat alles heeft ons zeker iets te zeggen in verband met dat 

samenzijn van de gemeente en hoe dat samenzijn praktisch wordt 

verwezenlijkt. 

 

Eerst echter nog dit: in de periode van David zien we een beeld van 

de Heer in Zijn vernedering: David was als koning gezalfd, maar zat 

nog niet op de troon. Hij werd vervolgd en niet geacht. Toen hij 

koning werd, was dat een koningschap van strijd tegen de volken 

rondom. Zijn dienaren en bedienden waren bezig met het voeren 

van oorlog tegen indringers en aanvallers en rust was er niet. 

Hoe anders was de regeringsperiode van koning Salomo: er was 

rust voor het volk en de vijanden rondom waren verslagen en 

onderworpen. Zijn wijsheid was een zegen voor allen en zijn 

dienaren en bedienden waren niet tegen anderen aan het vechten, 

maar stonden ten dienste van de koning in rust en voorspoed. 

Wanneer we dit toepassen op de positie van het volk Israël dan 

zien we onder koning David een beeld van de ontreddering van 

Gods volk dat eigenlijk geen leidsman heeft en in strijd leeft met de 

volken rondom, zoals dat ook nu nog het geval is. Onder de 

regering van Salomo zien we een beeld van de rust voor het volk, 

zoals die er zal zijn in het duizendjarig vrederijk, waar geen strijd 

meer is en onder de wijze besturing van de grote Salomo, de Heer 

als Koning voor Zijn volk, dit volk en dit bestuur een zegen is voor 

de andere volken. 

 

Wanneer we David en Salomo beide mogen zien als beeld van de 

Heer, dan weten we dat Hij op dit moment door de wereld wordt 

verworpen en niet geacht, zoals de Heer zelf heeft gezegd: “Indien 

zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen” (Joh.15:20) en “In de 

wereld hebt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld 

overwonnen” (Joh.16:33), maar tegelijkertijd de Koning is die God 

beloofd heeft aan Zijn volk en die heerlijkheid bezit, hoewel nu niet 

zichtbaar in de wereld maar in de hemel, waar wij Hem mogen zien 

met heerlijkheid en eer gekroond. 

 

Zo mogen we de gemeente zien als het lichaam van de Heer; Hij is 

het hoofd en wij Zijn leden. Wanneer we rondom Hem mogen 



 25 

samenkomen dan ervaren we de rust van Zijn aanwezigheid en 

worden we door de werking van Gods Geest en Gods Woord 

gezegend. In de wereld, waar we nog middenin staan ervaren we 

echter geheel iets anders. Daar is strijd tegen aanvallen van de 

Satan, daar is onbegrip van de mensen om ons heen en zelfs 

vijandschap. Gelukkig hebben we daar ook een Koning die over ons 

waakt, voor ons zorgt en ons voorgaat in de strijd, onze Heer en 

Heiland die het gezegd heeft: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan 

de voleinding der wereld.” (Matth. 28:20)  

 

Welnu, wanneer wij als gemeente samenkomen en als het ware 

zoals bij de discipelen op de opstandingsdag achter gesloten 

deuren de wereld met haar zorgen, beslommeringen en vijandschap 

buiten sluiten, dan komen wij samen in Zijn naam en is Hijzelf in het 

midden. Daar vinden we de rust en heft Hijzelf de lofzang aan zoals 

we immers lezen in Hebr. 2:12 (een aanhaling uit Psalm 22:23): “Uw 

naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente 

zal ik U lofzingen”. Daar zullen we dus ook vergaderd zijn in het 

besef van Zijn grootheid als Koning der Koningen en Heer der 

Heren. Zoals de koningin van Scheba sprakeloos was toen zij zag 

hoe het er in het huis van Salomo aan toeging, zo zijn als het ware 

de overheden en de machten in de hemelse gewesten sprakeloos 

wanneer zij zien hoe het er aan toegaat in dat gebouw van God dat 

opwast tot een heilige tempel in de Heer, een woonstede Gods in 

de geest. 

 

Het veertiende hoofdstuk van de brief van Paulus aan de 

Korinthiërs, waar hij in het bijzonder spreekt over ons 

samenkomen, sluit dan ook af met de woorden: “Laat alles betamelijk 

en in goede orde geschieden”. (1 Kor. 14:40) Bij de belangrijke dingen 

die Paulus ons, door de Heilige Geest geleid, in dit hoofdstuk leert 

zullen wij nog stilstaan, maar deze laatste tekst in het hoofdstuk 

geeft als het ware de conclusie: een kenmerk van ons samenkomen 

moet altijd zijn dat alle dingen betamelijk en in goede orde 

geschieden. 

Wordt D.V. vervolgd. 

K.P. 


