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Als de moed je ontbreekt 

en het zonlicht verbleekt,  

als het donker zo eindeloos duurt, 

zie dan op naar omhoog: 

in de troon met de boog 

zit de Vader die alles bestuurt. 

 

Niet de reis is het doel 

en een somber gevoel 

heeft te maken met dat wat verdwijnt. 

Er is eeuwige vreugd’ 

als God zelf ons verheugt 

in de hemel, het heerlijke eind. 

 

In het hemelse licht 

zien wij dan het gezicht 

van de Heiland wiens liefde ons zocht. 

Die de kruisdood verdroeg 

toen Gods oordeel Hem sloeg 

en die ons met zijn bloed heeft gekocht. 

 

 

~~~~~~~~~   

J.Ph.B. 
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Het Evangelie dat Johannes schreef (5) 
______________________________________________ 
 
Hoofdstuk 3 (vervolg)  
 

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 zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. 

 
God heeft de wereld lief gehad. Er zijn er nogal wat die niet geloven 

dat God liefheeft. Ze zien zoveel ellende en verdriet dat ze zich niet 

kunnen voorstellen dat God de wereld en de mensen daarop 

liefheeft. Als dat waar was, zou Hij naar hun mening al lang aan al 

het verdriet een einde gemaakt hebben. Johannes 3:16 verzekert 

ons echter van Gods liefde en bevestigt juist dat God heel goed ziet 

wat er in de wereld mis is. Hij ziet het beter dan alle mensen bij 

elkaar, want Hij ziet dat de hele mensenwereld op weg is naar een 

afschuwelijke ondergang.  

Wij zien of ervaren leed, teleurstellingen, tranen, rouw en velen zijn 
diep bedroefd of wanhopig. En telkens slaat de dood weer toe. Die 
dingen ziet God ook, beter en meer dan wij, maar Hij ziet meer. Hij 
ziet ook onze verkeerde dingen, onze zonden. En Hij ziet verder. 
Want na de dood, wat dan? Dan is er geen weg terug naar God 
meer. Dan wacht het oordeel en de verlorenheid. En God heeft ons 
te lief om dat te laten gebeuren. God heeft er alles voor over gehad 
om de mensen eeuwig leven te kunnen geven, dat is het leven 
waarover de dood geen macht heeft. Alles, want het liefste dat God 
heeft, is zijn eniggeboren Zoon. En Hem heeft God in de wereld 
gezonden opdat ieder die in Hem, dat is in zijn Zoon, gelooft, 
eeuwig leven zou hebben. “Om onze overtredingen werd Hij doorboord, 
om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede 
aanbrengt, was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 
Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen 
weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen 

neerkomen.” (Jesaja 53:5,6) 
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God heeft zijn Zoon niet alleen in de wereld gezonden, maar Hem 

ook Zelf geoordeeld in de plaats van ieder die gelooft dat God Hem 

gezonden heeft. Een wonder van liefde voor schuldige mensen, die 

al hun haat tegenover God duidelijk hebben gemaakt door zijn Zoon 

aan een kruis te hangen. Maar Gods antwoord is liefde met de 

uitnodiging om in Hem te geloven. En de uitnodiging geldt IEDER. 

Er is wel gezegd dat God de wereld heeft liefgehad, maar na de 

verwerping van Christus de wereld niet meer liefheeft. Ik meen 

echter dat die gedachte niet juist is en dat de voltooide tijd in vers 

16 (heeft liefgehad) dat ook niet bedoelt te zeggen. De zoekende 

liefde van God gaat nog steeds naar zondaars uit en zijn liefde 

wilde niet en wil ook nu niet dat iemand verloren gaat, maar dat 

allen tot bekering komen. Wat betekent dat anders dan dat God de 

wereld liefheeft? 

 
17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij 
de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden 
worde. 

 

Dat is de reden waarom de Here Jezus in de synagoge van 

Nazareth bij het lezen van Jesaja 61 van vers 2 slechts het eerste 

deel gelezen heeft en niet “de dag der wraak van onze God”. Als de 

tijd daarvoor gekomen is, zal God door Christus oordelen. De Here 

Jezus heeft immers gezegd dat de Vader niemand oordeelt en dat 

Hij al het oordeel aan zijn Zoon heeft gegeven. (Johannes 5:22) 

 
18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is 
reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van God. 

 

In Johannes 5:24 heeft de Here gezegd: “wie mijn woord hoort en 
Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in 

het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.” “Komt niet 
in het oordeel” wil zeggen dat zo iemand niet slechts aan de 
veroordeling ontkomt, maar ook niet in het gericht komt. 

Iemand merkte op dat het weinig verschil uitmaakt of men nog leeft 

als Christus wederkomt, of reeds gestorven is. Er staat immers dat 

Hij zal oordelen de levenden en de doden. In 1 Petrus 4:5 lezen we 

inderdaad dat Christus levenden en doden zal oordelen. Maar daar 



 4 

staat niet dat Hij dat bij zijn wederkomst zal doen en ook niet dat 

levenden en doden gelijktijdig geoordeeld worden. Dat wordt 

slechts in de geloofsbelijdenis uitgedrukt. Er staat ook niet dat Hij 

alle levenden en alle doden zal oordelen. Als er stond dat Hij DE 

levenden en DE doden zal oordelen zou men mogen denken dat het 

allen betreft. Er wordt echter over “levenden en doden” geschreven 

en niet over “de levenden en de doden”; dat kon ook niet anders, 

want zij die geloven en zij die in het verleden geloofd hebben 

komen niet in het oordeel. De apostolische geloofsbelijdenis is dan 

ook niet nauwkeurig noch juist in de woorden “van waar Hij komen 

zal om te oordelen DE levenden en DE doden”. Zo spreekt de 

Heilige Schrift niet. 

 

(Hieruit blijkt opnieuw dat Gods Woord en het onderwijs uit Gods 

Woord niet vervangen kan en mag worden door onderwijs uit 

hetgeen mensen hebben opgesteld. Gods Woord is volmaakt, 

mensenwerk is onvolmaakt. Een betere Leermeester dan God 

bestaat niet en een beter lesboek dan de Bijbel bestaat er ook niet. 

Vervang dat dus niet!)  

 
19 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de 
mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun 
werken waren boos. 
20 Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot 
het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
21 maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke dat zij in God verricht zijn. 

 

De komst van Christus en zijn verwerping door de mensen 

betekende voor hen dat zij voor de positie van veroordeelden 

kozen. Zij schuwden het licht omdat licht hun boze werken aan de 

dag zou brengen. Daarbij vergaten zij dat voor God de nacht licht 

als de dag en dat het duister hen en hun werken niet voor Hem kan 

verbergen.  

Wie de waarheid doet is iemand die zijn kwaad niet verbergt of 

ontkent, maar doet als David volgens Psalm 32: 2 en 5: “welzalig de 

mens, wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest 

geen bedrog is.” “Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid 
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verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden, en 

Gij vergaaft de schuld mijner zonden. sela.” De Psalmist was één “die 

de waarheid deed”, een werk dat in God gedaan wordt.  

    

 Het laatste getuigenis van Johannes de Doper 
 

22 Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea 
en Hij vertoefde daar met hen en doopte. 
23 Doch ook Johannes doopte, te Aenon bij Salim, omdat daar veel 
water was, en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen; 

 

De vorige mededeling over de plaats waar de Here Jezus was, 

lazen we in hoofdstuk 2:23: “En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het 

Paasfeest,....”. Hier lezen we dat Hij naar Judea ging. Er staat 

echter niet dat Hij uit Judea vertrokken was. Daaruit blijkt dat de 

evangelist Johannes inderdaad niet chronologisch het leven van de 

Here beschreven heeft. De Heilige Geest heeft hem de 

verschillende stukken met een ander doel en in een andere 

volgorde laten optekenen, waardoor er een evangelie ontstond met 

een voortschrijdende openbaring van de Here als de Zoon van God. 

Daarin past ook de reactie van Johannes de Doper op het optreden 

van de Here Jezus en zijn laatste getuigenis over Hem. In het 

algemeen erkende men Johannes als een door God gezonden 

profeet. Zijn getuigenis had voor de Joden dus grote betekenis. 

 
25 Er rees dan geschil tussen de discipelen van Johannes met een 
Jood over de reiniging. 
26 En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u 
was aan de overzijde van de Jordaan en van wie gij getuigd hebt, 
zie, die doopt en allen gaan tot Hem. 

 

Johannes doopte met de doop der bekering. Zij die zich niet 

verootmoedigden, maar zijn doop slechts als een bijkomend ritueel 

wilden ondergaan, werden door hem afgewezen. Tegen hen heeft 

Johannes gezegd “Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om 

de komende toorn te ontgaan? Brengt dan vrucht voort, die aan de 

bekering beantwoordt;.... .” (Matth. 3:7) 

Er was blijkbaar een Jood die de in de wet voorgeschreven 

reiniging wel genoeg vond, zodat er een twist met de volgelingen 
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van Johannes ontstond. Zij verdedigden ongetwijfeld zijn optreden 

als dat werd aangevochten. Nu was er echter een Ander die ook 

doopte en allen kwamen naar Hem toe. Deed dat geen afbreuk aan 

de positie en de taak van Johannes? 

Maar Johannes was in de rechte gezindheid van een dienstknecht. 

In die gezindheid kon hij de boze toeleg van satan weerstaan. Dat 

mag voor ons een les wezen. Hoogmoed, soms diep verborgen, 

opent de weg tot een val. Johannes echter gaf het goede 

getuigenis. 

 
27 Johannes antwoordde en zeide: Geen mens kan iets aannemen, 
of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. 
28 Gij kunt zelf van mij getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de 
Christus niet, maar ik ben vóór Hem uit gezonden. ‘ 

 

Wat was dan aan Johannes gegeven? De opdracht om als een 

roepende in de woestijn de weg te bereiden voor de Here die 

komen zou. En Johannes wist dat Hij gekomen was en had daarvan 

getuigd. Hoewel sommigen het dachten, was Johannes de Christus 

niet. 

 
29 Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de 
bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met 
blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn 
blijdschap vervuld. 
30 Hij moet wassen, ik moet minder worden. 

 

Wat een getrouw getuigenis van deze grootste onder de profeten! 

Hoe groot hij ook was, hij wilde wel minder worden als de Christus 

maar groter (in de ogen van de mensen) werd, want dat was een 

vreugde voor hem. 

 

Ik trachtte U te dienen en mijn dienst werd gewaardeerd, 

dus meende ik, ik doe het goed en hoop lang door te gaan. 

Totdat de Here tot mij sprak en mij deed stille staan, 

want dikwijls werd “ik” door mijn dienst en niet mijn Heer geëerd. 
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U hoefde niet te streven om aan God gelijk te zijn, 

maar hebt U diep vernederd en kwam als een Mens op aard, 

waar U, gehoorzaam tot de dood, Uzelf niet hebt gespaard, 

want in het oordeel aan het kruis droeg U mijn straf, mijn pijn. 

 

Ik wil U wel gelijk zijn Heer, als U in ned’ righeid.  

Bewerk dat door uw Geest en Woord en maak en houd mij klein, 

om niet meer dan de trouwe minste knecht van U te zijn. 

En dat ik op de laagste plaats mij nog in U verblijd. 

 

Bent u een dienstknecht van God, lezer? Een grote dienstknecht, 

met veel waardering misschien? Of een kleine, een heel kleine? De 

kleine kan groot zijn als hij in de gezindheid van Johannes naar 

waarheid kan zeggen: het is mijn blijdschap als Jezus groter en ik 

kleiner wordt. 

 
31 Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de 
aarde en spreekt van de aarde. 
32 Die uit de hemel komt, is boven allen; wat Hij gezien en gehoord 
heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. 
33 Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God 
waarachtig is. 
34 Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, 
want Hij geeft de Geest niet met mate. 

 

Een leraar van God gekomen, had Nicodemus gezegd. De tekenen 

wezen daar ook op. Maar bovendien sprak Hij wat Hij gehoord en 

gezien had, een getuigenis dat in het algemeen niet werd aanvaard. 

Hij was de Vreemdeling op aarde die woorden Gods sprak. Slechts 

wie de waarheid deed en erkende, had voor Hem een open oor.  

Hij sprak niet als de profeten die ook door de Geest profeteerden, 

neen, op Hem was de Geest niet met mate zoals bij hen. Daarom 

moest in Israël de Hogepriester, die een beeld van Christus was, 

overvloedig met olie gezalfd worden, terwijl zijn zonen besprenkeld 

werden. (Leviticus 8:12 en 30. Zie ook Psalm 133:2) 

 
35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen 
gegeven. 
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36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de 
Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods 
blijft op hem. 

 

In Johannes 5:20 heeft de Here Jezus de woorden in vers 35 

bevestigd. Maar ook elders wordt er meer dan eens op gewezen dat 

de Vader de Zoon liefheeft. Hem stelt God aan de mensen voor 

opdat zij in Hem geloven en wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. 

Er wordt geen beperking genoemd, geen selectie toegepast, geen 

uitzondering vermeld, neen, wie in Hem gelooft. Daar wordt geen 

voorkeur genoemd, Jood en heiden, ieder die in Hem gelooft geldt 

dit woord: wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Ruimer kan 

het niet. Er wordt niet een extra voorwaarde genoemd, zoals diep 

berouw, een groot besef van onwaardigheid, of een vroom leven. Er 

wordt evenmin benadrukt dat men wel met het goede soort geloof 

behept moet zijn. Er wordt niets meer noch minder gezegd dan dat 

wie in de Zoon gelooft, het eeuwige leven heeft.  

Anderzijds zal ieder die de Zoon ongehoorzaam is, Hem geen 

gehoor geeft en niet in Hem gelooft, het leven niet zien. Op hem 

blijft de toorn van God. Ook dat niet meer of minder. De toorn blijft 

op hem, want allen hebben gezondigd en liggen reeds onder de 

toorn van God. Maar God heeft zijn Zoon gezonden om hen te 

bevrijden. Van de zijde van de mens vraagt God slechts dat we de 

Zoon aannemen zoals Hij waarlijk is, de Zoon van God, de 

Verlosser. Hebt u dat al gedaan? Wacht er niet mee. 

       

Wordt D.V. vervolgd. 

J.Ph. B 

 
 
 

~~~~~~~~~~ 
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Is de Bijbel betrouwbaar? (Slot) 
______________________________________________ 
 
Vorige keer zijn we geëindigd met de opmerking dat mensen niet 

altijd betrouwbaar zijn en soms leugenachtig. Klopt dat? 

Dat is eenvoudig na te gaan en je hoeft daarvoor niet naar anderen 

te kijken. We zijn allemaal mensen en als de stelling juist is, zijn 

ook wij niet door en door betrouwbaar en soms leugenachtig. Dat 

klopt inderdaad. Als de Bijbel dat zegt, is de Bijbel wat dat aangaat 

waar.  

Erkennen we dat of bewijzen we dat we de waarheid niet liefhebben 

door het te ontkennen? Zolang we de waarheid niet willen horen en 

erkennen, zullen we ons instinctief tegen de waarheid verzetten en 

loopt ons zoeken naar het antwoord op de vraag of de Bijbel waar 

is, beslist vast.  

 

Er zijn meer mogelijkheden om na te gaan of de Bijbel waar is. 

Voor zover de Bijbel geschiedenis vermeldt, is het denkbaar dat we 

via andere bronnen kunnen nagaan of de geschreven geschiedenis 

waar is. Soms is dat mogelijk, maar soms ook niet, als we geen 

gegevens uit andere bron hebben. Veel sprekender zou het zijn, als 

in de Bijbel toekomstige dingen voorzegd zouden zijn, die later, 

veel later in de tijd precies zo zijn gebeurd. En dat is dikwijls het 

geval. 

Een mens kan de toekomst niet voorspellen. Als de Bijbel echter 

toekomstige dingen voorzegd heeft die inderdaad vervuld zijn, moet 

een grotere dan de menselijke geest de schrijver zijn geweest. Het 

lijkt mij normaal om te stellen dat God alleen de toekomst weet en 

kan voorzeggen. Dan moet de conclusie zijn dat God de Bijbel heeft 

laten schrijven. Daarvan ben ik inderdaad overtuigd. Maar laten we 

eerst eens naar de geschiedenis kijken. 
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Het begin 

 

Verder terug in de tijd dan naar het begin kan natuurlijk niet. De 

Bijbel spreekt inderdaad over het begin en zegt daarvan: “In het 

begin schiep God de hemel en de aarde.” Is dat de waarheid? Velen 

geloven dat. Anderen geloven het niet. En tegenwoordig zeggen 

velen van hen dat het begin een “big bang” (een grote knal) is 

geweest. Maar een grote ontploffing kan niet het begin zijn 

geweest; er moet vóór die knal iets zijn geweest dat kon ontploffen 

of inploffen. Men zegt het weliswaar, maar weet het niet. Meestal is 

het slechts napraten van wat iemand ooit heeft opgemerkt en 

mogelijk zelf al lang heeft verworpen als een dwaasheid. Een grote 

knal veronderstelt iets dat knalt en is dus niet het begin en een knal 

kan wel iets verwoesten maar niet iets maken. Bovendien kan een 

knal niet optreden als een getuige die erbij is geweest. Een big 

bang heeft dan ook meer het karakter van een fantasie uit 

verlegenheid dan van waarheid.  

Eén ding staat vast, niemand is erbij geweest. Maar als God 

inderdaad de hemel en de aarde geschapen heeft, was Hij er dus 

wel bij en is Hij de enige die er iets over kan zeggen. Wat in de 

Bijbel staat, heeft daarom meer het karakter van waarheid dan de 

mislukte fantasie over een grote knal.  Maar ja, als je de waarheid 

niet zoekt en niet wilt………. 

 

De eerste mensen 

 

Volgens de Bijbel zijn die ook door God gemaakt. Het eerste bericht 
daarover vinden we in Genesis 1:26-28: “En God zeide: Laat Ons 
mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over 
de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en 
over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde 
kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij 
hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot 
hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt 
haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en 
over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.” 
 

De mensen zijn dus naar Gods beeld geschapen. Dat lijkt me meer 
in overeenstemming met de merkwaardige positie van de mensen 
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en hun wezen vergeleken met de dieren, dan de veronderstelling 
dat mensen een verbeterde soort dieren zijn. En inderdaad leeft de 
mens in de schepping als een heerser aan wie alles, inclusief 
planten en dieren, onderworpen is. Maar er wordt meer bericht over 
de schepping van de mensen met meer details: “toen formeerde de 
HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in 

zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.” (Gen. 2:7) En 
vervolgens: “En de HERE God zei: Het is niet goed, dat de mens alleen 
zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.” (Gen. 2:18) 

 

Daar kunnen twee dingen worden opgemerkt: 

1  God blies de levensadem in de neus van de mens. Dat wordt van 
geen van de dieren gezegd. De mens is dus anders en het leven 
van een mens is anders. Het woord voor adem is hetzelfde als het 
woord voor geest. We zouden dus ook kunnen lezen: God blies de 
levensgeest in de neus van de mens. Daarmee wordt het verschil 
met de dieren nog duidelijker. Mensen zijn ook geestelijke wezens, 
immers naar het beeld van God gemaakt. 
2 Toen God de mens (Adam) maakte, heeft hij niet tegelijk een 
vrouw gemaakt. Dat is merkwaardig. Een vrouw maken zou toch 
niet moeilijker zijn geweest dan een man maken.  

 

God heeft wel een vrouw gemaakt, maar op een heel bijzondere 
manier. Dat lezen we in Genesis 2:21 en 22: “Toen deed de HERE 
God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een 
van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de HERE God 
bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij 
bracht haar tot de mens. Toen zei de mens: Dit is nu eindelijk been van 
mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat zij 
uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder 
verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.” 

Waarom moest dat nu zo? Heeft de Here God daar een bijzondere 
reden voor gehad? Dat moet haast wel. 

 

Het eerste huwelijk 

 

De geschiedenisles op school vond ik soms interessant, maar soms 

helemaal niet. De verhalen over de watergeuzen bijvoorbeeld en 

over Michiel De Ruyter, die waren de moeite waard. En in de pauze 

hebben we op het schoolplein heel wat Spanjaarden verslagen. We 

vroegen ons niet af of het ook nuttig was. Maar als God 
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geschiedenis schrijft is het niet alleen geschiedenis; het is tegelijk 

een soort verrekijker die ons iets van de toekomst laat zien.  

Neem nou de eerste man, Adam. God had van de mensen gezegd: 
“Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij 
heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over 
het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op 

de aarde kruipt.” Adam was dus bedoeld als heerser over alles op de 
aarde. 

Zei God daarmee iets over de toekomst? Het is immers een zaak 

uit het verre verleden? Dat is het inderdaad, maar daarbij had God 

een Ander in  gedachte, die in de toekomst de grote Heerser over 

de hele aarde zal zijn. Volgens meerdere stukken in de Bijbel zal 

die Andere de Zoon van God zijn, Jezus Christus. Hij zal werkelijk 

vrede op de aarde brengen. Maar zoals Adam wel heerste over de 

aarde, maar niet alleen, want hij had een vrouw naast zich, zal ook 

Christus niet alleen heersen. Ook Hij zal zijn bruid naast zich 

hebben die met Hem regeren zal. 

 

Wie is de bruid van Christus? 

 

Zijn bruid bestaat uit allen die in Hem geloven. Zijn die dan beter 

dan andere mensen? Beslist niet. Wat is dan het verschil met hen 

die niet in Hem geloven? Het verschil is dat Jezus Christus heeft 

betaald (met zijn sterven aan een kruis) voor alle kwaad dat 

bedreven is door de mensen die in Hem geloven. God heeft zijn 

Zoon in hun plaats geoordeeld voor hun zonden. Die gelovigen 

samen worden ook wel de gemeente genoemd. Die gemeente is 

dus ontstaan door het sterven van Jezus Christus, waaraan op 

Goede Vrijdag gedacht wordt. Toen Hij nog aan het kruis hing, 

heeft een Romeinse soldaat met een speer in zijn zijde gestoken, 

waarna er bloed en water uit kwam. We kunnen dus zeggen dat de 

gemeente ontstaan is uit de dood en de wond van Jezus Christus. 

Zonder zijn dood voor hen zouden zij nog net zo schuldig tegenover 

God zijn als andere mensen en zouden zij geen gemeente vormen. 

 

Nu terug naar Adam en zijn vrouw. Zij werd gebouwd uit een rib die 

God uit het lichaam van Adam had genomen. Waarom moest dat 

zo? 
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Wel, doordat Adam een beeld is van de toekomstige grote koning, 

Jezus Christus, moest ook zijn bruid een beeld zijn van de bruid 

van Christus, de gemeente. Die is ontstaan door zijn sterven en zijn 

wonden. Dan moest de bruid van Adam ook uit een wond in de zijde 

van Adam ontstaan. Anders klopte het beeld van geen kant. Zo 

heeft God ervoor gezorgd dat de geschiedenis van Adam en Eva 

als heersers op aarde een beeld zou zijn dat heen wijst naar de 

toekomst, als Christus over de gehele aarde heersen zal met de 

gemeente samen. De geschiedenis van het ontstaan van Adam en 

Eva is dus tegelijk een verrekijker die iets laat zien van Gods 

uiteindelijke bedoeling met de wereld en de mensen. 

Is dat van belang voor de vraag of de Bijbel waar is? Natuurlijk wel. 

Wie kan immers in de toekomst kijken en wie weet wat er over 

zoveel eeuwen komen zal en wie kan dat bepalen? Mensen niet. 

Wij weten nauwelijks wat de morgen zal brengen. Alleen God kent 

de toekomst en bepaalt die ook. 

Als Hij daarover duizenden jaren terug heeft laten schrijven, moet 

wat er in zijn boek geschreven staat wel helemaal waar zijn, zoals 

alleen God volkomen waarachtig is.  

 

De eerste zonde en het eerste offer 

 

Als er een God is die alles heeft geschapen, moest alles eigenlijk 

goed zijn. Maar er is een hele hoop ellende in de wereld. Kort 

geleden nog een aardbeving die aan duizenden het leven kostte. 

Dan klopt het toch niet! Het zou inderdaad niet kloppen als alles 

nog was zoals God het heeft gemaakt. Maar dat is niet het geval. 

Of denken we dat God moordenaars, dieven en tirannen heeft 

gemaakt? Dan zou Hij alles niet goed gemaakt hebben.  

God heeft wel alles goed gemaakt, maar het is allemaal bedorven. 

Waardoor? Doordat de eerste mensen niet deden wat God had 

gezegd maar de grote leugenaar, de duivel, gehoorzaam waren. 

Sindsdien zijn de mensen geïnfecteerd met het kenmerk van de 

duivel: zonde. En aangezien de mensen over de aarde heersten, 

sleepten zij in hun val hun koninkrijk, de hele wereld, mee. 
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Het valt niet te ontkennen dat er goed en kwaad is. Er is liefde, 

maar ook haat; er is eerlijkheid, maar ook oneerlijkheid; er is 

waarheid, maar ook leugen, enzovoort. Het goede is van God en bij 

God. Het kwade is van de duivel en bij de duivel. God had de 

mensen gezegd dat zij slechts van één boom niet mochten eten. 

Als ze dat wel deden, zouden ze op dezelfde dag  sterven. Dat was 

waarheid. De duivel zei echter tegen de vrouw dat ze niet zou 

sterven als ze toch van die boom at, maar als God zou worden. Dat 

was leugen en laster. De vrouw koos ervoor om naar de duivel te 

luisteren. Daarmee koos ze voor het kwaad en voor de duivel en 

tegen God. Ze liet ook haar man van die boom eten, zodat beiden 

zondaars werden. Dan zouden ze volgens Gods woorden dus op 

die dag moeten sterven. Dat is echter niet gebeurd. Toch heeft de 

dood toen toegeslagen. God heeft de mensen in hun naaktheid met 

rokken van dierenvellen bekleed. Er stierven dus onschuldige 

dieren in de plaats van schuldige mensen. De twee liepen in die 

kleding rond alsof zij de onschuldige dieren waren. 

 

Dat is geschiedenis, heel oude geschiedenis. Maar die oude 

geschiedenis is weer een soort verrekijker waarmee we in de verre 

toekomst kunnen zien. Wat is er dan duizenden jaren later gebeurd 

dat daarop lijkt? Wel, duizenden jaren later (voor ons ongeveer 

tweeduizend jaren terug) heeft God een onschuldig Lam geslacht 

en aan Hem het oordeel voltrokken dat wij verdienen. Dat 

onschuldige Lam was Jezus Christus, zijn Zoon, die zonder zonde 

was, maar in onze plaats de straf wilde dragen. Zoals Adam en Eva 

naakt rondliepen en probeerden zich te bedekken en te verbergen 

omdat ze als ongehoorzame kinderen bang voor God waren, zijn 

ook wij niet meer brandschoon en moet ook onze zondigheid 

bedekt worden. Waarmee moeten we dan bedekt worden? Met 

onschuld, met gerechtigheid. Maar niemand is volmaakt en waar 

vind je gerechtigheid en onschuld? Bij de mensen niet. Onschuld en 

gerechtigheid vind je alleen bij God en bij Jezus, de Zoon van God. 

Hij droeg het oordeel en stierf voor ons, opdat ieder die in Hem 

gelooft niet meer geoordeeld wordt en bekleed wordt met Zijn 

gerechtigheid. Dan vergeeft God onze zonden en denkt Hij niet 

meer daaraan. Ze zijn weggedaan. 
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’t Is waar, ook ik heb kwaad gedaan 

en kan dat niet vergoeden, 

maar Jezus is naar ’t kruis gegaan 

om ook voor mij te bloeden. 

 

Ik had het oordeel echt verdiend, 

maar Jezus is gekomen, 

en heeft als allerbeste Vriend 

mijn schuld op zich genomen. 

 

Nu, met gerechtigheid bekleed, 

ziet God bij mij geen zonden. 

Daarvoor heeft Jezus zoveel leed 

en ’t oordeel ondervonden. 

 

  Dus dank ik Hem in eeuwigheid, 

  en eenmaal zal ik boven 

  -want daar heeft Hij mij plaats bereid- 

  Hem vol aanbidding loven. 
 
De eerste moord 
 

De eerste moord is door Kaïn gepleegd. Hij vermoordde zijn 

broeder Abel omdat God het offer dat Abel bracht aannam, maar 

dat van Kaïn niet. Kaïn offerde aan de Here van de vruchten van 

zijn land. Abel offerde eerstgeborenen van zijn schapen en hun vet. 

Abel besefte dat God hem kon aanvaarden indien een onschuldige 

in zijn plaats stierf. Kaïn meende God te behagen met het resultaat 

van zijn noeste arbeid. Het offer van Abel wees op de toekomstige 

dood van Christus; dat van Kaïn was een offer zonder zondebesef. 

God moest maar waarderen wat Kaïn gewerkt had. Abel bracht het 

goede offer, maar werd omgebracht door hem die met zijn werken 

trachtte God te behagen. Zo hebben de Joden die meenden met 

goede werken God te kunnen behagen, Christus, hun Broeder naar 

het vlees, omgebracht hoewel Hij het goede offer bracht.  
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Ook deze geschiedenis is als een verrekijker, die ons in de 

toekomst de vervulling van dit beeld toont op Golgotha, waar 

Christus stierf. De moordenaar Kaïn moest op aarde ronddolen, 

maar werd wel door God bewaard. Zo zijn de Joden al bijna 

tweeduizend jaren een opgejaagd volk dat evenwel door God 

bewaard blijft. 

 
De eerste die niet stierf 
 

Toen Adam ongeveer 235 jaren oud was begon men de naam des 

Heren aan te roepen. Dat was ruim honderd jaren na de dood van 

Abel. Zo is na de dood van Christus de gemeente ontstaan. De 

volgende merkwaardige vermelding is dat Henoch met God 

wandelde en niet stierf maar door God werd opgenomen. Dat is 

weer een verrekijker die ons laat zien wat in de toekomst zal 

gebeuren met hen die na de dood van Christus de gemeente 

vormen en met God wandelen. Zij sterven niet allen, maar worden 

tenslotte opgenomen, de Here tegemoet in de lucht. 

 
Het eerste oordeel 
 

Daarop volgt de geschiedenis van de zondvloed, het oordeel over 

de goddeloze wereld, waarin slechts acht mensen met allerlei 

dieren gespaard werden. Zij moesten wel door de vloed heengaan 

maar waren veilig in een soort schip, de ark. Die vloed wordt in 

Genesis zes voor het eerst genoemd en aangekondigd.  

Dat is de volgende verrekijker, die ons het beeld toont van de 

komende tijd van oordelen nadat de gemeente is opgenomen. De 

openbaring schrijft uitvoerig over die periode. 

De eerste zes hoofdstukken in de Bijbel geven dus 

geschiedenissen die zes maal een profetisch karakter hebben van 

wat in veel latere tijden inderdaad heeft plaats gevonden of voor 

een deel in het Nieuwe Testament wordt genoemd als toekomstige 

gebeurtenis. 

 

Wie kan de toekomst voorspellen dan God alleen? 
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Ik noteerde slechts een klein stukje. Maar na de genoemde zes 

hoofdstukken van Genesis vinden we telkens weer dat profetische 

karakter van verschillende geschiedenissen, die een machtig en 

bijzonder uitgebreid en bevestigd bewijs zijn van de goddelijke 

oorsprong en waarachtigheid van de Bijbel. Onderzoek het en ga 

het na. De Bijbel kan het meest kritische onderzoek doorstaan. 

Houdt u zich liever aan speculaties en theorieën van mensen, ik 

kan u niet tegenhouden, maar zij leveren u niets op. Wie echter 

God wil eren en zijn Woord gelooft, maar bovenal Jezus Christus 

aanneemt, ontvangt vergeving van zonden en het eeuwige leven.   

         

J.Ph.B. 

 

~~~~~~~~~~ 

 
 
 
 
 
 

De profetie van Ezechiël (19) 
______________________________________________ 
 
Hoofdstuk 24 (vervolg) 
 
Een groot verlies als teken van wat hun te wachten stond 

 
15 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
16 Mensenkind, zie, Ik neem de lust van uw ogen door een 
plotselinge slag van u weg, maar gij zult geen dodenklacht 
aanheffen, gij zult niet wenen noch tranen storten. 
17 Kerm in stilte; dodenrouw zult gij niet bedrijven; bind uw 
hoofddoek om, doe uw schoenen aan uw voeten, bedek uw bovenlip 
niet, en eet het brood niet, dat de mensen u brengen. 

 

De profeet zou zelf in zijn verdriet een teken worden en door zijn 

afwijkende reactie de nodige vragen oproepen. Het woord Gods 

zonder meer vond blijkbaar helemaal geen gehoor meer. De Here 
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zou een slag toebrengen die niemand onberoerd zou laten. De 

profeet echter moest geen rouw betonen, maar zijn verlies dragen 

als te groot om volgens het normale gebruik te rouwen. 

 
18 Des morgens nu sprak ik tot het volk, des avonds stierf mijn 
vrouw. En op de volgende morgen deed ik, zoals mij bevolen was. 
19 Toen zeide het volk tot mij: Wilt gij ons niet meedelen, wat het 
ons te zeggen heeft, dat gij dit doet? 

 

Zo bewerkte de Here dat onbekeerlijke lieden toch zouden luisteren 

naar wat Hij door zijn profeet tegen hen zeggen wilde. En als zou 

komen hetgeen de profeet te voorzeggen had, zouden zij op zijn 

minst moeten erkennen, dat de Here door de profeet gesproken en 

de waarheid gezegd had. 

 
20 Daarop zeide ik tot hen: Het woord des HEREN is tot mij 
gekomen: 
21 zeg tot het huis Israëls: zo zegt de Here HERE: zie, Ik ontheilig 
mijn heiligdom, uw sterkte, waarop gij trots zijt, de lust van uw ogen 
en het verlangen van uw ziel; uw zonen en dochters, die gij 
achtergelaten hebt, zullen door het zwaard vallen. 
22 En gij zult doen, zoals ik gedaan heb: uw bovenlip zult gij niet 
bedekken en het brood niet eten, dat de mensen u brengen, 
23 uw hoofddoeken zult gij om het hoofd dragen en uw schoenen 
aan de voeten. Gij zult geen dodenklacht aanheffen noch wenen, 
maar wegkwijnen in uw ongerechtigheid en de een tegen de ander 
jammeren. 
24 Ezechiël zal u tot een zinnebeeld zijn; juist zoals hij doet, zult gij 
doen wanneer het komt en gij zult weten, dat Ik de Here HERE ben.   

 

Zoals Ezechiël het verlies van zijn vrouw gevoelde, zou het volk in 

Babel in plaats van herstel en terugkeer het verlies van de tempel 

en van hun achtergebleven kinderen gevoelen en hun droefheid en 

verslagenheid in het land van hun ballingschap niet kunnen uiten 

zoals zij dat in Israël gedaan zouden hebben. Zij verwachtten die 

ramp niet, maar die zou komen en dan zouden zij moeten 

erkennen, dat de Here gesproken had.  

 
25 En wat u betreft, mensenkind, voorwaar, ten dage waarop Ik hun 
sterkte van hen zal wegnemen, de luister waarin zij zich verheugen, 
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de lust van hun ogen en het verlangen van hun ziel, hun zonen en 
dochters, 
26 te dien dage zal een vluchteling tot u komen om het u te 
boodschappen. 
27 Op die dag zal uw mond geopend worden bij de komst van de 
vluchteling; dan zult gij spreken en niet meer stom zijn. Zo zult gij 
hun tot een zinnebeeld zijn, en zij zullen weten, dat Ik de HERE 
ben. 

 

Hier heeft de Here tegen de profeet gezegd, dat een ontkomene de 

tijding van de val van Jeruzalem en haar verwoesting zou komen 

brengen. Dan zou de profeet spreken en dan zou het volk moeten 

erkennen, dat de Here drie jaren eerder voorzegd had wat komen 

zou. (De vervulling wordt in hoofdstuk 33 vanaf vers 21 vermeld.) 

Het is merkwaardig dat ook heden zelfs theologen moeite hebben 

om te erkennen of geloven dat bepaalde profetische voorzeggingen 

meerdere jaren voordat het voorzegde gebeurde als profetie zijn 

uitgesproken. Zij lijken profetie onmogelijk te achten en proberen 

aannemelijk te maken dat het niet om profetie gaat maar om 

geschiedschrijving. Ongeloof zal altijd trachten onder de noodzaak 

om te buigen voor de waarachtigheid van Gods Woord uit te komen. 

Wie in die gezindheid is, zal zelfs bewijs blijven aanvechten. Maar 

wie gelooft, erkent de woorden die de Here Jezus sprak: “uw woord 

is de waarheid.” (Joh. 17:17) 

  
Hoofdstuk 25 
 

In enige nu volgende hoofdstukken heeft Ezechiël moeten 

profeteren tegen omringende volken waarmee Israël te doen heeft 

gehad. De Ammonieten waren als eersten aan de beurt:  

 

Een profetie tegen Ammon en Moab 

 
1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
2 Mensenkind, keer uw gelaat naar de Ammonieten, profeteer tegen 
hen, 
3 zeg tot de Ammonieten: hoort het woord van de Here HERE: zo 
zegt de Here HERE: omdat gij ha! geroepen hebt over mijn 
heiligdom, toen het ontwijd werd, en over het land van Israël, toen 
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het verwoest werd, en over het huis van Juda, toen het in 
ballingschap ging, 
4 daarom, zie, Ik geef u aan de stammen van het Oosten ten 
eigendom; die zullen hun tentenkampen in u opslaan en in u hun 
verblijfplaatsen kiezen; die zullen uw vruchten opeten, die zullen uw 
melk opdrinken. 
5 Ik zal Rabba tot een weide voor kamelen maken en de steden der 
Ammonieten tot een rustplaats voor kleinvee; en gij zult weten, dat 
Ik de HERE ben. 

 

Toen Israël Palestina in bezit ging nemen had de Here het volk 

verboden de Ammonieten en de Moabieten te bestrijden. Via hun 

eerste vader Lot, de neef van Abraham, waren zij aan Israël 

verwant; bovendien was Lot een rechtvaardige geweest die er voor 

had gekozen om met Abraham mee te trekken toen hem door God 

geboden werd om uit zijn land te gaan naar het land dat God hem 

wijzen zou. Abraham had weliswaar ook uit zijn familie moeten 

gaan maar Lot openbaarde met zijn keuze iets van geloof in de God 

die Abraham riep. En de Here gedacht dat zelfs zo lange tijd 

daarna. Maar het nageslacht van Lot openbaarde een andere 

gezindheid dan hun vader getoond had. Zij hadden hun vreugde 

geuit toen het heiligdom des Heren werd ontwijd en genoten toen 

Joden in ballingschap werden weggevoerd. Die wegvoering was 

weliswaar een strenge tuchtiging door God van zijn volk, maar met 

dat al bleef het toch Gods uitverkoren volk, geliefden om der 

vaderen wil. En dat God hen tuchtigde, betekende niet dat 

omringende volken vrij waren om de tuchtiging nog te verzwaren, 

volken die beslist niet meer godvrezend waren dan zij. De Here zou 

Ammon daarom eveneens tuchtigen door stammen uit het oosten, 

die hun steden zouden verwoesten en de opbrengst van hun land 

zouden roven. 

 
6 Want zo zegt de Here HERE: Omdat gij in de handen geklapt en 
met uw voeten gestampt hebt en u vol bitter leedvermaak vrolijk 
gemaakt hebt over het land van Israël, 
7 daarom, zie, Ik strek mijn hand tegen u uit, en zal u ten buit geven 
aan de volken, u uitroeien uit de natiën en u doen verdwijnen uit de 
rij der landen; verdelgen zal Ik u. En gij zult weten, dat Ik de HERE 
ben. 
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Omdat zij leedvermaak hadden getoond over de ellende waarin de 

Joden gedompeld werden, zouden zij op hun beurt niet minder 

ellende meemaken totdat hun naam zelfs niet meer genoemd zou 

worden. De volgende aankondiging betrof Moab: 

 
8 Zo zegt de Here HERE: Omdat Moab en Seïr gezegd hebben: zie, 
het huis van Juda is als alle andere volken, 
9 daarom, zie, Ik zal de berghellingen van Moab doen blootliggen, 
zodat er geen steden meer zijn, geen enkele uitgezonderd. Het 
sieraad des lands: Bet–Jesimoth, Baäl–Meon en Kirjataïm. 
10 Aan de stammen van het Oosten zal Ik het in bezit geven, 
tezamen met het gebied der Ammonieten, zodat onder de volken 
niet meer aan de Ammonieten gedacht zal worden, 
11 en Ik aan Moab gerichten voltrekken zal; en zij zullen weten, dat 
Ik de HERE ben. 

 

De Here aanvaardde het niet dat Moab Juda op één lijn stelde met 

onverschillig welk heidenvolk. De Moabieten die afgodendienaars 

waren zouden daarom evenmin aan Gods oordelen ontkomen, 

opdat zij zouden weten dat hetgeen Juda overkwam niet behoorde 

tot de gebruikelijke gang van zaken waarbij volken opkwamen en 

weer verzonken. Zij moesten bedenken dat de Here ingreep omdat 

Juda tegen Hem overtreden had. Maar daarmee verloor Israël zijn 

positie niet van een volk dat de Here had verkoren en geroepen. 

Gelijkschakeling met heidense volken duldde de Here niet, hoe 

ernstig Hij hen ook moest tuchtigen.  

 

Wat in onze tijd de volken rond Israël ook mogen denken of 

bedoelen, Israël is nog steeds het uitverkoren nageslacht van 

Abraham, hoe ongelukkig of beklagenswaardig hun situatie ook 

mag zijn of worden. De Here vergeet zijn beloften aan hen niet en 

zal op zijn tijd na bekering de hun beloofde zegeningen ook doen 

komen.     

 
Wordt D.V. vervolgd 

J.Ph. B 

 

~~~~~~~~~~ 
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Samenkomen in Zijn Naam (5) 

______________________________________________ 
 
Praktische kenmerken van ons samenkomen 
 
Voordat we enkele praktische kenmerken van ons samenkomen 
bespreken, moeten we ons eerst afvragen wat de bedoeling is van 
de uitdrukking die we vinden in 1 Korinthiërs 11:18: “…wanneer gij 

als gemeente samenkomt…” en in 1 Korinthiërs 11:20: “Wanneer gij 

dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren;…”. Het is 
dus niet zo dat wanneer bijvoorbeeld een aantal gelovige broeders 
en zusters samen zijn voor welke gelegenheid dan ook, er dan 
sprake is van een samenkomen als gemeente. We kunnen ons 
voorstellen dat er een gelegenheid is waarbij er iets te vieren is, 
zoals  bijvoorbeeld een behaald examen van één van de kinderen 
of een verjaardag. Veelal zal dan daadwerkelijk een aantal 
broeders en zusters samenzijn vanwege dit verheugende feit. Zij 
kunnen dan samen eten, waarbij zeker één van de broeders een 
dankgebed zal uitspreken en na afloop van de maaltijd kunnen zij 
ook nog samen enkele liederen zingen. Het zal dan ook zeker wel 
voorkomen dat één van de aanwezige zusters voorstelt om een lied 
te zingen. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een gebed, 
waarbij een broeder allen bij de Heer aanbeveelt en vraagt om een 
behouden thuisreis. Dat is goed en geeft ons een verbondenheid 
met elkaar en met de Heer, maar het is zeker geen gemeentelijke 
samenkomst. Welnu zult u zeggen, waarom dan niet? Er zijn er 
toch twee of drie bij elkaar en dat is toch het criterium?  
 
Wanneer we goed lezen wat Mattheüs 18 : 20 ons leert, dan zien 
we het verschil. Daar staat immers: “Want waar twee of drie vergaderd 

zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.” Het gaat om de 
toevoeging “in mijn naam”. Wanneer we samenzijn voor een 
verjaardag of ander heugelijk feit, dan zijn we bij elkaar om die 
specifieke gelegenheid te vieren, maar niet in de naam van onze 
Heer en Heiland. Het speciale karakter van het samenkomen als 
gemeente ligt niet in de één of andere heugelijke gebeurtenis van 
één van de broeders of zusters of kinderen, maar in het feit dat we 
samenkomen in Zijn naam. Het samenkomen van de gemeente 
heeft als enige reden dat we samenkomen om Hem en in Zijn 
naam. Als gemeente samenkomen betekent ook dat daarmee een 
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beperking wordt aangebracht, namelijk in die zin dat zij 
samenkomen die tot de gemeente behoren en dat zij dat doen in 
afzondering. De discipelen waren op de opstandingsdag van de 
Heer bij elkaar met de deuren gesloten uit vrees voor de Joden. 
Anderen waren daar niet bij. Zo is het ook met het gemeentelijk 
samenkomen. Niet zomaar toevallig een bijeenkomst van gelovigen, 
maar een bepaalde, vooraf bekende plaats en tijd, waar zij die door 
de Heer gekocht zijn met zijn kostbaar bloed samenkomen in Zijn 
naam. Het zal zeker zo zijn dat kinderen van gelovige ouders daar 
ook zijn en het kan zeker ook voorkomen dat broeders en zusters 
andere bekenden uitnodigen om met hen mee te gaan, mogelijk 
zelfs geheel ongelovige mensen, maar het karakter van de 
samenkomst wordt bepaald door het feit dat gelovige broeders en 
zusters daar zijn vergaderd in Zijn naam. Daar heeft Hij het voor 
het zeggen door zijn Geest. 
 
Die bijeenkomst heeft dus ook niet het karakter van een 
evangelisatie bijeenkomst, waarbij we juist zoveel mogelijk 
ongelovige mensen zouden willen ontvangen. Nee, het is als het 
ware een bijeenkomst waarbij de invloeden van de wereld zo veel 
mogelijk worden buitengesloten, zodat we ons in alle rust aan de 
voeten van onze Heer kunnen zetten en afwachten wat Hij ons door 
Zijn Geest en Woord te zeggen heeft. In een dergelijke bijeenkomst 
is ons getuigenis niet ten opzichte van de wereld, maar zoals we 
lezen in Efeziërs 3:10: “..opdat thans door middel van de gemeente aan 
de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige 
wijsheid Gods bekend zou worden,…..” 

 
Het is dus allereerst een getuigenis voor de overheden en de 
machten in de hemelse gewesten en niet een getuigenis tegenover 
de wereld. Dat laatste kan het wel zijn zoals we lezen in 1 
Korinthiërs 14:23–25: “Indien dan de gehele gemeente bijeengekomen 
is en allen in tongen spreken, en er komen toehoorders of ongelovigen 
binnen, zullen zij niet zeggen, dat gij wartaal spreekt? Maar als allen 
profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij 
door allen doorgrond, het verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij 
zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden, dat God inderdaad 

in uw midden is.” De ongelovige of onkundige wordt hier juist geraakt 
door het feit dat de gemeente samenkomt in afzondering, dat wil 
zeggen niet volgens de principes van de wereld maar volgens de 
richtlijnen die Gods Woord ons geeft. Door de werking van de 
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Geest door de broeders wordt zo iemand dan geraakt en kan tot 
bekering komen. 
 
Wanneer we een vergelijking maken tussen de manier van 
samenkomen zoals wij die kennen en wat in de verschillende 
kerken en kringen gebruikelijk is dan valt een aantal zaken meteen 
op. Laten we die zaken eens onderscheiden: 
 

-  de broeders en zusters zitten niet door elkaar, maar van 

elkaar gescheiden; 

- de zusters hebben hun hoofd bedekt, de broeders niet; 

-  er is geen dominee of voorganger; 

-  er is geen vooraf bepaalde liturgie, maar de samenkomst 

krijgt zijn inhoud door het spreken van de broeders, die een 

lied opgeven, een gebed uitspreken, een Schriftplaats 

voorlezen, een lering geven of een boodschap brengen; 

- wanneer de broeders spreken gaan zij staan;  

- er is geen orgel of andere muzikale ondersteuning bij het 

zingen van liederen; 

- de zusters zingen wel de liederen mee, maar zwijgen verder 

in de dienst. 

 
Om met het laatste te beginnen: iemand zou kunnen zeggen dat 
wanneer er in de Bijbel staat dat de vrouwen moeten zwijgen in de 
gemeente, ze dan ook niet mogen meezingen. De tekst uit 
Hebreeën 2 die we hiervoor aanhaalden en die zowel in het Oude 
als in het Nieuwe Testament voorkomt, werpt daarop echter een 
bijzonder licht. Er is immers sprake van verkondiging aan de 
broeders en lofzingen in het midden van de gemeente. (Hebr. 2:12) 
De gemeente bestaat uit broeders en zusters en zij mogen dan ook 
tezamen lofzingen in navolging van de Heer, die zelf deze lofzang 
aanheft. Het spreken is echter voorbehouden aan de broeders. Hoe 
belangrijk is het daarbij te beseffen dat de Heer zelf de Naam des 
Heren aan zijn broeders verkondigd. Wanneer de broeders spreken 
dan is het niet zo dat zij uit zichzelf maar wat dingen naar voren 
brengen, maar is het de Heilige Geest die in hen de woorden van 
de Heer neerlegt. Zij zijn als het ware de spreekbuis. Wat een 
vermaning zit hier ook in voor de broeders, dat zij zich in 
afhankelijkheid van de Heer opstellen en wachten op wat Hij te 
zeggen heeft. In 1 Korinthiërs 14:26 lezen we: “Hoe staat het dan, 
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broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een 
lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot 

stichting geschieden.” Wanneer de Heer zelf, door Zijn Geest, de 
broeders wil doen spreken, dan zal dat zeker tot stichting van de 
gemeente zijn. Altijd immers zal dan de Heer Jezus en God onze 
Vader worden verheerlijkt en zal de gemeente tot lof en aanbidding 
komen. Worden echter menselijke woorden gesproken dan kunnen 
die niet tot stichting zijn. Dan kunnen ook de broeders beter 
zwijgen. 
 
Het gescheiden zitten van de broeders en zusters heeft niets te 
maken met een achterstelling van de één ten opzichte van de 
ander, zoals de satan ons maar al te graag wil influisteren, maar 
alles met het uitdrukking geven aan de verschillende posities die 
we als broeders en zusters innemen in de Heer. Als de man het 
beeld en de heerlijkheid Gods is, zoals we gezien hebben en de 
vrouw de heerlijkheid van de man (of de mens) dan verstaan we dat 
het niet aangaat de heerlijkheid Gods en de heerlijkheid van de 
mens met elkaar te vermengen. Ook in ons zitten mogen we laten 
zien dat we ons willen onderwerpen aan de orde die God zelf ons 
aangeeft en daarin mogen we ook een getuigenis zijn ten opzichte 
van de machten en overheden in de hemelse gewesten, zoals ook 
de koningin van Scheba door de positie die de verschillende 
personen in het huis van Salomo innamen onder de indruk kwam 
van zijn wijsheid en macht. 
Het is belangrijk hier op te merken dat we in het Nieuwe Testament 
geen enkele letterlijke aanwijzing vinden over het gescheiden zitten 
van de broeders en de zusters. Laten we er dan ook voor waken 
het een noodzakelijk kenmerk te noemen van ons gemeentelijk 
samenzijn, of anders gezegd dat wanneer broeders en zusters door 
elkaar zitten er dus geen sprake zou zijn van een gemeentelijke 
samenkomst. We mogen het echter zien als geheel in lijn met een 
ander, wel kenmerkend, uiterlijk verschil tussen de broeders en 
zusters, namelijk het feit dat de zusters hun hoofd gedekt hebben 
en de broeders niet, zoals we dat al eerder zagen in de 
overdenking van wat Paulus, geleid door Gods Geest, schreef in 1 
Korinthiërs 11. Paulus sluit dat gedeelte af met de woorden: “Maar, 
indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een 

gewoonte niet, en evenmin de gemeenten Gods.” (1 Korinthe 11:16) 
Het is niet van deze tijd alleen dat er vraagtekens worden gezet bij 
dit praktisch zichtbare onderscheid tussen broeders en zusters. Het 
is echter een opdracht van God en heeft Hij het niet alleen voor het 
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zeggen in die heilige tempel, die woonstede Gods in de Geest? Zou 
Hij ook niet het beste weten hoe wij Zijn veelvoudige wijsheid 
moeten bekend maken aan de overheden en de machten in de 
hemelse gewesten? Die overheden en die machten kunnen wij niet 
zien hoewel ze er wel zijn en wij als gemeente een taak ten 
opzichte van hen hebben. God kent ze echter wel en dus moeten 
we Zijn opdracht tot bekendmaking van Zijn veelvoudige wijsheid 
volgen zonder vragen.  
 
Overigens is dat zichtbare onderscheid tussen de broeders en de 
zusters er alleen zolang de gemeente nog op aarde is en zolang wij 
nog in ons sterfelijke lichaam zijn, waarop de zondige natuur nog 
haar vat heeft. In 1 Korinthiërs 11:11 lezen we immers: “En toch, in 
de Here is evenin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw.” 

En op de vraag van de sadduceeën aan de Heer in Mattheüs 22, 
van wie de vrouw zal zijn in de opstanding, die met zeven broers 
getrouwd is geweest omdat geen van hen bij haar kinderen had 
verwekt voor hij stierf, antwoordde Hij: “Gij dwaalt, want gij kent de 
Schriften niet noch de kracht Gods. Immers, in de opstanding huwen zij 
niet, en worden niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de 

hemel.” (Matth. 22 : 29,30) Dan hebben we een verheerlijkt lichaam, 
zonder zonde en de Heer gelijkend en dan is onze openbaring 
zodanig dat de overheden en de machten in de hemelse gewesten 
als vanzelf de veelvoudige wijsheid Gods zien in die miljarden 
verlosten door het bloed van het Lam, die in Openbaring worden 
gezien als de vierentwintig oudsten die rondom de troon zijn. Van 
hen lezen we in Openbaring 4:10,11: dan “zullen de vierentwintig 
oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem 
aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor 
de troon werpen, zeggende: Gij, onze Here en God, zijt waardig te 
ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht;....” 

 

wordt DV vervolgd 

K.P. 
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