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Rust in onze ziel 

 
Wees stil mijn ziel, de Heer is aan uw zijde, 

draag wat Hij oplegt, moeite, last of rouw. 

Laat God voorzien, u sterken en u leiden, 

veel kan verand’ren, maar Hij blijft getrouw. 

Weest stil mijn ziel, de Heiland, die u leidt, 

heeft aan het einde vreugd voor u bereid. 

 

Wees stil mijn ziel, wat u mocht overkomen, 

heden en toekomst liggen in Gods hand. 

Wordt u welhaast de moed, de hoop ontnomen, 

wacht op de Heer, vat moed, zijn Woord houdt stand. 

Wees stil mijn ziel, de storm waarop u staart, 

kent nog de stem, die hem regeerd’ op aard. 

 

Wees stil mijn ziel, de jaren snellen henen 

en spoedig zullen w’eeuwig bij Hem zijn. 

Tranen en rouw zijn dan voorgoed verdwenen, 

dan zijn er liefd’ en vreugd’ in plaats van pijn. 

Weest stil mijn ziel, straks is het alles goed, 

als ons de Heer, de Bruidegom ontmoet. 

 

J.Ph.B. 
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Het evangelie dat Johannes schreef (7) 
______________________________________________ 
 
Hoofdstuk 4 (vervolg) 
 
De zoon van een hoveling genezen 
 

43 En na die twee dagen vertrok Hij vandaar naar Galilea, 
44 want Jezus zelf had getuigd, dat een profeet in zijn vaderland 
niet in ere is. 
45 Toen Hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileeërs Hem, 
omdat zij gezien hadden, al wat Hij te Jeruzalem op het feest 
gedaan had, want zij waren ook zelf naar het feest geweest. 

 

De tekenen die in deze verzen worden bedoeld zijn in hoofdstuk 

2:23 vermeld. Details worden er niet bij gegeven. De tekenen waren 

bedoeld om de Joden ervan te overtuigen dat Hij van God gekomen 

was, zoals ook blijkt uit de woorden van Nicodémus in hoofdstuk 

3:2. 

In Kana in Galilea had de Here het water in wijn veranderd, wat zijn 

eerste teken wordt genoemd. De Galileeërs ontvingen Hem echter 

om de tekenen die zij in Jeruzalem op het feest hadden gezien. Het 

teken dat Hij in Kana had gegeven had blijkbaar weinigen overtuigd 

want het wordt zelfs niet genoemd. Hij was nu teruggekomen om 

hun een tweede teken te laten zien (vers 54). 

 
46 Hij kwam dan weder te Kana in Galilea, waar Hij het water tot 
wijn gemaakt had. En er was te Kapernaüm een hoveling, wiens 
zoon ziek was. 
47 Toen deze hoorde, dat Jezus uit Judea naar Galilea gekomen 
was, ging hij tot Hem en verzocht Hem te komen en zijn zoon te 
genezen; want deze lag op sterven. 
48 Jezus zeide dan tot hem: Indien gijlieden geen tekenen en 
wonderen ziet, zult gij niet geloven. 

 

De man uit Kapernaüm heeft waarschijnlijk van het eerste teken in 

Kana gehoord en vervolgens ook van wat de Here in Jeruzalem had 

gedaan. Dankzij die tekenen ontving men Hem ook. Maar de 

hoveling ging verder. Er was nood in zijn gezin en die nood dreef 

hem naar de Here Jezus toe. 
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Niemand verlangt naar grote nood en zorg. Maar als er wel nood is, 

zullen we eerder hulp zoeken dan indien alles naar wens gaat. Door 

zijn plaatsgenoten zal die hoveling niet beschouwd zijn als iemand 

met wie men medelijden moest hebben. Hij was zonder twijfel een 

man van aanzien met bezit. Hij had onder andere slaven. Dat kon 

niet iedereen zich veroorloven. Maar wat baat bezit en welvaart als 

de dood voor de deur staat? Alleen God heerst over leven en dood. 

We weten niet hoeveel die hoveling daarvan heeft begrepen. Maar 

hij deed en beroep op Hem van wie was gebleken, dat “God met 

Hem was”, zoals Nicodémus het had uitgedrukt. 

Lezer, vergun mij u te vragen of u ook de nood kent van een mens 

die beseft dat de dood komt. We zijn wel allen verschillend en ook 

onze omstandigheden zijn niet gelijk. Maar we vallen wel allemaal 

onder Gods oordeel omdat we zondaars zijn. Daar kan er maar Eén 

helpen, Jezus Christus, die het oordeel heeft ondergaan, niet voor 

eigen kwaad, maar voor dat van allen die in Hem geloven en Hij 

heeft de dood overwonnen. Doe dan als de hoveling. Hij ging naar 

Jezus. Dat mag u ook doen. Hij nodigt ons zelfs uit: “Komt tot Mij, 

allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven”. (Matth.11:28) 
 

49 De hoveling zeide tot Hem: Heer, kom af, eer mijn kind sterft. 
50 Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw zoon leeft! De man geloofde 
het woord, dat Jezus tot hem sprak, en ging heen. 

 

“Heer kom af eer hij sterft.” Geen redeneringen, geen aarzelingen, 

geen overwegingen of hij mogelijk iets moest doen om gehoord te 

worden, geen vraag of hij misschien in aanmerking zou kunnen 

komen om geholpen te worden. Zijn besef van het dreigende 

gevaar deed hem zonder omhaal vragen wat hij nodig had: “Heer, 

kom af”. Zo mag ieder zonder enige verdienste of zonder belofte 

van een royale vergoeding tot de Here Jezus gaan, die uit de hemel 

is afgekomen om mensen te helpen uit de nood van hun zonden die 

hen tot de eeuwige dood voert. Wie zich tot Hem bekeert en in Hem 

gelooft heeft het eeuwige leven, waarover de dood geen macht 

heeft. Het woord dat de Here sprak was voldoende. De man 

geloofde zonder te zien of te voelen. Dat is tot beschaming van 

velen, die heel goed weten welke woorden de Here spreekt tot 
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iemand die in Hem gelooft. Helaas geloven velen niet op zijn woord 

en willen zij eerst voelen, zien, bevinden. Dat is niet zo mooi. 

Waarom niet? Omdat het ongeloof is, een niet vertrouwen wat 

Jezus zegt, alsof Hij even onbetrouwbaar is als wij. Inderdaad 

beschamend. 
 

51 En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet 
en zeiden, dat zijn kind leefde. 
52 Hij vroeg hun naar het uur, waarop de beterschap was 
ingetreden; zij zeiden tot hem: Gisteren op het zevende uur werd hij 
vrij van koorts. 
53 De vader dan bemerkte, dat het dat uur was, waarop Jezus tot 
hem gezegd had: Uw zoon leeft, en hij werd zelf gelovig en zijn 
gehele huis. 

 

Als de man eerst nog een uur was weggebleven omdat hij 

boodschappen moest doen en hij daarna nog tot de avond bij een 

oom op bezoek was gegaan, dan had hij bij zijn late thuiskomst 

precies hetzelfde mogen constateren. Niet de mededeling van zijn 

slaven noch zijn controle van het uur van herstel hadden zijn zoon 

van de koorts bevrijd. De Here had gesproken en vervuld wat Hij 

zei. Dat doet Hij ook vandaag nog. We hoeven dat niet te 

controleren, we moeten het geloven.  

De man werd gelovig met zijn hele huis (dat is inclusief zijn 

personeel). Laat het bij ons niet nodig zijn om na te gaan of de 

Here zijn woord gestand doet: zalig die niet zien en toch geloven. 

 
54 En dit deed Jezus weder als tweede teken, toen Hij uit Judea 
naar Galilea gekomen was. 

 

Dit was het tweede teken dat in dit evangelie moet tonen wie Hij 

werkelijk is: de Zoon van God, alwetend en almachtig, de Here die 

naar ons omziet en helpen kan waar geen redding meer mogelijk 

lijkt. Hij is de Verlosser die voor zondaars de schuld betaalde en 

van die zondaars slechts bekering en geloof vraagt. 
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Hoofdstuk 5 
 
De man die acht en dertig jaren ziek was 

 
1 Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar 
Jeruzalem. 
2 Nu is er te Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad, dat in het 

Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt (Huis der 
barmhartigheid), met vijf zuilengangen. 

3 Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en 
verschrompelden, die wachtten op de beweging van het water. 
4 Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad; 
dan bewoog het water; wie er dan het eerst in kwam na de 
beweging van het water werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. 

 

Er was een feest, niet des Heren, maar van de Joden. We weten 

niet welk feest het is geweest, maar de uitdrukking “feest der 

Joden” zegt ons dat God, gezien het ongeloof van het volk en hun 

huichelarij, in hun feesten geen welgevallen had. Daarmee stemt 

overeen dat we hier lezen over “een menigte zieken, blinden, 

verlamden en verschrompelden”. Zij zochten bij het badwater 

genezing, maar slechts een enkeling vond dat.  

Dat is wel geschikt als schildering van de toestand waarin de 

mensheid verkeert. Het leven is immers een groot feest, althans zo 

zien velen dat. Totdat men ontdekt dat het geen feest is. Er 

mankeert van alles aan. Waaraan? Aan ons, de mensen. 

 
5 En daar was een man, die reeds achtendertig jaar lang ziek 
geweest was. 
6 Hem zag Jezus liggen en daar Hij wist, dat hij daar reeds lange 
tijd was, zeide Hij tot hem: Wilt gij gezond worden? 
7 De zieke antwoordde Hem: Here, ik heb geen mens om mij, zodra 
er beweging komt in het water, in het bad te werpen; en terwijl ik 
onderweg ben, daalt een ander voor mij af. 

 

De Here wist van zijn toestand. Die leek hopeloos. Hij was 

machteloos en zijn inspanningen baatten hem niet. Bovendien had 

hij niemand om te helpen. Toen kwam de vraag “Wilt gij gezond 

worden?” Het antwoord was “Ik heb niemand”. Niemand?  Totdat 

Jezus kwam. De man besefte dat hij ziek was, achtendertig jaren 
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al. Hij lag niet zonder reden in Bethesda te wachten. Maar niemand 

zag naar hem om. Men zag hem misschien als een hopeloos geval. 

Maar God zag hem en wist van zijn toestand. Maar God wist ook 

waardoor hij in die toestand gekomen was: zonde. We weten niet 

welke zonde. Wat we wel weten is dat alle mensen gezondigd 

hebben. God weet het en kent ook ons. En zoals er voor deze zieke 

man geen helper was totdat Jezus kwam, zo is er voor ons ook 

geen helper totdat Jezus komt. Hij was gekomen om het werk Gods 

te doen. God werkte en werkt nog om hulpelozen die door eigen 

ongerechtigheid verlamd niet verder kunnen, te doen opstaan: 

  
8 Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw matras op en wandel. 

 

In de hopeloze toestand waarin de zonde ons brengt kan alleen 

God hulp bieden. En Hij wil dat doen. Daarvoor is de Here Jezus, 

de Zoon van God, gekomen.  

Feest vieren? Met een menigte zieken? De leegheid van je hart 

camoufleren met het lawaai van een drumstel, je hopeloosheid 

verdringen met de roes van zoveel glazen bier, je hunkering stillen 

met zondig gedrag dat je naar beneden trekt tot je ziel in de modder 

van schuldgevoelens omkomt?  

Jezus Christus, God in mensengestalte, sprak “sta op en wandel”. 

Lezer, Hij is gekomen om zondaars te helpen. Laat u dan helpen. 

Gehoorzaam Zijn stem en geloof in Hem. Zijn macht om uitkomst te 

geven toont duidelijk genoeg, dat Hij God is. Dringt het tot u door 

dat God is neergedaald omdat Hij onze nood kent en wil verlossen? 

 
9 En terstond werd de man gezond en hij nam zijn matras op en ging zijns 
weegs. 

 

Luister naar Hem die van God gekomen is. Dat deed de man en hij 

kon lopen. Het was het derde teken dat in dit evangelie is vermeld 

en aantoonde dat Hij goddelijke macht en gezag had. Maar de 

Joden kwamen met bezwaren. Zij vonden het volkomen fout, dat de 

man zijn matras op de sabbat droeg:  

 
10 De Joden dan zeiden tot de genezene: Het is sabbat en dan 
moogt gij uw matras niet dragen. 
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We moeten bij het woord matras niet denken aan wat wij een 

matras noemen. Het was eerder een matje dat eenvoudig kon 

worden meegedragen.  

Was de man een handelaar in dergelijke matrasjes die zijn 
koopwaar ging bezorgen? Was hij aan het werken op de sabbat? 
Neen, hij was na achtendertig jaren genezen en nam mee naar huis 
waarop hij gelegen had.  
 

11 Doch hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, die 
heeft tot mij gezegd: Neem uw matras op en ga uws weegs. 

 

Zou hij niet luisteren naar Hem die gezegd had “sta op, neem uw 

matras op en wandel” en die hem gezond gemaakt had? Was zijn 

genezing niet een teken dat die Man godvrezend was? Het was 

immers duidelijk dat God alleen hem de gezondheid op het woord 

van die Man had kunnen geven! 

Maar zo bezagen de Joden dit teken niet. De sabbat werd 

geschonden. Dat was te veroordelen ook al was er een wonder 

gebeurd. Welke Jood kon opdracht gegeven hebben op sabbat je 

matras te dragen? 

 
12 Zij vroegen hem: Wie is de mens, die tot u gezegd heeft: Neem 
op en ga uws weegs? 
13 En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was 
ontweken, omdat er een grote schare op die plaats was. 

   

Wat zijn er vaak veel mensen om ons heen die ons verhinderen de 

Verlosser te leren kennen. Mensen met hun redeneringen. De een 

zegt dit en de ander dat, maar voor een hulpeloze en machteloze 

zondaar is er maar één ding dat nodig en nuttig is: luister naar Hem 

die gekomen is om zondaars te redden. En onder de vele 

opmerkingen van allerlei omstanders is één raad van waarde: zie 

op Jezus en doe wat Hij u zegt. (Johannes 2:5) 

 
14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij 
zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers 
overkome. 
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De Here had met hem nog niet over zonde gesproken. Maar nu hij 

gezond geworden was en kon wandelen was het ook nodig hem te 

zeggen hoe hij moest wandelen en dat was “niet meer in zonde”.  

De volgorde wordt dikwijls omgedraaid. Mensen krijgen adviezen 

voor hun gedrag terwijl zij nog machteloze zondaars zijn. Er zijn er 

blijkbaar die menen dat God omziet naar hen die het beter doen 

dan de gemiddelde zondaar, naar hen die er op kunnen wijzen dat 

zij vrij ver gevorderd zijn op een vrome weg, nog steeds zonder de 

Heiland. Dat is een denkfout. De Here ziet om naar zondaars; niet 

naar verbeterde of opgelapte zondaars, die trouwens niet bestaan. 

Hij spreekt onmachtige zondaars aan die ook “niemand hebben”. 

De verbetering in ons leven is de vrucht van het nieuwe leven dat 

de Here Jezus geeft aan ieder die in Hem gelooft en niet de 

voorwaarde om dat leven te ontvangen. De Here heeft bij Bethesda 

niet een man geholpen die inmiddels weer met krukken kon lopen. 

Nee, hij had er achtendertig jaren machteloos gelegen. 

 

Hij zoekt en helpt die machteloos gelegen 

geen helper hebben en geen uitkomst zien. 

Niet hen die pochen op hun vrome wegen 

en denken: God beloont dat wel misschien. 

Ontferming is er voor wie “niemand heeft”, 

en in geloof aanvaardt wat Jezus geeft. 

 

God heeft de beste soort niet uitverkoren, 

maar die door zonde lamgeslagen zijn. 

God weet voor hen is ’t hopeloos verloren, 

hun wacht na ’t sterven slechts de eeuw’ ge pijn. 

Maar Jezus roept en als de lamme hoort 

dan vindt hij redding naar Gods heilig Woord. 

 

Door dit veertiende vers begrijpen we dat een bepaalde zonde de 

achtergrond van de langdurige ziekte van de man is geweest. Wij 

echter moeten voorzichtig zijn met conclusies trekken als iemand 

ziek is en niet menen dat we kunnen spreken zoals de Here kon 

doen. De vrienden van Job meenden dat zij wel wisten waarom hij 

zo geplaagd werd, maar zij vergisten zich zeer. Dat iemand echter 
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over zijn eigen leven nadenkt en mogelijk beseft dat hij iets moet 

opruimen en belijden is een andere zaak. Ons past het besef dat 

alleen de Here de verborgen dingen weet, waarom we ons er voor 

moeten wachten anderen aan te spreken over dingen die we aan de 

Here zouden moeten overlaten.  

 
15 De man ging heen en zeide tot de Joden, dat het Jezus was, die 
hem gezond gemaakt had. 
16 En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat Hij deze 
dingen op sabbat deed. 

 

Naar ik meen is er geen reden om te veronderstellen dat de man 

met verkeerde bedoelingen ging vertellen dat de Here Jezus hem 

gezond had gemaakt. We hoeven in dit opzicht geen conclusie te 

trekken. We weten wel dat de Joden barmhartigheid en hulp aan 

mensen in nood van geen belang achtten vergeleken bij het 

handhaven van de wet. Hoe vaak zouden zij de wet overtreden 

hebben omdat het in hun eigen belang was dat te doen? 

De Here heeft laten zeggen: Ik wil barmhartigheid en geen 

offerande en gehoorzaamheid is beter dan offerande. (Matth.9:13, 

1Sam.15:22) Beseften zij niet dat liefde het grote gebod van de wet 

was? Blijkbaar niet. Dat het een groot teken was dat deze man na 

achtendertig jaren gezond was gemaakt, een teken dat God naar 

zijn volk omzag door hun Jezus te zenden, kwam helemaal niet in 

hun gedachten op. Zij hielden zich helemaal niet bezig met hetgeen 

God in goedheid deed of wilde doen; zij vonden veel belangrijker 

wat de mens kan doen, een kenmerk van hen die nog niet beseft 

hebben dat zij met hun werken voor God niet kunnen bestaan, ook 

al menen zij God en de naaste lief te hebben. Genade alleen kan 

een zondaar behouden. 

 
17 Maar Hij antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk 
ook. 

 

De Joden schermden met de wet, die zij overigens niet hielden, 

maar zij vergaten dat bij de wetgeving door de Here gezegd was: 

“Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee 

en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de 
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HERE de sabbatdag en heiligde die.” (Exodus 20:11) Van Gods rust 

lezen we in Genesis 2: “Toen God op de zevende dag het werk voltooid 

had dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk dat 

Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat 

Hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had 

gebracht.” (Verzen 2 en 3) 

God had kunnen rusten omdat al wat Hij gemaakt had zeer goed 

was. Was dat echter nog steeds goed? Nee. De zonde werkte 

verwoestend. En als Israël rustte op de zevende dag, zou dat niet 

eveneens moeten zijn nadat zij hun werk in de zes dagen goed 

volbracht hadden? Was dat het geval? Nee. Zij overtraden Gods 

wet iedere dag, wat wij trouwens ook zouden doen. Niemand kan 

immers dat juk dragen en het is overmoed om te beweren dat wij 

alles wat de Here geboden heeft zullen doen. (Ex. 19:8) 

In Handelingen 15:10 heeft Petrus gezegd: “Nu dan, wat stelt gij God 

op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat noch 

onze vaderen, noch wij hebben kunnen dragen?” 

 

Het kan ons dus duidelijk zijn dat God niet kan rusten tenzij in het 

verzoeningswerk van zijn Zoon. De schepping en de schepselen 

zijn in nood en God werkt. Hij werkt om te redden en zijn Zoon 

werkte mede. Het grootste werk verrichtte Hij op Golgotha, 

hangend aan het kruis en nog steeds werkt Hij door het evangelie 

en door zijn voortdurend gebed voor ons. Hoe God verder nog 

werkt zullen we eenmaal zien als we boven zijn. 

 

Hoe heeft de mens Gods rust verstoord 

en ’t werk van God bedorven, 

toen hij naar satan heeft gehoord 

en daardoor is gestorven. 

 

Onschuldigen heeft God geslacht, 

die hebben dus geleden; 

dat werk heeft God de Heer volbracht 

om schuldigen te kleden.  
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Zo moest voor ons op Golgotha 

Gods Zoon onschuldig sterven 

om voor ons, schuldigen, gena 

en leven te verwerven. 

    

De mensen lezen het misschien 

maar zijn het gauw vergeten. 

Hoe kan het zijn dat ze niet zien 

dat God het ons liet weten! 

 
18 Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, 
omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen 
Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde. 

 

Hij schond de sabbat niet en het wonder dat Hij verricht had, moest 

hen wel overtuigen van zijn goddelijke kracht. Hij was niet als 

Mozes of een andere profeet, die in opdracht van God een wonder 

liet zien. Nee, Hij handelde telkens in de macht van zijn eigen 

wezen, hoewel in alles naar de wil van zijn Vader.  

 
19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de 
Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. 
20 Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf 
doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u 
verwondert. 
21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet 
ook de Zoon leven, wie Hij wil. 
22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele 
oordeel aan de Zoon gegeven, 
23 opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon 
niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft. 

 

Bij vers 19 begint het betoog van de Here Jezus, waarin Hij 

driemaal zijn uitspraak beklemtoont met “voorwaar, voorwaar, ik 

zeg u” waarmee Hij zijn woorden als met een eed bevestigde. In de 

hier boven aangehaalde verzen heeft de Here iets laten horen van 

de verhouding van de Zoon tot de Vader. Hij deed niets 

eigenmachtig, maar handelde als de Vader. En in vers 20 komt 

bijzonder onder de aandacht dat Hij niet een profeet als de profeten 
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was, maar de Zoon van Gods liefde voor wie de Vader niets 

verborgen hield. Grotere werken dan een genezing zouden zij zien, 

zodat zij verbaasd zouden staan. 

In vers 21 maakte Hij duidelijk dat Hij de Zoon is die met goddelijke 

macht naar zijn wil zelfs doden opwekte en zal opwekken, zoals 

ook de Vader doet. Zelfs het oordeel heeft de Vader geheel aan de 

Zoon toevertrouwd. De Vader zelf oordeelt niemand. God wil 

namelijk dat allen de Zoon Jezus Christus eren zoals zij God de 

Vader eren. Wie dat weigert, eert ook de Vader niet. 

Het zal voor velen een nieuwe gedachte zijn dat de Vader niet zal 

oordelen. Maar wat een zekerheid dat het oordeel met begrip en 

volkomen rechtvaardig zal zijn. Niemand zal kunnen zeggen dat het 

vonnis weliswaar rechtvaardig is, maar dat de Rechter zich niet kan 

inleven in de positie van een mens in een verdorven wereld. Hij die 

in de heiligheid van een ontoegankelijk Licht woont kan zich immers 

onmogelijk verplaatsen in de toestand van een wereld van 

duisternis en zonde waarin een mens maar moest zien de rechte 

weg te vinden. 

De Rechter zal evenwel zijn handen tonen. Daarin zijn de tekenen 

van de spijkers nog zichtbaar. Als er één heeft ondervonden wat 

het is om de weg door een zondige wereld vol boosheid te gaan, is 

Hij het wel. Niemand heeft daaronder geleden zoals Hij en al wat 

Hij door Kajafas en Pilatus leed en de kruisiging kwamen nog 

daarbij. Maar het ergste was dat Hij de zonden droeg in drie uren 

duisternis waarin zelfs het licht van Gods aangezicht voor Hem 

verborgen was. Kan iemand ooit zeggen dat Hij niet over het leven 

van een mens op aarde kan oordelen? Niemand is zo bevoegd als 

Hij!  

 
24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem 
gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in 
het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. 

 

Deze geweldige uitspraak wordt door het tweede “voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u” voorafgegaan. De tekst staat er als een uit een 

rotsblok gehouwen monument Gods, de goddelijke verzekering voor 

verontruste harten die geloven, maar door verwarrende prediking of 
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verdraaiing van de Schrift geen zekerheid kennen. Hier spreekt de 

Zoon van God het beslissende woord voor hen die zich afvragen of 

werkelijk het aanvaarden van Gods woord en geloof in God die 

Hem gezonden heeft, betekent dat iemand het leven heeft 

ontvangen en geen oordeel hoeft te vrezen. Wat in de 

geloofsbelijdenis wordt gezegd: “die komen zal om te oordelen de 

levenden en de doden” is dus niet geheel correct. Zij die geloofd 

hebben en zij die nu geloven komen niet in het oordeel. 

Lezer, ik hoop dat u nu niet bezig bent zorgvuldig uw woorden te 

kiezen om de vastheid en het vertrouwen dat de uitspraak van de 

Here bedoelt te geven, te ondergraven. Val Jezus Christus niet aan 

en maak Zijn woord niet krachteloos. Besef dat u door dat te doen 

met hetzelfde werk bezig bent als satan in de hof van Eden 

verrichtte. Wordt geen bondgenoot van de duivel wiens einde 

onherroepelijk de hel zal zijn. 

 
25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de 
doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar 
horen, zullen leven. 

 

In dit vers bedoelde de Here geestelijk doden, onbekeerde lieden, 

want Hij zei dat het niet de toekomst maar “nu” betrof. En we weten 

dat “nu” niet de tijd van de opstanding der doden was. 

Men zegt veelal dat doden niet kunnen horen en zich niet kunnen 

bekeren noch geloven, aangezien doden niets kunnen doen. En 

aangezien wij volgens Efeziërs 2:1 van nature dood in zonden en 

misdaden zijn, kunnen wij ons dus niet bekeren en evenmin 

geloven. We kunnen zelfs “de stem van de Zoon Gods” niet horen. 

Dan zouden we ook niet schuldig zijn, als we het evangelie niet 

gehoorzamen. Als de dode zondaar niet kan horen, hoort hij dat 

immers ook niet. 

Het lijkt een juiste conclusie. Het is echter dodelijk bedrog van de 

boze, zeer geschikt om je achter te “verschuilen met de gedachte 

dat je er immers niets aan kan doen”.  

Van de geestelijk doden wordt in Efeziërs 2 gezegd dat zij 

wandelen in de begeerlijkheden van het vlees, doende de wil van 

het vlees en van de gedachten. Dat is wel wat anders dan niets 
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doen. Met de uitdrukking “dood in misdaden en zonden” wordt ook 

niet bedoeld dat de ongelovige niets kan doen; er wordt mee 

bedoeld dat hij voor God geen vrucht voortbrengt, zoals een dode 

tak geen vruchten draagt. De Heere heeft in dit vers trouwens 

gezegd dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. 

De Here zegt dat de doden zullen horen. Durven wij zeggen dat de 

Here zich vergiste? Wie predikt dat doden niets kunnen doen, ook 

niet horen, gaat tegen de woorden van de Zoon Gods in. Dat deed 

Petrus ook een keer en hij kreeg te horen: “ga weg achter mij, 

satan”.   

 
26 Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de 
Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf. 
27 En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat 
Hij de Zoon des mensen is. 
28 Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de 
graven zijn, zijn stem zullen horen, 
29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de 
opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de 
opstanding ten oordeel. 

 

Zowel in vers 25 als vers 28 heb ik het woordje “naar” in “horen 

naar” weggelaten, want ik zie geen reden dat toe te voegen als de 

Griekse tekst dat niet vereist. In vers 25 sprak de Here over 

geestelijk doden die nog op aarde leven. In vers 28 sprak Hij over 

allen die in de graven zijn, dat zijn dus gestorvenen. Maar daar 

maakte Hij weer onderscheid tussen hen die aan de “opstanding 

ten leven” deel zullen hebben en anderen die in de “opstanding ten 

oordeel” zullen opstaan. Met betrekking tot de gestorvenen sprak 

de Here dus niet over één opstanding, maar over twee. Dat is in het 

algemeen niet bekend of niet aanvaard. Het is echter niet te 

ontkennen of tegen te spreken. Het gebruikelijke beeld van één 

opstanding ten laatsten dage is dus niet bijbels. 

 

Vanouds gaat men er veelal van uit dat er één opstanding der 

doden zal zijn. Begrijpelijk, want ook in de geloofsbelijdenis belijdt 

men te geloven in de opstanding der doden, meer niet. In het 

algemeen besteedt men te weinig aandacht aan hetgeen de Schrift 

daarover zegt. Geen wonder, want  wie zal iets gaan onderzoeken 



 15 

waarvan hij denkt geheel op de hoogte te zijn? Intussen spreekt de 

Schrift wel degelijk over een eerste en over een tweede opstanding.  

 

Zo denkt men meestal ook aan één wederkomst van Christus. Ook 

daar moet wel één en ander aan toegevoegd worden omdat het aan 

de waarheid tekort doet. Christus zal verschijnen in macht en 

majesteit: “Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd 

worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de 

hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het 

teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen 

alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des 

mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en 

heerlijkheid.“ (Mattheüs 24:29 en 30) en dat is wat men in het 

algemeen verwacht voor zover men ooit aan de komst van Christus 

aandacht besteed heeft. Er is echter wel wat meer dan dat over 

geschreven. Zo is er de belofte van de Here Jezus in Johannes 

14:1-3 waarin Hij niet over zijn terugkeer op aarde sprak zoals in 

Mattheüs 24, maar over de gang van de gelovigen naar Hem toe, 

naar het vaderhuis: “Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, 

gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou 

Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en 

wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u 

tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.” 
 

Over dezelfde gang naar boven wordt in de eerste brief aan de 

Thessalonikers geschreven, waarbij ook het begrip “opstanding” ter 

sprake komt, ons eigenlijke onderwerp: “Doch wij willen u niet 

onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet 

bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Want 

indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo 

hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit 

zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot 

de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want 

de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het 

geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in 

Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, 

levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk 
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weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd 

met de Here wezen.” ( 1Thess. 4:13-17) 

Hier heeft de apostel geschreven dat de gelovigen die gestorven 

zijn zullen opstaan en samen met de gelovigen die nog leven de 

Here tegemoet zullen gaan. Er wordt niets vermeld over 

ongelovigen die gestorven zijn. Zij komen blijkbaar nog niet uit de 

dood terug. 

 

In Openbaring 20:4-6 lezen we het volgende: “En ik zag tronen, en zij 

zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen 

van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het 

woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden 

aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand 

ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen 

met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder 

levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste 

opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: 

over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van 

God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die 

duizend jaren.” 

 

Het is nu niet de bedoeling om een gedeelte van de Openbaring te 

behandelen. Maar in vers 4 wordt gezegd “zij werden weder 

levend”, terwijl vers 5 nadrukkelijk zegt, dat de overige doden niet 

levend werden. Dan wordt in vers 6 gezegd, dat het hier gaat om 

“de eerste opstanding”. Als er een eerste is, zal er ook een tweede 

zijn. 

In Openbaring 20:12 en 13 lezen we dan: “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 gaven de doden, die in hen waren, en 

zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.” Ook hier is sprake 

van een opstanding. Die zal duizend jaren later plaats vinden dan 

de eerste opstanding. Het is een komen uit de dood en het 
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dodenrijk om voor Gods troon geoordeeld te worden, de opstanding 

ten oordeel die de Here in Johannes 5:29 noemde. 

We zien dus dat er inderdaad niet één opstanding zal zijn maar 

twee, totaal verschillend, de ene ten leven vóór de regering van 

Christus, de ander ten oordeel na de duizend jaren van de regering 

van Christus, als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen 

zijn. Is dat nieuw voor u? Wel, het is geheel bijbels. Helaas is voor 

velen de Bijbel inmiddels niet meer beslissend, zodat zij liever aan 

door mensen opgestelde regels en verklaringen vasthouden dan 

aan het onfeilbare Woord Gods.    

Wordt D.V. vervolgd. 

J.Ph.B. 

 

~~~~~~~~~~ 
 
 

De profetie van Ezechiël (21) 
______________________________________________     
 
Hoofdstuk 27 
 
Een klaaglied over Tyrus 

 
1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
2 Gij, mensenkind, hef een klaaglied aan over Tyrus, 
3 en zeg tot Tyrus, dat gelegen is aan de toegangen tot de zee, dat 
als de koopstad der volken op vele kustlanden handel drijft: zo zegt 
de Here HERE: Tyrus, gij dacht: volmaakt schoon ben ik. 

 

Er volgt op dit vers nog heel wat. Maar de som van dat alles wordt 

in vers 3 genoemd: hoogmoed. En daarmee was Tyrus zeer 

geschikt als een beeld van de hoogmoedige die zijn troon boven de 

Allerhoogste meende te kunnen zetten. Hoe diep zal de val van de 

satan blijken te zijn. Maar ook Tyrus zou diep vallen en velen 

zouden haar val betreuren. 

Aangezien Tyrus als een eiland in de zee lag, wordt in de volgende 

verzen het beeld van een schip gebruikt om Tyrus en wat die stad 

betekende te beschrijven. 
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4 Midden in zee lag uw gebied, uw bouwmeesters maakten u van 
een volkomen schoonheid. 
5 Cypressen van de Senir wendden zij aan voor de bouw van uw 
gehele romp; een ceder haalden zij van de Libanon om er uw mast 
van te vervaardigen. 
6 Eiken van Basan gebruikten zij om uw roeiriemen te maken. Uw 
dek maakten zij van ivoor, gevat in dennenhout uit de kustlanden 
van de Kittiers. 
7 Kleurig geborduurd fijn linnen uit Egypte was uw zeildoek: tot zeil 
diende het u. Blauwpurper en roodpurper uit de kustlanden van 
Elisa was uw dektent. 
8 Inwoners van Sidon en Arwad waren uw roeiers; uw bekwaamste 
mannen, o Tyrus, waren aan boord: uw matrozen waren zij. 

 

Het is mijn overtuiging dat de Here mij niet roept om na te schrijven 

wat anderen reeds geschreven hebben. Ik meen dat het mijn 

opdracht is om te geven wat de Here mij aan inzicht gaf. Wat dit 

gedeelte en de volgende verzen in dit hoofdstuk betreft moet ik 

erkennen, dat ik voor een gedegen uitleg de kennis mis. Daarom 

heb ik vóór mij liggen wat broeder F.W. Grant over dit stuk heeft 

geschreven. Het zou mij veel studie en onderzoek kosten om u te 

kunnen bieden wat evenveel waarde heeft als wat hij heeft 

geschreven. Hij is reeds lang geleden overleden en zijn werk is niet 

in het Nederlands vertaald omdat de oplage denkelijk financieel 

verlies zou opleveren. De uitgever van zijn werk was Loizeaux 

Brothers, Bible Truth Depot. Die uitgeverij is opgeheven. De naam 

van zijn werk is The Numerical Bible. In het Duits is het wel 

vertaald en uitgegeven. 

Het was mijn voornemen om zijn commentaar op dit gedeelte van 

Ezechiël vertaald weer te geven. Ik ben echter tot de conclusie 

gekomen, dat ik dan afwijk van mijn opzet om slechts te geven wat 

de Here mij heeft laten begrijpen. Bovendien heb ik de overtuiging 

dat het onverstandig is een uitleg van een gedeelte van Ezechiël op 

te nemen die meerderen denkelijk te weinig zal aanspreken, zodat 

zij het geheel aan de kant leggen. Vergeef mij daarom dat ik dit 

hoofdstuk niet vers voor vers behandel. 

 

Om de gedachten in de juiste richting te leiden is het goed hier 

alvast naar hoofdstuk 28 te verwijzen, waar we in vers 2-9 het 
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volgende lezen: “Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus: zo zegt de 

Here HERE: omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben 

een god, een godenwoning bewoon ik midden in zee, (terwijl gij een mens 

zijt en geen god) en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god; voorzeker, 

gij zijt wijzer dan Daniël, geen geheim is voor u verborgen; door uw 

wijsheid en uw inzicht hebt gij u een vermogen verworven en goud en 

zilver verzameld in uw schatkamers; door uw wijs beleid bij de handel hebt 

gij uw vermogen vermeerderd, en uw hart is trots geworden op uw 

vermogen. Daarom, zo zegt de Here HERE, omdat gij in uw hart uzelf 

gelijkgesteld hebt met een god, daarom, zie, Ik breng vreemdelingen over 

u, de gewelddadigste der volken; die zullen hun zwaarden trekken tegen 

de luister van uw wijsheid en uw glans ontwijden. In de groeve zullen zij u 

doen neerdalen, gij zult de bittere dood der gesneuvelden sterven, midden 

in zee. Zult gij dan nog zeggen: ik ben een god (terwijl gij een mens zijt en 

geen god) als gij staat tegenover hem die u doodt en in de macht zijt van 

wie u neerslaan?” 

 

Uit die woorden- en wat daar nog volgt- begrijpen we dat ons onder 

het beeld van Tyrus profetisch wordt voorgesteld wat er van het rijk 

van satan en van hemzelf worden zal. In 2 Korinthiërs 4:4 wordt hij 

“de god dezer eeuw” genoemd. Hij heeft veel te bieden waarmee hij 

de mensen verleidt. Wat aan de begeerten beantwoordt vindt bij de 

natuurlijke mens gretig aftrek aangezien het begeren een kenmerk 

van onze zondige natuur is.  

Hij maakt van de kundigheid van de mensen gebruik om hen te 

verblinden voor hun werkelijke toestand en hen te doen 

veronderstellen, dat zij totaal onafhankelijk zijn en geen God nodig 

hebben, daar zij op eigen kracht hun rijkdom vermeerderen en zelfs 

in staat zijn voorheen fatale ziekten een halt toe te roepen. In hun 

uiterste verblinding komen zij ertoe om te doen wat satan doet, 

zichzelf een god te achten, zoals ook één in onze taal heeft 

geschreven: ik ben een god in ’t diepst van mijn gedachten. 

Zoals hoofdstuk 27 beschrijft, is inderdaad de invloed van satan in 

de hele wereld zichtbaar en voelbaar zoals Tyrus zich over verre 

afstand liet gelden en door winstgevende en winstbrengende 

handel velen van zich afhankelijk maakte. Ik kan me niet aan de 

indruk onttrekken dat dit hoofdstuk ook profetisch wijst op het grote 
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Babylon waarover in Openbaring 17 en 18 geschreven is. De 

beschrijving van haar val vertoont mijns inziens niet toevallig veel 

overeenkomst met wat we in Ezechiël 27 lezen. Ik meen dat er in 

de eindtijd driemaal een val zal zijn, waarvan de val van Babylon de 

eerste is. We kunnen dat redelijk goed in het vizier krijgen door een 

vergelijking met de twee rijken die in het boek Daniël voor de 

aandacht komen.  

 

Babel werd gekenmerkt door het streven naar eenheidsgodsdienst.  

Nebukadnezar had immers een afgod gemaakt waarvoor ieder 

moest knielen. Dat rijk is gevallen onder Belsazar, die dacht met 

God te kunnen spotten. Het werd opgevolgd door het Perzische rijk, 

met koning Darius aan het hoofd. Hij ging nog verder door het 

verbod uit te vaardigen dat niemand iets mocht bidden of vragen 

aan een mens of welke god dan ook dan aan hem alleen.  Hij 

maakte zichzelf dus tot een god. 

Babel was een beeld van het toekomstige wereldrijk dat 

aanvankelijk door eenheidsgodsdienst gekenmerkt zal worden, wat 

in de Openbaring door Babylon wordt voorgesteld. Dat zal worden 

opgevolgd door de heerschappij van de antichrist, die zichzelf als 

god laat aanbidden als eertijds Darius. Beide rijken komen tot een 

val. De derde die zal vallen is uiteraard satan zelf. 

 

Die drie rijken worden alle gekenmerkt door wat satan kenmerkt: 

hoogmoed, zichzelf als God achten. En is dat niet wat ook ieder 

mens van nature kenmerkt: de eigen wil, zichzelf gerechtigd achten 

te beslissen, ongehoorzaamheid en hoogmoed? Stel daar 

tegenover wat we in Filippensen 2:6-8 over Christus Jezus, de 

Zoon van God lezen: “die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk 

zijn 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.” 
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Het Woord was Hij, bij God en God in wezen, 

in ’t goddelijk en ontoegank’ lijk licht, 

één met de Vader, eeuwiglijk te vrezen, 

de Heilige, rechtvaardig in ’t gericht. 
 
Hij achtte het geen roof als God te wezen, 

Hij heeft zichzelf ontledigd, werd een Knecht, 

een Mens, zoals in ’t Woord reeds was te lezen 

daar Hij het door profeten had voorzegd. 
 
Hij heeft gehoorzaam zich bespotten laten 

en droeg de doornenkroon die men Hem gaf, 

droeg aan een kruis de zonden, werd verlaten 

en is gelegd in een verzegeld graf. 
 
Maar God heeft Hem verhoogd en Hem gegeven 

de naam die boven alle namen is. 

Hij, Jezus, heerst nu over dood en leven 

door wie geheel Gods woord straks AMEN is.  
 

Wordt D.V. vervolgd 

J.Ph.B. 

 

~~~~~~~~~~ 

 

 

Samenkomen in Zijn Naam (slot) 
______________________________________________ 
 
Nu we hebben stilgestaan bij de onderscheiden positie en taken die 
Gods Woord ons leert ten aanzien van de broeder en de zuster, 
willen we terugkeren naar de praktische kenmerken van ons 
samenkomen als gemeente. 
 
Het verloop van de samenkomst 
 
Afgezien van het zichtbare verschil tussen de positie van de 
broeders en de zusters in de samenkomst is een wel heel opvallend 
kenmerk dat er geen dominee of voorganger is, evenmin als een 
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vooraf opgestelde orde van dienst. Wanneer we een willekeurige 
protestantse kerk binnengaan vinden we daar altijd een preekstoel 
met daar vlak in de buurt een bord waarop aangegeven staat welke 
liederen er worden gezongen in de dienst en soms ook welke tekst 
zal worden gelezen. Laten we bezien wat Gods Woord ons leert, 
zoals we dat lezen in 1 Korinthiërs 14 : 26: “Hoe staat het dan, 
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.” Dat is een wel heel bijzondere tekst. Anders 
gezegd: broeders, in de samenkomst heeft ieder van u iets te 
zeggen. Er staat niet: ieder van u mag iets zeggen, nee: ieder van u 
heeft iets. Is dat ook zo? Wanneer 20 broeders bijeen zijn (samen 
natuurlijk met de zusters en anderen) en 19 van hen hebben niets 
te zeggen, dan bestaat de (hoorbare) dienst alleen uit datgene wat 
die ene broeder te zeggen heeft. Dat kan overigens zeer gezegend 
zijn, maar wanneer dat samenkomst na samenkomst zo voortduurt, 
zou dat dan niet een grote druk op deze broeder leggen? Zou het in 
de samenkomst dan zo toegaan zoals God dat bedoelt of zou 
eenzijdigheid op de loer komen te liggen. (Wat dat betreft staat er 
zeker niet voor niets in Mattheüs 18 : 20: “...waar twee of drie 

vergaderd zijn in mijn naam,...”. Er staat niet één of twee. In verband 
met het voorgaande in dit hoofdstuk van Mattheüs mag duidelijk 
zijn dat hier het aantal broeders wordt bedoeld en niet het aantal 
aanwezigen in de samenkomst.) 
 
Gods Woord bedoelt dat alle broeders iets hebben. Niet 
noodzakelijkerwijs hoeven alle broeders die iets hebben dit ook uit 
te spreken, want zoals we in de volgende verzen lezen, moet het 
wel tot stichting blijven. Wanneer de broeders bij wijze van spreken 
over elkaar heen vallen om maar te laten zien dat ze ook iets 
hebben zal dat uiteindelijk niet meer tot stichting zijn: het kan ook 
teveel worden. Wat dat betreft zijn ook de momenten van stilte van 
belang in de samenkomst. We zijn immers als gemeente bijeen en 
ook stille dank en lofprijzing uit de harten van de broeders en de 
zusters zullen zeker opstijgen tot onze Heer Jezus en God onze 
Vader. Die stille geest van de zusters is immers kostbaar voor God 
zoals we reeds eerder overdacht hebben. De verantwoordelijkheid 
om de vertolker te zijn van de gevoelens van de gemeente heeft 
Gods Woord echter aan de broeders gegeven. 
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Wie zijn dat overigens, die broeders? 
 
Gelukkig geeft de Heer zelf daarop het antwoord, zoals we lezen in 
Mattheüs 12 : 48–50: “Maar Hij antwoordde de boodschapper en zeide: 

Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En Hij strekte zijn hand uit 
over zijn discipelen en zeide: Ziedaar mijn moeder en mijn broeders. Want 
al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder 

en zuster en moeder.” Broeders (en ook zusters) hebben dus deze 
twee kenmerken: zij zijn discipelen (dat betekent navolgers) van de 
Heer en zij doen de wil van de Vader die in de hemelen is. Dat is 
immers ook precies wat de Heer zelf deed: de wil van zijn Vader. 
Slechts een enkele keer horen we in het Nieuwe Testament de 
stem van de Vader zelf. We lezen daarvan in Mattheüs 17:5: “Terwijl 
hij nog sprak, zie, een lichte wolk overschaduwde hen; en zie, een stem 
uit de wolk, zeggende: deze is mijn geliefde Zoon, in wien Ik mijn 

welbehagen gevonden heb: hoort hem.” Zij zijn dus broeders (en 
zusters) die de Heer navolgen en naar Hem horen. Naar Hem die 
het Woord zelf is. Wanneer wij dat doen als broeders en zusters, 
dan leven we dicht bij de Heer, volgen Hem na en doen wat Hij ons 
heeft geleerd door zijn Woord. 
 
Zou het zo zijn dat wanneer wij samenkomen in Zijn Naam, maar 
Hem niet in de praktijk van ons leven volgen en niet in de praktijk 
van ons leven handelen naar wat Hij ons in zijn Woord leert, wij dan 
als broeders iets te zeggen hebben? 
Dat is een belangrijke les die de broeders steeds weer moeten 
leren. Wij hebben alleen iets wanneer we Hem hebben, die ons 
kocht met zijn kostbaar bloed, wanneer Hij in ons hart woont en ons 
leven stuurt en bepaalt. Alleen dan hebben we als broeders iets te 
zeggen wat ook tot stichting kan zijn. Slechts wanneer we deze les 
leren en in praktijk brengen zullen we ook iets hebben om te 
zeggen in de samenkomst. Dan is het ook dat het woorden als van 
de Heer zullen zijn, die zeker tot stichting zullen zijn voor de 
aanwezigen die hun hart open willen stellen voor wat hun Meester 
te zeggen heeft. De broeders zijn de stem van de Heer in de 
gemeente: Hij immers zal Gods Naam aan zijn broeders 
verkondigen en in het midden van de gemeente zal Hij daardoor de 
Vader lofzingen. 
 
We vinden (gelukkig maar) geen enkele tekst die zegt dat een 
broeder toch op zijn minst een hoeveelheid kennis moet hebben of 
dan toch zeker al wat langer bekeerd moet zijn om ook iets te 
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kunnen zeggen in de samenkomst. Nee, laten we ons maar houden 
aan de definitie die de Heer zelf ons gaf: een discipel van Hem zijn 
(en dat zijn we als we schuilen achter Zijn bloed, dat Hij als het 
geslachte Lam van God voor onze zonden stortte op het kruis van 
Golgotha)  en Hem willen navolgen. Wanneer we de wil van de 
Vader doen: hoort Hem!  
Dat laatste heeft alles te maken met de werking van de Heilige 
Geest die in ons woont. Immers daarvan lezen we in Johannes 
16:13 en 14: “...doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u 

de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, 
maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u 
verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen 
en het u verkondigen.” 

 
Dat we in de praktijk van ons leven hier op aarde nog zo vaak 
struikelen, doet daar niets aan af. De Heer weet dat ook wel en 
heeft daarom laten optekenen in 1 Johannes 1:8 en 9: “Indien wij 
zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid 
is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle 

ongerechtigheid” Wat een machtige Heer hebben we, die ons zo door 
en door kent en ons toch telkens weer in genade aanziet, wanneer 
we onze zonden voor Hem belijden. Zouden we dan niet met harten 
vol dank en lof tot Hem samenkomen en ons door Gods Geest laten 
lijden, die in en door ons de dingen van de Heer wil verkondigen? 
Wat hebben we dan? Zoals Paulus door Gods Geest geleid ons 
zegt: een psalm, een lering, een tong, een openbaring of een 
uitlegging. 
 
Bijzonder hier is dat een gebed ontbreekt in deze opsomming, 
terwijl toch in onze samenkomsten de broeders regelmatig een 
gebed uitspreken, zoals we dat dan noemen. Dat is echter minder 
bijzonder dan we wel zouden denken. Een gebed is een spreken tot 
God onze Vader en tot de Here Jezus, die in de hemel zijn. Dat is 
iets waartoe de Heer zelf ons vele malen in het Nieuwe Testament 
oproept. Wat we ons echter niet zo snel realiseren is wat er 
eigenlijk staat in Mattheüs 18:20: “Want waar twee of drie vergaderd 

zijn in mijn naam, daar BEN IK in hun midden.” 

 
Het gaat hier om de woorden die in hoofdletters zijn afgedrukt. Wie 
is er dan in het midden van hen die in Zijn Naam vergaderd zijn? 
Welnu de IK BEN, God zelf is er aanwezig in de Persoon van de 
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Here Jezus, het Lam van God voor onze zonden geslacht. Wanneer 
de broeders dus een gebed uitspreken zoals we dat dan zeggen, 
dan is dat eigenlijk iets zeggen tegen de Heer die in die 
samenkomst daadwerkelijk aanwezig is. Dat werpt wel een heel 
bijzonder licht op die samenkomst en moet er ons toe brengen de 
schoenen (onze menselijke wandel en de kenmerken daarvan) van 
de voeten te doen, want de grond waarop wij dan staan is heilige 
grond. Hij, waarvan de engelen niet ophouden te zeggen: Heilig, 
heilig, heilig is de Here, is in het midden van hen die vergaderd zijn 
in Zijn Naam. Niet als de almachtige God, die zoals bij Jesaja ons 
vrees inboezemt, zodat we moeten  zeggen: wee mij, want ik ben 
een mens van onreine lippen, maar als het geslachte Lam van God 
dat al onze zonden op zich genomen heeft, als het Woord van God 
dat vlees geworden is en ons genade en waarheid heeft getoond 
door Zijn kostbaar leven en werk aan het kruis van Golgotha. 
 
Het is de Heilige Geest die werkt in de samenkomst en ons brengt 
tot aanbidding van onze Heer en Heiland. Daartoe zijn liederen 
geschikt, maar ook delen uit Gods Woord en openbaringen zoals de 
Geest dat leidt. De broeders zijn daarin de werktuigen van die 
Geest. Een belangrijk kenmerk van die Geest mogen wij kennen uit 
de eerste brief aan de Korinthiërs, zoals we lezen in hoofdstuk 
12:3: “Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest van God 

sprekende zegt: Vervloekt zij Jezus: en dat niemand kan zeggen: Jezus is 

Here, dan door de Heilige Geest”. Jezus is Here, wil zeggen dat Hij het 
voor het zeggen heeft in ons leven en in de samenkomst. 
Welnu, zal iemand misschien zeggen, er worden helemaal geen 
psalmen gezongen in de samenkomst zoals wij die kennen. Dat 
doen we dan toch niet goed. In veel kerkdiensten worden wel 
psalmen gezongen, berijmd of onberijmd. Hoe zit dat dan? Laten 
we eens lezen wat we vinden in Kolossenzen 3:16: “Het woord van 
Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en 
terecht wijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, 

Gode dank brengt in uw harten.” Het is bijzonder dat in deze tekst het 
zingen verbonden wordt met het wonen van het woord van Christus 
in ons. Zoals we eerder overdachten is het de Heilige Geest die het 
woord van Christus in onze harten plant. Wanneer dat woord van 
Christus in onze harten spreekt is dat dan niet in de eerste plaats 
een woord van liefde en genade voor zondaren, een woord dat ons 
ertoe brengt Hem lief te hebben, Hem te willen loven en prijzen 
omdat Hij het alles bewerkt heeft zoals we lezen in 1 Johannes 
4:19: “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” Dat zal ons 
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brengen tot een lofzang tot Hem en onze God en Vader, die zulke 
gedachten van vrede over ons had. 
 
Wat zullen we dan zingen? Zoals in de tekst staat: psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen. Zoals we weten is er ook het 
boek der Psalmen in het Oude Testament, waar meer dan eens 
over zingen wordt gesproken. Lezen we bijvoorbeeld wat we vinden 
in Psalm 135:3 en 4: “Looft de HERE, want de Here is goed, psalmzingt 

zijn naam, want die is liefelijk, want de HERE heeft zich Jakob verkoren, 

Israël tot zijn eigendom.” Zijn naam psalmzingen is niet hetzelfde als 
psalmen zingen. Gods Woord geeft ons niet de opdracht om de 
liederen van de psalmdichters op muziek te zetten en die te zingen 
(hoewel er op zich niets verkeerds is aan het zingen van psalmen), 
maar om het woord van Christus in onze harten te laten wonen en 
werken zodat uit ons hart psalmen, lofzangen en geestelijke 
liederen opstijgen tot Hem.  
 
In deze genadetijd, waarin de Heer de gemeente bouwt uit Jood en 
heiden, psalmzingen we de naam van de Heer niet in de eerste 
plaats met de woorden uit Psalm 135: want de Here heeft zich 
Jakob verkoren, Israël tot zijn eigendom. Dat is zeker waar, maar 
zal ons hart niet veel meer tot lofzang komen wanneer we ons de 
woorden eigen maken die we lezen in 1 Timotheüs 1:15: “Dit is een 
getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld 

gekomen is om zondaren te behouden,...”. Dat is de boodschap van 
deze genadetijd. Nu is het – hoewel God Zijn volk nimmer verlaat – 
de tijd dat niet Israël, maar de gemeente wordt gebouwd. Straks 
pas, nadat de gemeente is opgenomen, zal weer zichtbaar worden 
voor de wereld dat God ook voor Zijn aardse volk rijke zegeningen 
heeft. Veel van de liederen uit het boek der Psalmen spreken van 
en over die tijd, die nog komen moet en zeker zal aanbreken, maar 
God geeft ons nu meer om te zingen: psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen (het boekje dat wij kennen als “geestelijke 
liederen” is uiteraard een verwijzing naar deze tekst en niet 
andersom). Alle geestelijke liederen (dat wil zeggen door de Geest 
geïnspireerd, die de woorden overneemt van onze Heer en ze ons 
verkondigt en daarmee dus in overeenstemming met het Woord van 
God) zijn goed om te zingen. We laten ons dus misschien wel wat 
teveel inperken door de liederen die opgenomen zijn in een bepaald 
boekje. 
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Zingen met muziekinstrumenten? 
 
Een opvallend verschil tussen de samenkomsten, zoals wij die 
kennen en andere samenkomsten is in dit verband toch wel het 
ontbreken van muziek gemaakt door een orgel of andere 
muziekinstrumenten. Het zijn alleen stemmen die klinken en die 
worden niet overstemd door het geluid van andere klanken. Het kan 
voorkomen dat die stemmen niet zo fraai klinken voor ons menselijk 
gehoor, of zelfs voor ons gevoel uitgesproken vals klinken. Dat, 
zouden we zeggen, kan toch niet tot eer van God zijn. Hoewel we 
zeker ons best mogen doen om de zang goed te laten klinken is dat 
niet het belangrijkste. We lofzingen onze God en Vader en onze 
Heiland voor het grote werk van verlossing. Het is de stem van 
verlosten die klinkt en zou dat niet door de Vader gehoord en 
gewaardeerd worden? Zeker wel! 
 
In 1 Korinthiërs 14 worden harp, fluit en bazuin genoemd als 
onbezielde dingen. Zouden die goed in staat zijn om het lied van 
verlosten te vertolken, of zou dat veel beter kunnen gebeuren door 
bezielde mensen, verlosten door het bloed van de Here Jezus? Dat 
is de achtergrond van het feit dat in onze samenkomsten geen 
muziekinstrumenten, maar stemmen van verlosten de boventoon 
voeren. Maar, zal iemand zeggen, in de Bijbel wordt toch juist heel 
veel gesproken over muziekinstrumenten? Dat is zeker waar. We 
lezen van tamboerijnen, harp, citer, pijp, hoorn, bazuin, fluit, 
psalter, vedel en nog wel meer muziekinstrumenten.  
 
Heeft u er wel eens op gelet waar dan van deze 
muziekinstrumenten wordt gesproken? Wanneer we ze opzoeken in 
een concordantie dan valt het al meteen op: in het Oude 
Testament. In het nieuwe Testament komen we ze nauwelijks 
tegen. Bij de liederen die we vinden in Openbaring 4 en 5 vinden 
we geen muziekinstrumenten vermeld. Ook daar zijn het de 
stemmen van verlosten die klinken. Pas in Openbaring 14:2 en 3, 
waar het gaat om de honderdvierenveertigduizend, de getrouwen 
uit Israël, vinden we: “En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem 

van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik 
hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers; en zij zongen 
een nieuw gezang vóór de troon en vóór de vier dieren en oudsten; en 
niemand kon het lied leren dan de honderdvierenveertigduizend, de 

losgekochten van de aarde.” De genadetijd is niet de tijd van Israël, 
het is niet de tijd van de belofte van grote zegeningen op aarde, 
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maar de tijd dat verlosten hun lofzangen tot God opzenden, vanuit 
onze harten in stilte en hoorbaar wanneer we als gemeente 
samenkomen in Zijn Naam. 
Het is wel opvallend dat de plaats waar de meeste 
muziekinstrumenten worden genoemd te vinden is in de 
geschiedenis van de drie vrienden van Daniël, die weigeren te 
knielen voor het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht, 
zoals we lezen in Daniël 3:5: “Zodra gij hoort het geluid van hoorn, fluit, 
citer, luit, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten, zult 
gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden, dat koning 

Nebukadnezar heeft opgericht;....” Die rij van muziekinstrumenten 
wordt in dat hoofdstuk vier keer genoemd. En waar roepen die 
muziekinstrumenten toe op? Tot het aanbidden van een 
afgodsbeeld. 
 
Toen David de ark op een nieuwe wagen naar Jeruzalem vervoerde 
was er ook sprake van veel muziekinstrumenten zoals we lezen in 2 
Samuël 6 vers 5: “En David en het gehele huis van Israël dansten voor 
het aangezicht des HEREN, onder begeleiding van allerlei (instrumenten 
van) cypressenhout, citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en 

cimbalen.” Maar toen David de ark, naar Gods voorschrift, liet 
dragen lezen we (in vers 14): “En David danste uit alle macht voor het 

aangezicht des HEREN; David nu was omgord met een linnen lijfrok. David 
en het gehele huis Israëls haalden de ark des Heren, onder gejubel en 

hoorngeschal.” Geheel anders dan in vers 5 voert hier het gejubel 
van mensen de boventoon. 
  
Het is zeker niet verkeerd wanneer muziekinstrumenten worden 
gebruikt bij evangelisatiebijeenkomsten, jeugdclubs en andere 
samenkomsten, maar in de samenkomst van de gemeente tot de 
naam van de Heer horen ze niet thuis. Als het anders was zou 
Gods Woord ons daarop hebben gewezen in het Nieuwe Testament 
en dat is niet het geval. 
 
Tot stichting, welvoeglijk en met orde 
 
In een samenkomst van de gemeente tot de naam van de Heer 
komt meer aan de orde dan alleen het zingen zoals we lezen in 
1Korinthiërs 14:26-33: “Hoe staat het dan, 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. Indien 
er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn 
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beurt, en laat één uitleg geven. Is er echter geen uitlegger, dan moet men 
zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken. Wat de 
profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen 
moeten het beoordelen. Maar indien aan een ander, die daar gezeten is, 
een openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen. Want gij kunt allen 
één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor 
ontvangen. En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 

want God is geen God van wanorde, maar van vrede.” Ook al zijn we 
door het werk van onze Heer en Heiland kinderen Gods geworden, 
we zijn toch allen verschillend. Hoe mooi is het om in deze teksten 
te zien dat God deze verschillen ook in de gemeente wil benutten 
om ervoor te zorgen dat allen leren en allen getroost (of vermaand) 
worden. Wanneer we ons allen door Gods Geest laten gebruiken, 
zou dat niet tot een grotere zegen voor ons allen leiden? Het 
behoedt ons voor eenzijdigheid. Zoals het ene lichaam ook vele 
leden heeft en juist door de verscheidenheid van de leden zo 
compleet is, zo wil Gods Geest ook werken in de samenkomst. 
 
Niet aan een ieder zijn dezelfde gaven gegeven, zoals we lezen in 
1 Korinthiërs 12:8-11: “Want aan de een wordt de openbaring van de 

Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de 
Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te 
spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest 
en aan de ander gaven van genezingen door die enen Geest; aan de een 
werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het 
onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer 
een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde 

Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.” De Geest 
geeft wat nuttig is, niet alleen in de samenkomst, maar ook 
daarbuiten, tot stichting en opbouwing van de gemeente, opdat we 
steeds meer zouden gaan gelijken op Hem die ons grote voorbeeld 
is, die we mogen navolgen als zijn dierbare discipelen. 
 
In het verdere gedeelte van dit hoofdstuk in de brief aan de 
Korinthiërs gaat Paulus uitgebreid in op het belang van deze 
verscheidenheid en hij onderstreept ook dat de ene gave niet hoger 
geacht moet worden dan de andere. Goed samengevoegd mogen 
we opwassen tot een tempel, waarin God wonen wil. Hoe weinig 
slechts beantwoorden we aan dit alles. Maar in Hem is altijd kracht 
te vinden en in Zijn Geest zijn we sterk. 
 
Aan de Efeziërs schrijft Paulus in hoofdstuk 4:11-16: “En Hij heeft 
zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en 
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leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het 
lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle 
kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat 
van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, 
op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van 
leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling 
verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in 
elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent 
het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de 
dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze 
oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.” 

Dat is Gods bedoeling en zo wil de Heer zijn gemeente opbouwen, 
door te werken in elk van de leden, zo kunnen we ook elkander 
opbouwen wanneer we samenkomen in Zijn Naam. Wat is het doel: 
opwassen tot Hem die het Hoofd is, Christus en daardoor als 
lichaam in het geheel volwassen worden tot opbouwing in de liefde. 
Zoals de Heer zelf bad tot Zijn Vader: “...en Ik heb hun uw naam 

bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmee 

Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.” (Johannes 17:26) 
 
De Heer in ons, met Zijn liefde en Zijn Woord en Geest  
 
Dat zo ons leven mag zijn als individuele gelovigen in de praktijk 
van alle dag, maar daardoor bovenal ook ons samenleven als 
verschillende leden van hetzelfde lichaam en ons samenkomen in 
Zijn Naam, waar Hij in het midden is. 
 
Geve de Heer ons daartoe Zijn onmisbare genade en zegen. 
 

K. P. 
 

~~~~~~~~~~ 
 


