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 Wij dragen de ark van Gods vrije genade 

 voor ‘t oog van de vijand en spreken het woord, 

 dat nodigt en roept alsof God door ons bade: 

 Komt, laat u verzoenen, komt zondaren, hoort. 

 God maakte zijn Zoon voor ons, mensen, tot zonde, 

 die zonde nog nooit had gekend of gedaan, 

 opdat wij in Hem de gerechtigheid vonden 

 waarin wij voor eeuwig voor God kunnen staan. 

 

 

J.Ph.B. 

 

 

 

 

Dat bovenstaand lied ons aller kenmerk mag zijn in 2011. Geve de 

Heer ons daartoe Zijn genade en kracht, zodat er nog velen gered 

mogen worden en met ons voor eeuwig voor God kunnen staan. 

Wij wensen u allen een gezegend nieuwjaar. 
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Het evangelie dat Johannes schreef. (11) 
______________________________________________ 
 

Vorige keer hebben we overdacht dat de dienaars van de Farizeeën 

die erop uitgestuurd waren om de Here gevangen te nemen, dit niet 

hadden gedaan. Uit de verklaring die ze daarvoor gaven, blijkt dat 

ze diep onder de indruk waren gekomen van de woorden die de 

Here had gesproken.  

 

Hoofdstuk 7, vervolg 

 
47 De Farizeeën dan antwoordden hun: Zijt gij soms ook verleid? 
48 Heeft soms één van de oversten in Hem geloofd, of van de 
Farizeeën? 
49 Maar die schare, die de wet niet kent, vervloekt zijn zij! 

 

Handelde Christus in strijd met Gods Woord of Gods geboden? 

Betoonde Hij zich een bedrieger? Meer dan eens heeft Hij gezegd 

dat men Hem mocht aantonen dat Hij in strijd met Gods Woord 

handelde of sprak. Niemand kon Hem echter daarvan betichten. De 

Farizeeën trachtten daarop hun dienaars met hun krachtigste 

argument te overtuigen: Heeft iemand van de oversten of van de 

Farizeeën in Hem geloofd? Nee immers. Dan is het toch geheel 

duidelijk dat deze prediker een bedrieger is.  

Een geweldig argument, dat ook in onze tijd nog wel wordt gebruikt. 

De opvatting van de veronderstelde deskundigen wordt als niet aan 

te vechten voorgesteld. Hetzelfde geldt voor kerkelijke geschriften. 

Die zijn veelal met de beste bedoelingen opgesteld en hebben 

soms in de loop van vele jaren zo een mate van gezag verkregen 

dat in verschillende gevallen het niet nodig wordt geacht de Bijbel 

te laten spreken omdat de bedoeling van de Bijbel duidelijk en kort 

in een zeker leerstuk is weergegeven, althans dat wordt 

verondersteld. Dat was onder andere het geval met de 

vervangingstheologie, waarbij men er van uitging dat de gemeente 

(de christenheid) in de plaats van Israël was gekomen. Inmiddels 

zien velen in dat die opvatting niet juist is geweest. 
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Hoe zal men dan tot een juiste visie komen of de juiste weg 

vinden? Door het Woord van God, de Bijbel te laten spreken. 

Helaas hebben velen dat niet meer nodig geacht, waardoor ze niet 

in staat zijn te beoordelen of een opvatting, een leer of een nieuwe 

praktijk naar de Schrift is of niet. 

Hoe dan ook, het is nooit te laat om nog te leren. Wat lang 

verwaarloosd is, kan nog opgepakt worden en weer de plaats in ons 

denken krijgen die het toekomt. 

 

T’ rug naar Gods Woord, laat dat beslissend wezen, 

Wie daarnaar hoort blijkt God oprecht te vrezen. 

“Ik dacht” bracht velen op ’t verkeerde spoor, 

Want dat zij dwaalden hadden ze niet door. 

Wie wel een lamp heeft, maar die niet laat schijnen, 

Kan zo maar in een put of gracht verdwijnen. 

 

Het uitspreken van een vervloeking over de schare die volgens hen 

de wet niet kende toont hun hoogmoed en hun ingebeelde recht 

van spreken en oordelen. 

 
50 Nicodemus, die vroeger tot Hem was gekomen, een van hen, 
zeide tot hen: 
51 Veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst van 
hem op de hoogte gesteld heeft en kennis genomen van wat hij 
doet? 
52 Zij antwoordden en zeiden tot hem: Zijt gij soms ook uit Galilea? 
Ga maar na en zie, dat uit Galilea geen profeet opstaat. 
53 En zij begaven zich een ieder naar zijn huis, 
8:1 maar Jezus begaf Zich naar de Olijfberg. 

 

De Farizeeën beschimpten de schare omdat die de wet niet zou 

kennen, maar handelden in hun veroordeling van Christus zelf in 

strijd met de wet. Ook was hun antwoord aan Nicodemus bepaald 

niet overtuigend. De Here had Mozes als profeet geroepen, maar 

hij was niet aan een gebied in Israël verbonden geweest. Elia was 

uit Gilead afkomstig, dat is niet uit Judea. Ezechiël en Daniël waren 

geroepen in het gebied van de ballingschap. Het was toch duidelijk 
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dat de Here niet gebonden was aan dit of dat gebied om zijn 

dienstknechten te roepen.  

Van groter belang was wat volgens God de maatstaf was waaraan 

een profeet moest voldoen. Zelfs een teken dat kwam, bevestigde 

niet dat iemand een profeet des Heren was, indien zijn woorden 

opriepen tot ongehoorzaamheid aan de Here. (Deuteronomium 13) 

Maar een profeet die het volk opriep om de Here te vrezen en 

bovendien een duidelijk teken gaf, moesten zij gehoor geven. 

Christus echter gaf niet slechts één teken, maar deed talloze 

tekenen en wonderen, die bovendien van Gods grote 

barmhartigheid getuigden. Hij vervulde daarmee Psalm 103:3-5 en 

Psalm 146:7-9 en veel andere woorden uit de Schriften. Maar zij 

stelden zich als zijn vijanden op omdat Christus de aandacht trok 

die zij voor zichzelf begeerden en bovendien hun huichelachtigheid 

aantoonde. Zij gingen onverrichter zake naar huis. De Here echter 

ging naar de Olijfberg. Daar kwam Hij dikwijls, want daar was het 

rustig en daar kon Hij spreken met zijn Vader in zijn woning boven. 

 

Hoofdstuk 8 

 
2 En des morgens vroeg was Hij weder aanwezig in de tempel, en al 
het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neder en leerde hen. 
3 En de Schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op 
overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot 
Hem:  
4 Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van 
overspel; 
5 en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, 
wat zegt Gij? 
6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets 
hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef 
met de vinger op de grond. 

 
In Matth. 7:29 lezen we: “dat de scharen versteld stonden over zijn leer, 

want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden.” 
En in Johannes 3:34 lazen we: “Want Hij, die God gezonden heeft, die 

spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate”. 
Woorden Gods. Dat zijn geen woorden zonder betekenis, geen 

fraaie volzinnen zonder inhoud, geen vrome praat waaraan alleen 
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de hoorders maar niet de spreker behoort te voldoen. De Here 

sprak niet op een zodanige manier dat iedereen zich er wel bij 

voelde, Hij verbloemde niets, maar liet de hoorders ook niet met 

een schuldgevoel achter zonder hun de weg te wijzen van bekering 

en vrede voor hart en geweten. 

En met zijn boodschap van verlossing en vrede richtte Hij zich niet 

tot een geselecteerde groep of tot hen die,voor het oog, vroom hun 

best deden, nee, Hij nodigde zondaars uit om tot Hem te komen, 

beloofde hun rust en wees niemand af. Zijn spreken was duidelijk 

anders dan van de Schriftgeleerden en het volk hoorde Hem graag. 

Hoe zou het lukken om iemand die zo velen tot zich trok en zo 

gewaardeerd werd in een val te laten lopen? Daarvoor brachten zij 

een vrouw die overspel gepleegd had bij Hem. Was Hij niet 

barmhartig? Ontfermde Hij zich niet over een zieke die ziek was 

door zijn zondig gedrag? Hij zou mogelijk ook overspel vergoelijken 

en in strijd met de wet de schuldige niet schuldig heten. 

 

Maar de Here zei niets; Hij bukte zich en schreef slechts op de 

grond. Hebben zij zich niet afgevraagd wat dat betekende? Wisten 

zij niet wat er in Jeremia 17:13 staat: “hope Israëls, HERE, allen die U 

verlaten, zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen in de aarde 

geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de HERE, 

verlieten.”  
Dat een volwassen mens op de grond schrijft was bepaald geen 

gebruikelijke zaak, reden genoeg om zich af te vragen wat de 

betekenis daarvan kon zijn, temeer omdat Hij dat deed na een 

belangrijke en voor een schuldige vrouw beslissende vraag. Het 

was ondenkbaar dat Hij daarmee niets bedoelde te zeggen. Zijn 

tegenstanders echter dachten niet aan Gods Woord. Zij wilden 

slechts hun doel bereiken: de Here in hun val laten lopen opdat zij 

Hem konden aanklagen. Daarom hielden zij aan met vragen. Wat 

moest er met die schuldige vrouw gebeuren? 

 
7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot 
hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar 
haar. 
8 En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. 
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9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te 
beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in 
het midden. 

 

Keurde Hij het gedrag van een overspelige vrouw goed? Geen 

sprake van! Liet het Hem onverschillig? Ook niet. Door op de aarde 

te schrijven vervulde Hij wat in Jeremia 17:13 staat opdat zij 

zouden beseffen dat niet één schuldige voor Hem stond, maar 

meerderen, ook zijzelf die zondigden door een strik te spannen 

voor de door God Gezondene. 

Omdat zij blind waren voor hun eigen zonden, nog vermeerderd 

door de verwerping van Christus, heeft de Here vervolgens met 

enkele woorden duidelijk gemaakt dat een rechterlijke uitspraak ook 

hen zou moeten treffen. Die pijl trof doel, maar bracht hen niet tot 

belijdenis. Zij deden wat in Johannes 3:19 en 20 staat: “de mensen 

hebben de duisternis liever gehad  dan het licht, want hun werken waren 

boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het 

licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen”. In dit geval liepen zij 

van het licht weg. 

 
10 En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? 
Heeft niemand u veroordeeld? 
11 En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel 
u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! 

 

Opnieuw maakte de Here het Woord Gods in dit evangelie door zijn 

woorden waar: “Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, 

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden 

worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld”. (Joh. 3:17 en 18)  

Niet veroordelen betekent niet: goedkeuren. Zijn laatste woorden 

maakten duidelijk dat Hij wel afkeurde, maar genade betoonde. 

 

De woorden in vers 11 kunnen tot de verkeerde conclusie leiden 

dat de gelovigen in de gemeente niet als rechters mogen optreden 

en moeten bedenken dat zij ook zelf niet zonder zonde zijn. Als er 

in de gemeente tucht noodzakelijk is, zouden zij moeten vergeven 

in plaats van veroordelen. Nu is het duidelijk dat we bereid moeten 

zijn om te vergeven. Maar de Here heeft niet alleen gezegd dat Hij 
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de vrouw niet veroordeelde. Hij voegde eraan toe: zondig van nu af 

niet meer. Als iemand zondigt en schuld belijdt, moeten we zeker 

vergeven. Maar als iemand volhardt in zonde moeten we even 

zeker tucht toepassen en de persoon in kwestie van het avondmaal 

weren. (Dat onderwerp is in dit hoofdstuk niet aan de orde, maar 

kan er ten onrechte bij gesleept worden als er over de noodzaak 

om tucht uit te oefenen gesproken moet worden.) 

 
12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der 
wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij 
zal het licht des levens hebben. 

 

Dat Hij het licht was bleek wel toen de mannen die de overspelige 

vrouw beschuldigd hadden, afgedropen waren. Hun verborgen 

zondige leven was voor de mensen wel een gesloten boek, maar in 

het licht van Hem die niet alleen licht geeft, maar het licht is, valt 

niets te verbergen, zoals Petrus gezegd heeft: “Here, Gij weet alle 

dingen”. (Joh. 21:17) 

Dat de Here alle dingen weet zou ook ons onrustig kunnen maken, 

behalve wanneer we in Hem geloofd hebben en beseffen dat Hij 

ook voor alle dingen die bij ons niet deugden, vergeving verworven 

heeft door volkomen genoegdoening. Wij kunnen niet eens alle 

ongerechtigheden bij ons opnoemen. Er is heel wat dat wij al lang 

vergeten hebben. Maar Hij heeft in het oordeel alles gedragen, ook 

wat wij bagatelliseerden of vergeten hebben.  

 

Wie is “Ik Ben”, die trouwe God, 

hoe kan men die ontmoeten? 

In Jezus die, gekomen tot 

verzoening, wilde boeten. 

 

De Allerhoogste, groot in kracht, 

Die alles van tevoren 

geweten heeft, die heeft gedacht 

aan ons, verdwaald, verloren. 
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Hij kend’ ons leven, goed en kwaad, 

en wat wij zijn vergeten, 

ook onze meest verborgen daad, 

heeft Hij altijd geweten. 

 

Hij brengt het alles aan het licht 

opdat ook wij belijden. 

Dan wijkt het duister, wordt het licht, 

en zal Hij ons bevrijden. 

 

De Here heeft hier niet gezegd “Wie in Mij gelooft”, maar “wie Mij 

volgt”. Dat komt na geloven. Als we wel in Hem geloven, maar 

eigen wegen gaan, dan kiezen we er voor te wandelen in de 

duisternis en weten we niet waar we heengaan, omdat de duisternis 

onze ogen verblind heeft. (1 Joh. 2:11). 

 
13 De Farizeeën dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelf, uw 
getuigenis is niet waar. 

 

Het hele leven van de Here Jezus was een getuigenis van de 

waarachtigheid van zowel zijn woorden als zijn leven. Bovendien 

getuigden zijn werken, want wie kon doen wat Hij deed? Johannes 

de Doper die zij allen als een profeet erkenden, had van Hem 

getuigd. En de Schriften (Het Oude Testament) getuigden van Hem.  

Hoe zou een leugenachtig mens van Hem die de waarachtige God 

is, kunnen zeggen dat zijn getuigenis niet waar is? 

 
14 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ook al getuig Ik van Mijzelf, 
toch is mijn getuigenis waar, want Ik weet, vanwaar Ik gekomen ben 
en waar Ik heenga; maar gij weet niet, vanwaar ik kom of waar Ik 
heenga. 
15 Gij oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand, 
16 en indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, want Ik 
ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden heeft. 
17 En ook in uw wet staat geschreven, dat het getuigenis van twee 
mensen waar is; 
18 Ik ben het, die van Mijzelf getuig, en ook de Vader, die Mij 
gezonden heeft, getuigt van Mij. 
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Met de woorden van vers 14 raakte de Here de kern van het gelovig 

zijn. In zijn eerste brief heeft Johannes geschreven: “En wij hebben 

aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als 

Heiland der wereld. Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft 

in hem en hij in God”. (1 Joh. 4:14 en 15) 

Het is duidelijk dat God boven onze armzalige bewijsvoeringen ver 

verheven is. Maar wie in Christus Jezus niet meer dan een mens 

ziet, een mens trouwens die onomwonden zegt wat je liever 

verborgen zou houden, verzet zich tegen Hem en betwist zijn 

gezag. Zij kenden Hem niet en toch oordeelden zij. De Here kende 

hen volkomen, maar oordeelde niet, omdat Hij was gekomen om te 

redden en dat uit liefde voor zondaren. 

 
19 Zij dan zeiden tot Hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: 
Noch Mij, noch mijn Vader kent gij: Indien gij Mij kendet, zoudt gij 
ook mijn Vader kennen. 
20 Deze woorden sprak Jezus bij de schatkamer, lerende in de 
tempel; en niemand greep Hem, want zijn ure was nog niet 
gekomen. 

 

Zij meenden Hem te kennen en inderdaad, als Mens onder de 

mensen hebben zij Hem gezien en gehoord. Maar dat die Mens de 

Christus was, door God gezonden, de “Ik Ben” ontging hun, of beter 

gezegd, geloofden zij niet.  
 
21 Hij zeide dan wederom tot hen: Ik ga heen en gij zult Mij zoeken 
en in uw zonde zult gij sterven; waar Ik heenga, kunt gij niet komen. 
22 De Joden dan zeiden: Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat Hij 
zegt: waar Ik heenga, kunt gij niet komen? 
23 En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij 
zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. 
24 Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want 
indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven. 
25 Zij dan zeiden tot Hem: Wie zijt Gij? Jezus zeide tot hen: Wat 
spreek Ik eigenlijk nog met u? 
26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij 
gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat 
spreek Ik tot de wereld. 

 

Inderdaad, zij kenden Hem niet; Hij had genoeg gezegd en gedaan 

om hun duidelijk te maken dat Hij van boven, van God gekomen 
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was. Maar wat Hij zei geloofden zij niet. Het antwoord van de Here 

in vers 25 is naar mijn overtuiging in de St. Vert. beter 

weergegeven: “Wat Ik u vanaf het begin al zeg”. 

 

De woorden in vers 26 mogen we wel ter harte nemen als een 

goede aanwijzing hoe en wat wij te zeggen, te getuigen of te 

prediken hebben. Wat wij prediken behoort in overeenstemming te 

zijn met hetgeen God in zijn Woord ons zegt. Niet onze kerkleer is 

beslissend, maar het Woord Gods. Als die twee ergens botsen moet 

de kerkleer wijken voor Gods Woord. En als dat ons in verwarring 

brengt, mogen we de knieën buigen en om licht van boven vragen. 

De Here zal waar maken wat geschreven staat in Ps.112:4: “Voor de 

oprechten gaat het Licht in de duisternis op,.. .”  

 
27 Zij hadden niet begrepen, dat Hij tot hen van de Vader sprak. 
28 Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd 
hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat 
Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft. 
29 En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen 
gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. 

 

In vers 28 sprak de Here van “de Zoon des mensen”. Zij behoorden 

die uitdrukking te kennen uit de profetie van Daniël 7:13 en 14 en te 

weten dat daarmee de Messias werd aangeduid. Maar mogelijk was 

het met hen zoals het veelal ook met Rooms Katholieke en 

Protestantse “christenen” gesteld is: zij zijn er mee tevreden 

wanneer zij aan zekere verplichtingen of gebruiken deel nemen en 

houden in meerdere of mindere mate vast aan de eigen kerkleer, 

maar de Bijbel komt op het tweede plan of nauwelijks meer aan de 

orde. Wandelen wij alleen, of kunnen wij ongeveer spreken zoals 

de Here deed: “Ik ben niet alleen, want mijn Here heeft gezegd: zie, 

Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der eeuw.”? (Matth. 

28:20) 

 

30 Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem. 
 

De woorden van de Here in vers 26 tot 29 trokken velen naar Hem 

toe. Ze zijn ook aantrekkelijk. Wat openbaarde Hij in die woorden 



 11 

de waarheid van wat Hij heeft gezegd: “Ik ben zachtmoedig en 

nederig van hart”. Dat is altijd aantrekkelijk, maar uit de mond van 

Hem klinken ze wel heel bijzonder. Blijkbaar hebben velen dat 

aangevoeld en konden ze zijn woorden niet langer weerstaan. 

 

Ik wens te zijn als Jezus, zachtmoedig, ned’rig, goed, 

Zijn woorden waren balsem voor een bezwaard gemoed. 

Maar kan ik ook beamen: ik heb altijd getracht 

te doen wat onze Vader ook welgevallig acht? 

 

Geef mij genade, Here, te leven naar uw Woord 

Want U hebt geen behagen in wie niet naar U hoort. 

Ik weet dat ik te kort schiet, maar Here, blijf met mij 

En wees ook als ik struikel, genadig mij nabij.  

 
31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in 
mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 
32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 

 

Hoe belangrijk is het in zijn Woord te blijven. Zijn woorden zijn 

woorden die de Vader Hem wilde doen spreken. En in Hem geloven 

maar zijn woorden verwerpen is een onmogelijkheid. Hoe kunnen 

we aantonen dat we in Hem geloven? Door zijn Woord te bewaren, 

dat is in zijn Woord te blijven. Zijn woorden zijn Geest en leven en 

doen ons niet alleen in Hem, maar ook in zijn liefde blijven. Of zij 

die in Hem geloofden ook werkelijk gelovig waren zou blijken uit 

hun reactie op de woorden die Hij vervolgens sprak. De vrouw bij 

de put uit Sichar had in Hem geloofd, maar zij had ook de waarheid 

gesproken: “ik heb geen man”. De vraag was nu of zij die geloofden 

ook de waarheid verkozen in plaats van de leugen. Hoe was de 

reactie op de woorden van de Here in vers 32? 

 
33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit 
iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden? 
34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, 
die de zonde doet, is een slaaf der zonde. 
35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. 
36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij 
zijn. 
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Vrij zij? Zij dachten slechts aan vrij zijn van het Romeinse juk. Dat 

de zonde over hen heerste was niet tot hen doorgedrongen, zoals 

ook heden velen dat niet beseffen. Zij ontkennen meestal niet dat 

zij niet brandschoon zijn, maar bagatelliseren dat en schuiven het 

naar de achtergrond als een zaak van geen betekenis. 

Zij waren inderdaad door geboorte nageslacht van Abraham, maar 

dat waren de nakomelingen van Ismaël en van Ezau ook, evenals 

de Midianieten. Maar Abraham geloofde God en toonde dat door 

Gods Woord te aanvaarden en daarnaar te handelen.  

 
37 Ik weet, dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te 
doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. 
38 Wat Ik gezien heb bij de Vader, spreek Ik; zo doet ook gij, wat gij 
van uw vader gehoord hebt.  

 

In hoofdstuk 7:45 werd aan de dienaars van de Farizeeën gevraagd 

waarom zij Hem niet hadden meegebracht. De bedoeling was 

geweest Hem te doden zoals in hoofdstuk 7:1 staat. Dat was het 

plan van hen die nageslacht van Abraham waren en zich er 

bovendien op lieten voorstaan dat zij de wet van God kenden en 

onderhielden. Vervolgens vervloekten zij de schare die de wet niet 

kende. (7:49) Daarmee overtraden zijzelf de wet; zij kenden immers 

niet alle aanwezigen en lasterden door hun beschuldiging. En wie 

machtigde hen die mensen te vervloeken? Hun opzet om Hem te 

vermoorden was zeker niet naar de wet, wat Nicodemus, hun 

mede-raadslid hun heeft gezegd. (7:50) 

 
39 Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Onze vader is Abraham. 
Jezus zeide tot hen: Indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan 
de werken van Abraham; 
40 maar nu tracht gij Mij te doden, een mens, die u de waarheid 
gezegd heeft, welke Ik van God gehoord heb; dit deed Abraham 
niet. 
41a Gij doet de werken van uw vader.  

 
De Here had al gezegd “Ik weet dat gij Abrahams nageslacht zijt”; zij 

openbaarden zich echter niet als kinderen van Abraham. En precies 

dat bedoelde Hij te zeggen. Daar gingen zij echter niet op in. 
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41b Zij zeiden tot Hem: Wij zijn niet uit hoererij geboren, wij hebben 
één Vader, God. 
42 Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij 
liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik 
ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 
43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet 
kunt horen. 
44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader 
doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in 
de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de 
leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar 
en de vader der leugen. 
45 Maar omdat Ik u de waarheid zeg - Mij gelooft gij niet. 
46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, 
waarom gelooft gij Mij niet? 
47 Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, 
omdat gij uit God niet zijt. 

 

Het is merkwaardig dat de Here Jezus zich in dit gesprek tot de 

Joden richtte van wie we in vers 31 lazen dat zij in Hem geloofden. 

Mogelijk stonden er onder hen ook anderen die strikt ongelovig 

waren, maar het kan zijn dat we hier een voorbeeld hebben van hen 

op wie de Here doelde in Matth. 13:21 en Mark. 4:17, mensen die 

voor een tijd (ogenschijnlijk) geloofden.  

De Joden trachtten al eerder Hem te doden, omdat Hij God zijn 

Vader noemde (5:18). Zijzelf verklaarden dat God hun Vader was 

en zij beseften in het geheel niet dat zij daarmee God met hun 

moordplannen verbonden. Inderdaad, zij waren niet uit God, maar 

uit de duivel. 

Hoe blind is een mens als hij zichzelf niet in zijn werkelijke toestand 

ziet of niet wil zien, namelijk als een zondaar. En dat was hier het 

geval met hen die er prat op gingen dat zij de wet kenden. De 

woorden van de wet zullen zij wel gekend hebben, van de geboden. 

Maar de wet in ruimere zin, dat is inclusief de profeten, kenden zij 

niet, dat wil zeggen dat hun hart voor Gods woorden door die 

profeten gesloten bleef, evenals trouwens voor Gods geboden. 

 
48 De Joden antwoordden en zeiden tot Hem: Zeggen wij niet 
terecht, dat Gij een Samaritaan zijt en bezeten zijt? 
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Een Samaritaan die bezeten was? Zij durfden wel wat te zeggen 

tegen de enige Mens die niet van zonde beticht kon worden, die de 

wil van de Vader deed en diens eer zocht en die in alle dingen naar 

de Schriften handelde en aan velen de barmhartigheid van God 

bewees. Zij hadden in het algemeen Johannes als een profeet 

Gods erkend. Hier was er Eén die oneindig veel meer was dan 

Johannes, die ook door veel tekenen aan hen als van God 

gekomen bevestigd werd, maar de waarheid sprak, waarheid die 

hen als een sterke lamp in hun ware karakter vertoonde en dat niet 

om te veroordelen, maar opdat zij zich bekeren zouden. 

 
49 Jezus antwoordde: Ik ben niet bezeten, maar Ik eer mijn Vader, 
en gij onteert Mij. 
50 Maar Ik zoek niet mijn eer; Eén is er, die haar zoekt en die 
oordeelt. 
51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord 
bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. 

 

Nee, de Zoon van God was daar in vernedering onder de mensen 

gekomen om Gods wil te doen en opdat verlorenen onder zijn 

vleugels bescherming en barmhartigheid zouden vinden. God zou 

Hem zeker te zijner tijd eer en de allerhoogste naam en plaats 

geven. Maar het was nog de tijd waarin Hij zocht die verloren waren 

en tot hen de woorden sprak die in eeuwigheid beveiligen wie ze 

gelooft en bewaart. De psalmist had in Ps. 119:17 al geschreven: 

“Doe wel bij uw knecht opdat ik leve en uw Woord bewaar”. En door de 

profeet Jesaja had de Here gezegd: “Neigt uw oor en komt tot Mij, 

hoort en uw ziel zal leven” (Jes. 55:3). Herkenden ze zijn woorden 

niet en hoorden zij niet dat Hij woorden Gods sprak? Johannes had 

van Hem getuigd: “Hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden 

Gods”. (Hoofdstuk 3:34) Maar zij bleven vijandig. 

 
52 De Joden zeiden tot Hem: Nu weten wij, dat Gij bezeten zijt. 
Abraham is gestorven en ook de profeten, en Gij zegt: indien 
iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid 
niet smaken. 
53 Gij zijt toch niet meer dan onze vader Abraham, die gestorven 
is? Ook de profeten zijn gestorven; voor wie houdt Gij Uzelf? 
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Meer dan Abraham, meer dan Mozes, meer dan Salomo, meer dan 

Jona was daar, de IK BEN die van het begin was, vóór alle dingen, 

van eeuwigheid. Opnieuw durfden zij het aan van Hem te zeggen 

dat Hij bezeten was, de Wijsheid die van eeuwigheid af gezalfd 

was, de Christus, Die kon zeggen: “Welgelukzalig de mens die naar Mij 

hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemend de posten Mijner 

deuren, want die Mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de 

Here.” (Spr. 8:23, 34 en 35) 

Het is mogelijk dat zij die Schriftplaatsen niet kenden, want wie het 

Woord niet opent, mist het licht en zal niet zien en niet verstaan, 

noch herkennen.  

 
54 Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, betekent mijn eer niets; 
mijn Vader is het, die Mij eert, van wie gij zegt: Hij is onze God, 
55 en gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem. En indien Ik zeide: Ik ken 
Hem niet, dan zou Ik u gelijk zijn, een leugenaar; doch Ik ken Hem 
en zijn woord bewaar ik. 
56 Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en 
hij heeft die gezien en zich verblijd. 

 

Zeker, Hij bewaarde Gods Woord en heeft zelfs in zijn lijden op 

Golgotha niet alleen Gods Woord bewaard, maar het ook vervuld. 

(Matth. 27:34, Mark.15:28 en 34, Joh. 19:24 en 30, Ps. 22:2, 34:21 

en 69:22. Deze opsomming is niet volledig.) 

Abraham heeft ook wel vragen gehad, maar was al lange tijd daar, 

waar geen vragen meer zijn. Daar zullen ook wij eenmaal zien en 

weten. En zoals Mozes en Elia op de berg met de Here konden 

spreken over zijn komende uitgang in Jeruzalem, heeft ook 

Abraham gezien. Zijn tegenstanders zagen Hem wel voor hun ogen, 

maar waren blind en zagen niet. 

 
57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en 
hebt Gij Abraham gezien? 
58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham 
was, ben ik. 
59 Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus 
verborg Zich en verliet de tempel. 
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Het antwoord van de Here in vers 58 is wel de meest duidelijke en 

beslissende uitspraak geweest, die hen in schrik zou moeten doen 

wegvluchten. De Here sprak hier uit wie Hij was, de Ik Ben, 

JeHoVaH, de eeuwig onveranderlijke en getrouwe God, de Herder 

Israëls. Zij echter schrokken niet, verstokt in hun blindheid en 

afkeer van Hem die het Licht was dat zij niet konden verdragen. 

(Naar ik meen komt de uitspraak “Ik Ben” zeven maal in dit 

evangelie voor. Zoekt u ze maar eens op.) 

 

Wordt D.V. vervolgd. 

J.Ph.B. 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~ 
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De profetie van Ezechiël (23) 
______________________________________________ 
 

Hoofdstuk 28, vervolg 

 

Het is alweer twee “Broodjes” terug dat we Ezechiël overdacht 

hebben. We waren gekomen bij hoofdstuk 28:10. Ezechiël moest 

profeteren tegen de vorst van Tyrus, die een afschaduwing is van 

de antichrist. Over hem heeft Paulus in zijn tweede brief aan de 

Thessalonicenzen het volgende geschreven: 

“Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval 

komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des 

verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp 

van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te 

laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u 

was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem 

weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der 

wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het 

ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich 

openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en 

machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.” (2 Thess. 2:3-8) 

Als de gemeente, de woonplaats Gods in de Geest die als zout in 

de wereld is, wordt opgenomen als eertijds Henoch, zal er niets 

meer zijn dat die mens der zonde tegenhoudt.  

Maar dit gedeelte in de profetie van Ezechiël vervolgt met zodanige 

woorden, dat profetisch niet alleen aan de antichrist gedacht moet 

worden, maar aan de val en toekomst (geen toekomst!) van satan 

zelf, de boze inspirator van de antichrist: 

 
11 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en 
zeg tot hem: zo zegt de Here HERE: Volmaakt zijt gij van gestalte, 
vol van wijsheid, volkomen schoon. 
13 In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte 
u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en 
nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het 
werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij 
geschapen werdt, waren zij gereed. 
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14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik 
had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, 
wandelend te midden van vlammende stenen. 

 

Onder het beeld van de koning van Tyrus geeft de Here hier een 

indruk van de oorspronkelijke heerlijkheid en positie van de satan 

en van de plaats die God hem gegeven had. Zo heerlijk was hij dat 

zelfs de aartsengel Michaël volgens de brief aan Judas zich heeft 

ingehouden om geen oordeel van lastering tegen hem te uiten. 

(vers 9) Hij heeft het aan God overgelaten om hem te bestraffen. 

Satan wordt hier een “beschuttende cherub met uitgespreide 

vleugels” genoemd. We weten dat de cherubs elders in verband 

met de troon, dat is met de regering Gods, worden voorgesteld. Bij 

alles wat van zijn schoonheid en grootheid gezegd kan worden, 

bleef hij niettemin een schepsel van Gods hand.  

 
15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij 
geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden: 
16 door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met 
geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden 
verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen 
de vlammende stenen. 
17a Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij 
ook uw wijsheid teniet doen gaan. 

 

Welk onrecht werd er bij satan gevonden? Het antwoord gaf ons 

vers 2 al: “omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een 

god.” 
Het is het vergif dat de duivel als een slang reeds bij Eva liet 

werken en tot vandaag nog werkt in de ongehoorzamen die zich 

ergeren aan elke prediking waarin God als de Allerhoogste wordt 

genoemd en Jezus Christus als de Zoon Gods.  

“Gij zult als God wezen”, heeft de duivel tegen Eva gezegd. Als de 

mens zich dan verbeeldt god te zijn, is de consequentie dat hij zich 

verzet tegen God, zelf zal bepalen wat goed en wat kwaad is, 

waarbij de zaken ondersteboven worden voorgesteld, het goede 

kwaad wordt en het kwade wordt aangeprezen. Het heeft alles 

dezelfde duivelse achtergrond. Het woord Gods wordt veracht en 

terzijde geschoven en de boze perverse wil van de mens moet 



 19 

bevrijd worden van elke rem of beteugeling. Wie die weg volgt 

wandelt regelrecht naar het oordeel. 
 
17b Ter aarde wierp Ik u neer, en ik maakte u een schouwspel voor 
koningen om met leedvermaak naar u te zien. 
18 Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw 
koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik 
oplaaien uit uw midden; dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de 
grond voor de ogen van allen die u zagen. 
19 Allen die onder de volken u kennen, ontzetten zich over u; een 
verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt gij. Voor altijd! 

 

In dit laatste stuk keert de profetie naar ik meen terug naar het 

historische Tyrus dat door Babel verwoest is, terwijl het eiland later 

door de Grieken definitief ten onder is gebracht. De vervulling van 

hetgeen de profeet moest aankondigen was en is het zoveelste 

bewijs dat Gods Woord waarheid is. Maar wie niet voor God wil 

bukken en de waarheid niet zoekt, noch die liefheeft, zal ook 

vasthouden aan de leugen over zichzelf en volhouden dat zijn leven 

zonder God normaal is en hem niets te verwijten valt. 

 

De profetie tegen Sidon 

 
20 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
21 Mensenkind, keer uw gelaat naar Sidon, profeteer daartegen en 
zeg: 
22 zo zegt de Here HERE: zie, Ik zal u, Sidon! In uw midden zal Ik 
Mij verheerlijken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben, wanneer 
Ik gerichten aan die stad voltrek en Mij aan haar de Heilige betoon. 
23 Ik zal daarin de pest zenden, bloed op haar straten; doden zullen 
daar vallen door het zwaard dat aan alle kanten tegen haar gericht 
is. En zij zullen weten, dat Ik de HERE ben. 
24 Maar het huis Israëls zal geen wondende doorn noch pijndoende 
distel meer hebben onder alle omwonenden die hen verachten. En 
zij zullen weten, dat Ik de Here HERE ben. 

 

Sidon lag enige tientallen kilometers noordelijk van Tyrus, was 

eveneens op eilandjes gebouwd en heeft een tijd lang geen 

mindere rol dan Tyrus gespeeld. Vers 24 vermeldt waarschijnlijk de 

belangrijkste reden voor het gericht over die stad. Zij moet het 

Israël moeilijk gemaakt hebben als een pijnlijke of hinderlijke stekel 
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in de hand. Er wordt evenwel niet gezegd dat Sidon geheel en 

voorgoed verwoest zou worden.  

 

Herstel voor Israël aangezegd 

 
25 Zo zegt de Here HERE: Als Ik het huis Israëls bijeenverzamel uit 
de natiën, in wier land zij verstrooid zijn, dan zal Ik Mij ten 
aanschouwen van de volken aan hen de Heilige betonen, en zij 
zullen wonen in hun land, dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven 
heb. 
26 Zij zullen daar veilig wonen en huizen bouwen en wijngaarden 
planten; ja veilig zullen zij wonen, terwijl Ik gerichten voltrek aan 
allen uit hun omgeving, die hen veracht hebben. En zij zullen weten, 
dat Ik, de HERE, hun God ben. 

 

Wat hier over Israël wordt gezegd vormt wel een opvallende 

tegenstelling tot de voorgaande aangekondigde oordelen. De Here 

zal zijn beloften voor het nageslacht van Abraham niet vergeten en 

ondanks de zware en diepe weg die zij zullen moeten gaan aan hen 

tenslotte alle beloften vervullen en hen zegenen. Die zware weg zal 

nodig zijn omdat de Here wil doen wat Hij heeft beloofd en dat 

slechts kan waar maken aan hen die zich bekeren. 

En die bekering zal tot stand komen onder zware druk zoals ook de 

broers van Jozef pas tot erkenning van hun schuld kwamen nadat 

het leek dat er voor hen geen hoop meer was. Dan zullen zij niet 

alleen erkennen dat de Here God is, maar ook dat de Here HUN 

God is, de God die hen als zijn volk erkent. 

 

Hoofdstuk 29 

 

Profetie tegen Egypte 

 
1 In het tiende jaar, in de tiende maand, op de twaalfde der maand, 
kwam het woord des HEREN tot mij: 
2 Mensenkind, keer uw gelaat naar Farao, de koning van Egypte, en 
profeteer tegen hem en tegen geheel Egypte. 
3 Spreek en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, Ik zal u, Farao, koning 
van Egypte! gij machtig monster, dat ligt te midden van uw 
Nijlarmen, dat zegt: van mij zijn mijn Nijlarmen, zelf heb ik ze voor 
mij gemaakt. 
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4 Haken ga Ik slaan in uw kaken, de vissen van uw Nijlarmen zal Ik 
aan uw schubben doen vastkleven; dan zal Ik u ophalen uit uw 
Nijlarmen met al de vissen van uw Nijlarmen, die aan uw schubben 
vastkleven; 
5 en Ik zal u neerwerpen in de woestijn, u met al de vissen van uw 
Nijlarmen. Op het open veld zult gij neervallen; gij zult niet 
opgeraapt noch weggehaald worden; aan het gedierte der aarde en 
aan het gevogelte des hemels geef Ik u tot spijs. 

 

Egypte wordt hier voorgesteld als een zeemonster dat in zijn val de 

volken die het ondersteunden en daar belang bij hadden zou 

meesleuren als vissen die er aan vastkleefden. Egypte was ten 

opzichte van Israël één van de twee machten waar Israël 

beurtelings op leunde of waaraan het ondergeschikt was. De 

andere macht was Assyrië, later Babel.   

 
6 En alle inwoners van Egypte zullen weten, dat Ik de HERE ben, 
want zij zijn voor het huis Israëls een rietstaf: 
7 grijpt dit u met de hand vast, dan knakt gij en rijt hun allen de 
schouder open; leunen zij op u, dan breekt gij en brengt hun aller 
heup aan het wankelen. 

 

Terecht had Rabsaké namens de koning van Assyrië Egypte als 

een rietstaf voorgesteld waarop men niet kon vertrouwen (2 

Koningen 18:21 en Jesaja 36:6). Desondanks heeft de Here van 

zijn leger in één nacht honderdvijf-entachtig duizend man doen 

vallen. Maar zijn visie op Egypte was wel juist. We zien uit deze 

woorden dat de Here ondanks de tuchtiging die Hij over zijn volk 

bracht, het toch voor dat volk opnam en hen die het mishandelden 

of tekort deden, daarvoor strafte. 

Dat mogen we op de gelovigen toepassen. De Here heeft zeker 

reden om ook in de christenheid tuchtigend te werk te gaan. Dat 

doet niet teniet dat Hij anderzijds niet onschuldig houdt degenen 

die het hen die Hem vrezen moeilijk maken. 

 
8 Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik breng een zwaard over u, 
Ik ga mens en dier uit u uitroeien, 
9 zodat het land Egypte wordt tot een woestenij en een puinhoop, 
en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben. Omdat gij gezegd hebt: 
Van mij is de Nijl, zelf heb ik hem gemaakt, 
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10 zie, daarom keer Ik Mij tegen u en tegen uw Nijlarmen en zal Ik 
het land Egypte tot een volkomen puinhoop maken, een wildernis 
van Migdol af tot Syene toe, tot aan de grens van Ethiopië. 
11 Geen mensenvoet zal er doorheen trekken, zelfs geen 
dierenpoot zal er doorheen trekken; het zal onbewoond blijven, 
veertig jaar. 

 

Zoals de Egyptenaren dachten, denken ook heden veel mensen. De 

zon gaat op, daar hoeft men zich geen zorg over te maken. Op zijn 

tijd zal het regenen. Een mens groeit op en mag er nagenoeg op 

vertrouwen dat het leven zal verlopen zoals gemiddeld gebruikelijk 

is. En wie maakt zich zorgen om het levenseinde? “Dat zien we dan 

wel”, wordt vaak gezegd. Dat klopt ook, maar verandert niets aan 

de zaak.  

In Egypte dacht men dat de Nijl hun eigendom was en nooit zou 

teleurstellen. En de mensen denken dikwijls dat hun leven hun 

toebehoort en zal verlopen naar hun dromen. En wie staat erbij stil 

dat God in de hemel alles bestuurt en uiteindelijk beslist? 

 

De Rijn zal stromen als altijd  

en dat zal nimmer missen. 

Van waar die grote zekerheid? 

Kan men zich niet vergissen? 

 

Een ding is zeker: God beslist, 

de aarde is des Heren 

van wie geen raad of woord ooit mist, 

ook als wij Hem negeren. 

 

Keer u tot Hem die op u wacht 

want in zijn hut geborgen 

verdwijnt de angst en stilt de klacht, 

omdat Hij dan zal zorgen. 

 
12 Ik zal het land Egypte maken tot een woestenij te midden van 
verwoeste landen; zijn steden zullen een woestenij zijn te midden 
van verdelgde steden, veertig jaar; Ik zal de Egyptenaren onder de 
volken verstrooien en hen over de landen verspreiden. 
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13 Want zo zegt de Here HERE: na verloop van veertig jaar zal Ik 
de Egyptenaren bijeenverzamelen uit de volken, in wier land zij 
verstrooid zijn. 
14 En Ik zal een keer brengen in het lot der Egyptenaren en hen 
doen terugkeren naar het land Patros, naar hun land van herkomst, 
en daar zullen zij een onbeduidend koninkrijk zijn. 
15 Het zal het onbeduidendste onder de koninkrijken zijn, zodat het 
zich niet meer boven de volken verheffen kan. Ik zal hen klein 
maken, zodat zij niet heersen over de volken. 
16 Dan zal het niet meer het vertrouwen kunnen uitmaken van het 
huis Israëls, een vertrouwen, dat aan schuld herinnert, wanneer zij 
zich achter hen scharen. En zij zullen weten, dat Ik de Here HERE 
ben. 

 

De veertig jaren van verwoesting en verstrooiing zijn door de 

historici moeilijk te duiden. Dat het rijk door Nebukadnezar diep 

vernederd is ontkennen zij niet. Egypte is nooit meer opgeklommen 

tot de hoogte waarop het als tegenhanger van Assyrië of Babel 

stond. Overigens is er voor ons als gelovigen geen enkele reden 

om aan de vervulling van deze profetie te twijfelen. Wat de Here 

heeft doen aankondigen heeft beslist plaats gevonden. Onze 

zekerheid is dat de Here gesproken heeft. 

 

Het loon voor de Babyloniërs wegens hun strijd tegen Tyrus 

 
17 In het zevenentwintigste jaar, in de eerste maand, op de eerste 
der maand, kwam het woord des HEREN tot mij: 
18 Mensenkind, Nebukadnezar, de koning van Babel, heeft zijn 
leger een zware strijd laten voeren tegen Tyrus: alle hoofden zijn 
kaal geworden en alle schouders ontveld, maar noch hem noch zijn 
leger is uit Tyrus enig loon ten deel gevallen voor de strijd die hij 
daartegen gevoerd heeft. 
19 Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, ik ga aan Nebukadnezar, 
de koning van Babel, het land Egypte geven, om daaruit de rijkdom 
weg te voeren, buit te behalen en roof te plegen: dat zal het loon 
zijn voor zijn leger. 
20 Als vergoeding voor zijn dienst zal Ik hem het land Egypte 
geven, want zij hebben voor Mij gewerkt, luidt het woord van de 
Here HERE. 

 

De Here zal nooit een schuldenaar zijn. Hij beloont wie zijn wil 

heeft uitgevoerd. Dat heeft hier niet met de redding van de zielen te 
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doen. De Here had volgens Jeremia 27 en 28 de macht over de 

volken nadrukkelijk aan Nebukadnezar gegeven, maar hier zien wij 

dat de Here nochtans de Almachtige blijft en ook handelt naar 

hetgeen Hij nodig en recht acht. 

Dat mag ook voor de christen vandaag een zekerheid zijn. De 

ontwikkeling in de wereld en zelfs in de christenheid geeft geen 

reden om de toekomst op aarde rooskleurig voor te stellen. In alle 

opzichten regeert willekeur en machtsmisbruik en geheel in 

overeenstemming met hetgeen de Schrift voorzegt vertoont de 

zonde zich steeds brutaler. Maar God is niet uitgeschakeld. Al 

erkennen en bemerken de mensen dat niet, nochtans wordt zijn 

voornemen uitgevoerd. Wie op Hem vertrouwt mag zeggen: Al ging 

ik ook door een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad 

vrezen, want Gij zijt met mij. En er staat in Psalm 23 niet bij dat die 

woorden slechts tijdelijk gelden. 

 
21 Te dien dage zal Ik voor het huis Israëls een hoorn doen 
uitspruiten, en aan u zal Ik vrijmoedigheid geven om te midden van 
hen te spreken. En zij zullen weten, dat Ik de HERE ben. 

 

Tegenover het oordeel over Egypte heeft de Here in dit vers een 

zekere verlichting voor Israël aangekondigd, zo niet voor het volk  

in het land, dan toch voor de gedeporteerden en Hij zou de 

gebeurtenissen niet laten komen zonder te spreken door de mond 

van zijn profeet. Dat zou voor hen bevestigen dat Hij door Ezechiël 

tot hen sprak, de Here, de Onveranderlijke.  

Het doet mij denken aan de brief aan Laodicea in de Openbaring. 

Van de gemeente daar moest Johannes schrijven dat zij niet koud 

noch warm waren. Zij waren lauw. Daarom, zo liet de Here zeggen, 

zal ik u uit mijn mond spuwen. Desondanks liet Hij aan hun een 

brief schrijven en liet Hij hen weten, dat Hij aan de deur stond en 

klopte. Hoe groot is zijn liefde en hoe eindeloos zijn ontferming, 

toen en nu. 

 

Hoofdstuk 30 

 
1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
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2 Mensenkind, profeteer en zeg: zo zegt de Here HERE: weeklaagt: 
ach, die dag! 
3 Want nabij is de dag, ja, nabij is een dag van de HERE, een dag 
van wolken, het uur der volken zal het zijn. 
4 Een zwaard zal in Egypte komen; siddering zal er zijn in Ethiopië, 
wanneer er doden vallen in Egypte, en wanneer men zijn rijkdom 
wegneemt en zijn fundamenten worden vernield. 
5 Ethiopië, Put, Lud, heel de gemengde bevolking, Kub en de zonen 
van het met hen verbonden land zullen met hen door het zwaard 
vallen. 

 

De oordelen over Egypte zijn ook nog het onderwerp van de 

volgende twee hoofdstukken. Zij zijn alle volkomen en op 

indrukwekkende wijze vervuld door Nebukadnezar. Maar tegelijk 

zijn zij een profetische blik in de toekomst als de Here zelf zal 

komen en door de adem van zijn mond de macht en heerlijkheid 

van de volken zal teniet doen. 

 

Egypte is een land met bewonderenswaardige ruïnes die van de 

grootheid van haar kennis en de ongelooflijke kundigheid van de 

ontwerpers en uitvoerders blijk geven. Indien we eeuwen terug 

konden gaan zouden we nog veel dieper onder de indruk geraken, 

want veel dat eertijds van haar vergane glorie getuigde is inmiddels 

teloor gegaan of onder het zand bedolven. 

 

Wordt D.V. vervolgd. 

J.Ph.B. 
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