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Het evangelie dat Johannes schreef. (12) 

______________________________________________ 
 

Hoofdstuk 9 
 

1 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind 
was. 
2 En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft 
gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? 
3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, 
maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. 
4 Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, 
zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan. 
5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. 

 

Sedert de val van de mensen in ongehoorzaamheid, dat is zonde, is 

hetgeen God volmaakt geschapen heeft niet meer in de 

oorspronkelijke staat. Ook wij liggen onder de vloek die op de 

schepping rust. Gelovigen zijn verlost van zonden, maar het 

lichaam is met de gehele schepping nog aan de verderfelijkheid 

onderworpen. De schepping zucht heeft Paulus in Romeinen 8 

geschreven. Maar hij voegde eraan toe dat wij (de gelovigen en 

uiteraard ook de ongelovigen) meezuchten. Ook in een gelovig 

gezin kan een gehandicapt kind geboren worden. Dat de Here voor 
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hen die Hem liefhebben alle dingen doet medewerken ten goede, 

betekent niet dat hun die geloven een dergelijke verdrietige zaak 

bespaard zal blijven. 

De vraag van de discipelen was daarom niet juist. De 

blindgeborene was zeker uit zondige ouders geboren. Maar dat is 

met ons allen het geval geweest, zonder uitzondering. En als een 

moeder een kindje ter wereld brengt dat blind blijkt te zijn, hoeft zij 

niet te denken dat God haar daarmee op een bijzondere manier 

straft voor deze of gene zonde. Het kan zelfs zijn dat de Here dat 

zal gebruiken ten zegen, hoewel dat bij de geboorte moeilijk zo zal 

worden gezien. Wat ons betreft geldt dat wij dubbel medeleven 

zullen moeten betonen met alle troost die we kunnen geven. 

Dat een kind met een handicap geboren zou worden omdat het 

gezondigd heeft, is uiteraard een dwaze gedachte. Ongeboren 

kinderen zondigen niet. En niemand wordt geoordeeld wegens 

zijn/haar zondige natuur. (Openbaring 20:12 en 13) 

Het antwoord van de Here brengt dat veel beter onder woorden dan 

ik kan doen. De ouders hadden zeker wel gezondigd, maar er was 

geen sprake van een bijzondere zonde als oorzaak.  

De Here zou door deze man zowel Gods barmhartigheid als Zijn 

macht tonen en aan de man veel meer dan het gezicht der ogen 

geven, namelijk het zicht op de Zoon Gods, de Verlosser voor wie 

velen blind blijven. 

De Here Jezus was het licht van de wereld. Hem te zien en in zijn 

licht te wandelen is veel meer dan het licht van gezonde ogen te 

hebben. Er waren veel Schriftgeleerden die goed konden zien, 

maar geestelijk blind bleven en niet zagen wie de Here Jezus was. 

Dat bracht met zich mee dat zij als blinden ook zichzelf niet zagen 

zoals God hen zag: arm, blind, jammerlijk en naakt.  

Hetzelfde kan zich in onze tijd voordoen. Iemand kan theologie 

gestudeerd hebben, bijzonder onderlegd zijn en desondanks 

geestelijk blind zijn. Wie zichzelf niet heeft leren zien in Gods licht, 

niet ziet wie Jezus Christus is en Hem mogelijk als een bijzonder 

Mens beschouwt, maar niet in Hem gelooft als Gods Zoon, 

Schepper van alle dingen, is blind en mist het zicht op de Verlosser 

en op Gods woord. Een geestelijk leidsman kan hij zeker niet zijn. 
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De Here verwees door zijn woorden opnieuw naar de Vader die 

Hem gezonden had. Waarom hadden de Joden in het algemeen wel 

erkend dat Johannes een door God gezonden profeet was, maar 

weigerden zij te erkennen dat Jezus Christus door God gezonden 

was? Johannes had geen tekenen gedaan terwijl de Here bijzonder 

veel tekenen heeft gegeven. Bovendien waren zijn woorden als 

gezaghebbend, zoals de hoorders zelf getuigden. (Zie Matth. 7:29 

en Mark. 1:22) Bewust en onbewust werden velen in denken en 

doen gestuurd door de vijandigheid van de zondige natuur tegen 

God en zijn Woord. 

Als ook u nog ongelovig bent, hebt u reden om u af te vragen of die 

vijandigheid ook u beweegt om u te blijven verzetten tegen God en 

zijn Zoon Jezus Christus, daar God u toch van zijn kant met enkel 

liefde en barmhartigheid tegemoet treedt. 
 

6 Na dit gezegd te hebben, spuwde Hij op de grond en maakte slijk 
van dit speeksel en Hij legde hem het slijk op de ogen, 
7 en zei tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen 
vertaald wordt door: uitgezonden. 

 

Een merkwaardig handelen was dat. De man was blind. Als hij dat 

niet was geweest zou hij het wel geworden zijn door slijk op zijn 

ogen. Waarom deed de Here dat? Wel, de lichamelijke blindheid 

gebruikte de Here als een beeld van de geestelijke blindheid. 

De zonde die de mens op aarde kenmerkt maakt ons blind voor 

zowel onze eigen toestand als voor wat God is en doet. De 

blindheid moet worden weggedaan door het Woord van Hem die 

God gezonden heeft (Siloam is immers “uitgezonden”) Het wassen 

met het water van Gods Woord werkt reinigend en opent de ogen. 

(Zie Efez. 5:26 en de woorden van de Here tot Nicodemus in Joh. 

3:5) 

 

De man begreep natuurlijk niet dat de Here niet alleen hem een 

opdracht gaf, maar tegelijk een beeld gaf van een geestelijke 

waarheid, het ziende worden van iemand die geestelijk blind is door 

het water van zijn Woord. Maar zonder te begrijpen gehoorzaamde 

hij wel. Dat was heel gelukkig. De Here ging namelijk nu voorbij en 

zou mogelijk niet opnieuw bij hem langs komen.  
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In Prediker 3 staat dat alles een bestemde tijd heeft. Er is een tijd 

om geboren te worden en een tijd om te sterven, een tijd om te 

planten en een tijd om het geplante uit te rukken. (hfdst. 3:2) Een 

tijd om te doden en een tijd om te genezen. Voor de blinde gold dat 

het de tijd was om te genezen. Hij liet die tijd gelukkig niet 

voorbijgaan zonder aan de opdracht gehoor te geven. 

Ook in ons leven komt de Here voorbij, door een prediking, door 

een Bijbeltekst, door een sterfgeval of door een gesprekje. Hoe Hij 

ook tot u spreekt, laat Hem niet voorbijgaan zonder aan zijn 

woorden gehoor te geven. Het mocht eens voor u de laatste 

gelegenheid zijn!  
 

7 (vervolg) Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug. 

 

Dat was eenvoudig! Je wast je en dan ben je ziende. Eenvoudig ja, 

haast te eenvoudig om het te geloven. Zo eenvoudig is ook het 

evangelie. Tenzij je het gevoel hebt dat je goed kunt zien. Dan hoef 

je immers niet genezen te worden. En als je niet beseft dat je een 

verloren mensenkind, een zondaar bent, waarom zou je dan naar 

het evangelie luisteren en dat aannemen? 

Sommigen denken dat er heel wat meer nodig is. Zij hebben daarin 

gelijk, maar beseffen niet dat dat meerdere veel meer is dan zij 

denken; het is alles wat de Zoon van God om onzentwil gedragen 

en geleden heeft. Dat is zoveel en zo zwaar, dat wij er wel over 

kunnen spreken of schrijven maar onmogelijk kunnen aanvoelen 

wat het alles voor Hem is geweest. 

 

Eenvoudig, open en tolvrij, 

zo is de weg ten leven. 

De toegang, open ook voor mij, 

wordt iedereen gegeven. 

 

Maar voor die weg geopend was, 

is er wel veel geleden 

-zoals ik in de Bijbel las- 

met tranen en gebeden. 
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Die weg heeft over Golgotha 

en door een graf gelopen. 

Dat was de losprijs voor gena. 

De weg is voortaan open  

 

De rechterstoel moest voor Gods Zoon 

een plaats van oordeel wezen 

maar is nog een genadetroon 

die niemand hoeft te vrezen. 

 
8 De buren dan en zij, die hem vroeger als bedelaar gekend 
hadden, zeiden: Is hij dat niet, die zat te bedelen? 
9 Sommigen zeiden: Hij is het; anderen zeiden: Neen, maar hij 
gelijkt op hem. Hij zei: Ik ben het. 
10 Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn dan uw ogen geopend? 

 

Het wonder met de blindgeborene heeft niet in het bijzijn van een 

groot aantal mensen plaats gevonden. Volgens vers 1 van dit 

hoofdstuk zouden we haast kunnen zeggen dat het in het 

voorbijgaan gebeurd is. Maar zij die de man gekend hadden en 

zagen dat hij ziende was geworden, verbaasden zich. Op hun vraag 

hoe dat gekomen was, antwoordde hij: 
 

11 De mens, die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het op 
mijn ogen en zei tot mij: Ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan 
heen en toen ik mij gewassen had, werd ik ziende. 

 

De mens die Jezus genoemd wordt. Zeker, Hij was mens geworden. 

Zou de naam Jezus, Jehova Verlosser, hem aan het denken gezet 

hebben? Dat weten we niet. In de loop van deze geschiedenis blijkt 

hij wel stapsgewijs tot meer inzicht te zijn gekomen. Hier wordt zijn 

Mens-zijn nog benadrukt. 
 

12 En zij zeiden tot hem: Waar is Hij? Hij zei: Ik weet het niet. 
13 Zij brachten hem, die vroeger blind geweest was, naar de 
Farizeeën. 
14 Nu was het sabbat op de dag, dat Jezus het slijk maakte en zijn 
ogen opende. 
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Dat laatste zal wel het motief zijn geweest om de man naar de 

Farizeeën te brengen. We mogen ons wel afvragen of men het 

maken van speeksel ook als werken beschouwde. Zou het ook als 

een overtreding van de wet beschouwd zijn als iemand een 

hongerige brood gaf? Dat lijkt wel heel onwaarschijnlijk. Maar wat is 

dan het motief geweest? Het moet wel een bewuste of onbewuste 

vijandigheid tegenover God en zijn Gezalfde zijn geweest. Van 

werken op de sabbat kon men in dit geval werkelijk niet spreken. 
 

15 Opnieuw vroegen hem ook de Farizeeën, hoe hij ziende was 
geworden. En hij zei tot hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik wies 
mij, en nu kan ik zien. 

 

Het antwoord van de man was korter dan in vers 11 en verraadt 

enige irritatie wegens hun ongeloof, daar hun ongetwijfeld reeds 

was gezegd wat er was gebeurd. 
 

16 Sommige dan van de Farizeeën zeiden: Deze mens komt niet 
van God. want Hij houdt de sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan 
een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid 
onder hen. 

  

Sommige Farizeeën hadden hun oordeel al klaar: deze mens komt 

niet van God. Het teken bevestigde echter het tegendeel; dat Hij 

inderdaad van God gekomen was. Hun woorden waren echter voor 

anderen te opvallend in tegenspraak met hetgeen er was gebeurd. 

Dit teken kon nooit Gods antwoord op zondig gedrag zijn. 

Zij die beweerden dat Hij de sabbat gebroken had, zullen daar blij 

om geweest zijn. Zij wilden Hem immers al eerder ombrengen en 

deze gebeurtenis zou hun mogelijk de gelegenheid geven om het 

volk mee te krijgen zodat ze Hem konden grijpen. Er bleek echter 

geen eensgezindheid te zijn. 
 

17 Zij dan zeiden nog eens tot de blinde. Wat zegt gij van Hem, 
daar Hij uw ogen geopend heeft? En hij zei: Hij is een profeet. 

 

Eerst had hij gezegd: een Mens genaamd Jezus. Daarna had hij 

gezegd wat die Mens had gedaan en wat het gevolg was geweest. 

Nu antwoordde Hij: Hij is een profeet. Heel kort maar duidelijk 
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bracht hij de conclusie uit hetgeen gebeurd was onder woorden. Hij 

was onbevooroordeeld, wist dat het waar was wat er was gebeurd 

en besefte dat alleen God een blindgeborene het gezicht kon 

geven. Zijn weldoener moest dus een knecht van God zijn. Een 

reden om dat niet te erkennen had hij niet. 
 

18 De Joden dan geloofden niet van hem, dat hij blind geweest en 
ziende geworden was, totdat zij de ouders geroepen hadden van 
hem, die ziende was geworden, 
19 en zij vroegen hun en zeiden: Is dit uw zoon, van wie gij zegt, dat 
hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? 
20 Zijn ouders antwoordden en zeiden: Wij weten, dat dit onze zoon 
is, en dat hij blind geboren is; 
21 maar hoe hij nu zien kan, weten wij niet, en wie zijn ogen 
geopend heeft, wij weten het niet; vraagt het hemzelf, hij heeft zijn 
leeftijd, hij zal voor zichzelf spreken. 
22 Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bang waren voor de Joden, want 
de Joden waren reeds overeengekomen, dat, indien iemand mocht 
belijden, dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden 
gebannen. 
23 Daarom zeiden zijn ouders: Hij heeft zijn leeftijd, vraagt het 
hemzelf. 

 

De Here had een heel duidelijk teken gegeven dat moeilijk 

tegengesproken kon worden. Het bracht de vijanden van de Here 

Jezus in een lastig parket. Zou het misschien nog ontkend kunnen 

worden? Dan was er een oplossing voor hun probleem. 

Maar de vraag aan de ouders van de man gaf hun geen oplossing 

voor hun probleem. Zij bevestigden dat hij hun zoon was en 

eveneens dat hij blind geboren was. Meer wilden zij niet zeggen. 

Maar wat viel er ook nog te zeggen behalve de erkenning dat de 

Here een groot wonder had gedaan?  

Maar die erkenning….. wat zou de consequentie zijn? Uit de 

synagoge gebannen. Dat toch liever niet. Hun zoon was ziende 

geworden, maar zij waren meer blind dan hij. 
 

24 Zij riepen dan ten tweeden male de man, die blind geweest was, 
en zeiden tot hem: Geef God de eer; wij weten, dat deze mens een 
zondaar is. 
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Wat beoogden zij met hun opmerking: Geef God de eer? Dat had 

de man meer gedaan dan zij. Hij had erkend dat de Here een 

profeet was, maar zij niet. En dan, wat wisten zij? Dat God een 

wonder had gedaan was duidelijk, want wie kan de ogen van een 

blindgeborene openen dan God alleen? Wisten zij dat ook? Zij 

beweerden te weten dat Jezus een zondaar was. Waarop grondden 

zij dat? Op de barmhartigheid van God die een blinde had 

ondervonden? De man gaf hun een heel goed antwoord, de 

waarheid namelijk en geen veronderstellingen of uitspraken die 

geen grond hadden: 
 

25 Hij dan antwoordde: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; een ding 
weet ik, dat ik, die blind was, nu zien kan. 

 

Het “weet ik niet” dat hij zei betekent hier niet “mogelijk is Hij een 

zondaar, maar mogelijk ook niet”, maar “dat kan ik niet bevestigen”.  

Hij kon wel bevestigen dat hij blind was geweest, maar nu kon zien. 

Dat is het kenmerk van het evangelie. Dat is waarheid van God. Het 

zegt onverbloemd: mens, je bent een zondaar. Maar even 

onverbloemd: God is liefde en wil je door Jezus Christus redden; 

geloof in Hem en je zult behouden worden.  
 

26 Zij dan zeiden tot hem: Wat heeft Hij aan u gedaan? Hoe heeft 
Hij uw ogen geopend? 
27 Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, en gij hebt er niet 
naar gehoord; waarom wilt gij het opnieuw horen? Wilt gij soms ook 
discipelen van Hem worden? 

 

Waarom hun vraag? Inderdaad, zij hadden al gehoord wat er 

gebeurd was en hoe. Zochten zij iets dat meer grond was om 

Christus een verwijt te maken of Hem te beschuldigen? Of waren zij 

zo in Hem geïnteresseerd? Dat laatste zou verklaren waarom de 

man vroeg of zij soms ook discipelen van de Here Jezus wilden 

worden. Maar die vraag wekte bij hen woede op. 
 

28 En zij scholden hem uit en zeiden: Gij zijt een discipel van Hem, 
maar wij zijn discipelen van Mozes; 
29 wij weten, dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze 
weten wij niet, vanwaar Hij komt. 
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Waarom haatten zij Hem zo? Afgunst speelde een rol. Bezorgdheid 

om hun positie eveneens. Maar de Here heeft zelf in zijn gesprek 

met Nicodemus in Johannes 3 de diepere grond van hun afkeer 

aangewezen:  

“...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; .... .” 
(3:19, 20) 

 

Zo komt ook heden in de ontmoeting met Jezus aan het licht wat er 

in de mens leeft en werkt. Wie niet wegvlucht, maar de waarheid 

van hetgeen aan het licht komt, erkent en Hem om hulp aanroept, 

mag weten dat er door geloof in Hem alles wat het daglicht niet kan 

verdragen wordt weggedaan en eeuwige verlossing geschonken 

wordt. 

 

De Farizeeën beroemden zich erop dat zij discipelen van Mozes 

waren. Maar Mozes had van Hem gesproken, zoals we kunnen 

lezen in Deut. 18:15-19: 
“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, 
uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren. Juist zoals gij van de 
HERE, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen 
gij zeidet: Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit 
grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve. Toen zeide de HERE tot 
mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun 
verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn 
woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem 
gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam 
spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen. Maar een profeet, die 
overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem 
niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die 
profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe 
onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft? Als een 
profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld 
en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; 
in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.” 

 

De Farizeeën kenden die profetie. In Joh. 1:24 staat dat zij 

priesters en Levieten naar Johannes gestuurd hadden om te vragen 

wie hij was. Zij vroegen hem onder andere “zijt gij Elia?” Daarop 
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antwoordde hij “Ik ben het niet”. Vervolgens vroegen zij “zijt gij de 

profeet?” En daarop antwoordde hij “neen”. (vers 21) Zij wisten dus 

dat in Maleachi 4:5 staat dat God de profeet Elia zou zenden 

voordat de grote en vreselijke dag des Heren zou komen. En ook 

wisten zij dat God door Mozes had gesproken 

over een profeet als Mozes die komen zou. Daar komt nog bij dat 

Johannes had gezegd: “Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: 

Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft.” 
(Joh. 1:23 - Jes. 40:3) In die profetie van Jesaja is duidelijk 

aangekondigd voor wie de weg bereid moest worden: “...zeg tot de 

steden van Juda: Zie, hier is uw God! Zie, de Here HERE zal komen met 

kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen;…. .” (Jes. 40:9,10) Als zij 

dan discipelen van Mozes waren, waarom luisterden zij dan niet 

naar de woorden van God, zoals Mozes had gedaan? 

 

Wat Mozes in Deuteronomium had gezegd toonde hun ook dat de 

Here Jezus door God gezonden was. Hij had immers gezegd “was 

u”.  De man had dat gedaan en was ziende geworden. Dat was het 

duidelijke teken voor hen dat Hij van God gekomen was. Het was in 

dit evangelie het zesde teken dat hen moest overtuigen. De Here 

opent de ogen der blinden zegt de Schrift immers in Psalm 146:8. 
 

30 De man antwoordde en zei tot hen: Hierin is toch iets 
wonderlijks, dat gij niet weet, vanwaar Hij komt, maar mijn ogen 
heeft Hij geopend. 
31 Wij weten, dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand 
godvruchtig, en doet hij zijn wil, die verhoort Hij. 
32 Van eeuwigheid is het niet gehoord, dat iemand de ogen van 
een blindgeborene geopend heeft. 
33 Als deze niet van God was gekomen, Hij had niets kunnen doen. 

 
In de loop van het korte gesprek nam het inzicht van de man toe. 
Hij had zijn Weldoener genoemd “de mens genaamd Jezus”, 
vervolgens had hij gezegd “Hij is een profeet”, maar nu is hij zover 
dat hij zegt “Hij is van God gekomen”. Dat was voor de Farizeeën 
een les die zij van deze man niet konden aanvaarden. Omdat hij 
blind geboren was, moest hij volgens hun opvattingen wel in het 
bijzonder door zonden gekenmerkt worden. Die redenering was 
blijkbaar gebruikelijk gezien de vraag van de discipelen in vers 2 
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van dit hoofdstuk. De Farizeeën voelden zich beledigd. Hoe 
waagde hij het wonderlijk te vinden dat zij iets niet wisten? 
 

34 Zij antwoordden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonden 
geboren en wilt gij ons leren? En zij wierpen hem uit. 

 
Uitgeworpen als een melaatse of een misdadiger, niet meer welkom 
in de synagoge, dat valt niet mee. Nee, maar buiten de legerplaats 
kan men wel Hem ontmoeten die nog groter haat ondervonden 
heeft; het was ook de positie van de Here Jezus, de Verachte en de 
Onwaardigste onder de mensen. En die vergeet niet wie als Hij 
wordt buitengeworpen. Hij laat ook hen uitnodigen die in de heggen 
en de stegen zijn. 
 

35 Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en Hij zei, toen 
Hij hem aantrof: Gelooft gij in de Zoon des mensen? 
36 Hij antwoordde en zei: En wie is Hij, Here, dat ik in Hem moge 
geloven? 
37 Jezus zei tot hem: Gij hebt Hem niet slechts gezien, maar die 
met u spreekt, die is het. 
38 Hij zei: Ik geloof, Here, en hij wierp zich voor Hem neder. 

 
Naar ik meen is hier de NBG-vertaling van vers 35 minder juist dan 
in de Statenvertaling. Daar is de vraag: “Gelooft gij in de Zoon van 
God?” Overigens heeft de term Zoon des mensen in Daniël 7:13 
duidelijk op de goddelijke Persoon betrekking. 
Maar wat een gezegende plaats, die van een verworpene. Dat is 
immers de plaats van onze Heiland in de mensenwereld. Het is 
gezegend met Hem verworpen te zijn, maar gevaarlijk om zonder 
Hem een plaats als Lot in Sodom in te nemen. 
Wat de visie van de blindgeborene aangaat, hij was gekomen waar 
de Here hem hebben wilde: op de plaats waar hij Hem van harte 
kon aanbidden. 

 

Wordt D.V. vervolgd. 

J.Ph.B. 

 

 

~~~~~~~~~~ 
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Als Christus wederkomt 

______________________________________________ 
 
“Elk oog Zal Hem zien, ook zij die Hem hebben doorstoken.” (Openbaring 
1:7) 
 
Zoals men lange tijd heeft verkondigd en daardoor velen hebben 
gedacht dat de Gemeente in de plaats van Israël was gekomen, is 
er ook de overtuiging dat Christus eenmaal komen zal om “te 
oordelen de levenden en de doden”, wat veelal het laatste oordeel 
wordt genoemd. 
Dat hoeft niemand te verbazen. De geloofsbelijdenis zegt immers 
van Christus “die wederkomen zal om te oordelen de levenden en 
de doden”.  
Daar is echter wel iets over te zeggen. 

 

1) Niet allen zullen geoordeeld worden 

Er staat in 1 Petr. 4:5 van Christus geschreven: “die gereed staat om 

levenden en doden te oordelen.” Er staat evenwel niet dat Hij gereed 

staat om DE levenden en DE doden te oordelen. Door de 

toevoeging van het lidwoord DE wordt de zin geheel anders dan 

wat in 1 Petrus staat. Met het lidwoord DE wordt het een uitspraak 

waar alle levenden en alle doden onder vallen. 

Christus zal zeker levenden en doden oordelen. Volgens Johannes 

5:22 heeft de Here gezegd dat de Vader niemand oordeelt, maar 

alle oordeel aan de Zoon heeft gegeven. Dat is dus geheel juist. 

Maar Hij zal niet ALLEN oordelen. DE levenden en DE doden 

betekent alle levenden en doden en dat is niet wat de Bijbel zegt. 

De Here heeft nadrukkelijk gezegd “Wie in de Zoon gelooft wordt niet 

geoordeeld”. (Joh. 3:18) 

 

2) Hij komt niet uitsluitend om te oordelen 

In 1 Petrus 4 wordt wel gezegd dat Hij levenden en doden zal 

oordelen, maar daar wordt niet gezegd dat Hij daartoe komen zal. 

Dat zou ook niet juist zijn, want Hij komt ook tot verlossing van hen 

die in de toekomst zuchten onder de druk van de antichrist en Hebr. 
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9:28 zegt dat Hij verschijnen zal tot zaligheid voor hen die Hem 

verwachten.  

Christus zal ook komen opdat de tijden van de wederoprichting aller 

dingen komen, tijden van verademing (Hand. 3:19-21) en bij die 

komst op aarde zal Hij ook het koninkrijk van God oprichten en 

wordt vervuld dat Hij zal heersen tot het einde der aarde. (Psalm 2) 

Daar is nog meer aan toe te voegen, maar het bovenstaande is 

genoeg om aan te tonen dat de woorden in de geloofsbelijdenis 

beslist onvoldoende, niet volledig en eenzijdig zijn, waardoor velen 

een verkeerde indruk hebben van hetgeen verwacht mag worden 

als de Here Jezus terugkomt op de aarde. 

Als u een gelovige bent, de Here Jezus kent als uw Verlosser, zult 

u beslist niet in het oordeel komen; uw Verlosser is dan in uw 

plaats geoordeeld. 

 

Dat komen van Christus, dikwijls aangeduid met de term “zijn 

verschijnen”, zal niet in het verborgene plaats vinden. De Here 

heeft daarvan in Matth. 24:27 gezegd: “Want gelijk de bliksem komt 

van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des 

mensen zijn.” 

En in vers 30: “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.” 
Over die verschijning en komst van Christus en de oprichting van 

het rijk Gods is ook in het Oude Testament op meerdere plaatsen 

geschreven. De vervulling van die profetieën werd dan ook in Israël 

algemeen verwacht, door sommigen met veel inzicht, door anderen 

met heel weinig inzicht. 

 

Als Hij zijn bruid komt halen 

Er is echter nog een andere verwachting van Christus’ komst die 

niet in het Oude Testament is vermeld. De reden daarvan is dat de 

reden voor die  komst van de Here er nog niet was. Het betreft zijn 

komst als Bruidegom om zijn bruid op te halen en in het huis van 

zijn Vader te brengen, de hemel. Maar die bruid bestond nog niet 

ten tijde van het Oude Testament. 
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De bruid is de gemeente van Jezus Christus, bestaande uit allen 

die geloofd hebben dat Hij de Zoon van God en door God gezonden 

is. 

De gelovigen die van Adam tot Christus geleefd hebben zijn niet 

minder gereinigd en geheiligd dan gelovige christenen en zij zijn 

zeker in de heerlijkheid boven. Maar zij zijn niet bij de gemeente 

gevoegd die de bruid van Christus is. 

Die gemeente, bestaande uit gelovigen zowel van Israël als van de 

volken was er nog niet in de tijd vóór de komst van Christus in 

Bethlehem. Zij was een geheim dat God pas geopenbaard heeft na 

de hemelvaart van Christus.  

Beelden van die gemeente, verborgen in de geschiedenissen van 

het Oude Testament, heeft de Here echter wel gegeven. 

 

Zo heeft de Here van het ontstaan van die gemeente in het eerste 

mensenpaar een prachtig beeld gegeven. We lezen dat in Genesis 

2. 

Het is heel merkwaardig en kan niet zonder reden zijn, dat de Here 

de mens, Adam, van stof uit de aardbodem geschapen heeft en de 

levensadem in hem heeft geblazen (Gen. 2:7) maar niet tegelijk een 

vrouw heeft geschapen. Dat kan voor de Here niet te veel of te 

moeilijk zijn geweest. 

Maar nee, de eerste vrouw, de bruid voor Adam die heerste over de 

gehele aardse schepping, moest op een heel bijzondere manier 

ontstaan. De Here heeft Adam in een diepe slaap gebracht en een 

rib uit zijn zijde genomen. De plaats van die rib sloot de Here met 

vlees. En van die rib, afkomstig van een wond in zijn zijde, bouwde 

de Here een vrouw voor Adam. 

Waarom moest dat zo?  

Omdat die vrouw een beeld moest zijn van de gemeente die is 

ontstaan uit het lijden en de dood van Christus; we zouden kunnen 

zeggen uit de wond in zijn zijde, die bewees dat Hij gestorven was. 

(Joh. 19:32-35) 

 

Waarom die uitweiding over het ontstaan van Eva? 

Omdat daardoor duidelijk wordt dat de gemeente, de bruid waarvan 

Eva een beeld is, niet kon bestaan vóór het sterven van Jezus 
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Christus. Zij dankt haar bestaan aan zijn dood. Het is geheel bijbels 

Eva zo te zien als een beeld van de gemeente, de bruid van 

Christus. In Efez. 5: 23-25 lezen we: “..want de man is het hoofd van 

zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die 

zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan 

Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. Mannen, hebt uw vrouw 

lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar 

overgegeven heeft,... .” En in de verzen 31 en 32 lezen we: “Daarom 

zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten, en zal zijn vrouw 

aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn. Dit geheimenis is groot, 

doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.” Dat is: met 

betrekking tot Christus en de gemeente. Wat in Genesis 2 over het 

eerste mensenpaar geschreven is, wordt hier op Christus en de 

gemeente betrokken. 

 

-  Vanaf Adam waren er gelovigen.  

-  Pas na Abraham bestond het aardse volk Israël.  

-  Pas na de dood van Christus is de gemeente ontstaan en wel op 

de Pinksterdag toen de Heilige Geest hen die geloofden tot één 

lichaam gedoopt heeft. (1 Kor. 12:13) 

 

Het is dan ook geen wonder dat we in het Oude Testament niets 

vinden over de komst van Christus om zijn bruid op te halen. Dat er 

een gemeente uit bekeerde Joden en heidenen gevormd zou 

worden, was een geheim dat pas na de uitstorting van de Heilige 

Geest is geopenbaard, hoewel de Here er in Matth. 16:18 en 

Matth.18 vanaf vers 15 wel naar verwezen heeft. (Zie hierover 

bijvoorbeeld ook Efez. 3:1-13) 

 

Welnu, de gemeente die naar Gods gedachten bestaat uit hen die 

in Jezus Christus geloofd hebben en samen het lichaam vormen 

waarvan Hij het Hoofd is (dat lichaam heeft geen papieren leden) 

heeft de bijzondere belofte, dat de Here haar komt halen om haar in 

het huis van zijn Vader te brengen. De Here Jezus heeft die 

bijzondere belofte aan zijn discipelen gegeven opdat ze door zijn 

terugkeer naar de Vader niet hopeloos verdrietig zouden worden, 

maar zouden uitzien naar de hereniging met Hem: 
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“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.” (Joh. 14:1-3) Zij geloofden immers in 

God die zij nooit gezien hadden. Zo moesten zij na de hemelvaart 

ook in de Here Jezus geloven hoewel zij Hem niet zouden zien. 

Daarbij gaf Hij de troost dat Hij heenging om voor hen een 

bijzondere plaats in het vaderhuis te bereiden, waarna Hij zou 

komen om hen op te halen en ook daar te brengen. 

 

Hij sprak in Johannes 14 niet over zijn komst op aarde, noch over 

oordelen of regeren. Neen, Hij gaf hun de ook voor hen nieuwe 

belofte, dat Hij  zou komen om hen thuis te brengen. Die belofte 

was nieuw voor hen doordat zij van Gods Woord alleen het Oude 

Testament kenden en nogmaals, daarin is niets over de gemeente 

en haar bestemming geschreven. Wel in beelden, maar die waren 

toen nog voor hen verborgen. 

 

Er is nog een Bijbelgedeelte dat duidelijk spreekt over de komst van 

Christus om de gemeente bij zich in de heerlijkheid te doen wonen. 

In de eerste brief aan de gemeente in Thessaloníki lezen we in het 

vierde hoofdstuk het volgende: “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 zó 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 weggevoerd worden, de 

Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. 

Vermaant elkander dus met deze woorden.” (13-18) Er wordt hier over 

opstanding gesproken (vers 16), maar let wel op, over de 

opstanding van gelovigen die gestorven zijn. Zij zullen met de 
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gelovigen die op dat moment nog leven de Here in de lucht 

tegemoet gaan, niet om dan op aarde met Hem te verschijnen, 

maar om met Hem naar het Vaderhuis boven te gaan. 

 

De gelovigen in die gemeente kenden die leer niet. Zij meenden dat 

de gestorvenen de komst van Christus op aarde niet konden 

meemaken, de enige komst waarvan zij wisten. Maar in deze 

verzen maakte Paulus hun bekend met de kostbare waarheid dat 

de Here allen die geloofd hebben nog vóór zijn komst op aarde in 

het Vaderhuis zal brengen. 

 

Doordat Christus zijn gemeente komt halen en haar zal opnemen in 

het Vaderhuis, wordt zij ook bewaard voor de moeilijke tijd daarna, 

de tijd van de oordelen die in de Openbaring zijn vermeld en de 

grote verdrukking, die de Here in Mattheüs 24 noemt.  

 

De les uit de geschiedenis van Isaak 

De Here heeft het ons wat gemakkelijker gemaakt om dit te kunnen 

verstaan en onthouden doordat Hij in de geschiedenis van Abraham 

daarvan een prachtig beeld heeft gegeven. Dat beeld bestaat uit 

enkele stukken: 

 

1.  De zoon, Isaak, wordt door zijn vader geofferd. (Genesis 22) 

2.  De knecht van Abraham gaat een bruid voor de geofferde zoon 

halen. (Gen. 24:1-61) 

3. De bruid wordt door de knecht de bruidegom tegemoet geleid. Zij 

ontmoet hem onderweg, niet ver van zijn woning. (Gen. 24:62-

67) 

 

ad 1) Dat het offer van Isaak een beeld is van het offer van Gods 

Zoon zal wel duidelijk zijn. 

ad 2) De knecht van Abraham is een beeld van de Heilige Geest, 

die de Vader gezonden heeft om de gemeente als bruid 

verlangend te maken om de Bruidegom te ontmoeten. 

ad 3) De ontmoeting vindt plaats in de lucht zoals we in hoofdstuk 

4:17 van de eerste brief aan de Thessalonicenzen lazen. Van 

die plaats der ontmoeting neemt de Here de gemeente niet 
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mee naar de aarde, maar naar het Vaderhuis, zoals ook Isaak 

zijn bruid meenam naar zijn woning. 

 

Als we dit prachtige beeld overdenken, daar rustig de tijd voor 

nemen en de hele geschiedenis goed tot ons laten doordringen, 

dan zullen we ons hoe langer hoe meer verwonderen over de rijke 

geïllustreerde les die de Here ons daarin geeft. 

 

Voor ons onderwerp is het van belang dat de zoon Isaak zijn bruid 

niet in haar woonplaats en ook niet in zijn eigen woonplaats 

ontmoet, maar onderweg en  haar vandaar in zijn woning brengt. 

Van terugkeer naar haar woonplaats is geen sprake. Dat illustreert 

wat we in 1 Thessalonicenzen lazen. De gemeente wordt 

opgenomen de Here tegemoet in de lucht. Vandaar brengt Hij haar 

in het Vaderhuis. 

 

De les uit de geschiedenis van Jozef 

Vele christenen vinden het moeilijk te geloven dat de gemeente de 

grote verdrukking niet zal meemaken. Toch is dit - gelukkig - niet 

het geval. De christenen van de bijna tweeduizend jaren die ons 

zijn voorgegaan en gestorven zijn, maken die verdrukking en de tijd 

van de antichrist ook niet mee. Waarom de gelovigen van onze tijd 

dan wel? 

 

De geschiedenis van Jozef geeft ons weer een duidelijk beeld dat 

gemakkelijk onthouden kan worden: 

1.  Jozef was de geliefde zoon. 

2.  Hij deed niet mee met de zonden van zijn broers. 

3.  Die broers haatten Hem. 

4. In dromen liet de Here zien dat hij voor het koningschap was 

bestemd. 

5.  Zijn broers verkochten Hem voor zilvergeld. 

6.  Hij kwam onschuldig in de gevangenis. 

7.  Hij werd eruit gehaald en tot onderkoning gemaakt. 

8.  Bij hem kon men brood kopen om te leven. 

 

Zie dat we hier een beeld hebben van Christus: 
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1. Jezus is de geliefde Zoon van God. 

2.  Hij heeft nooit gezondigd. 

3.  Hij werd door zijn broers –Israël- gehaat. 

4.  Hij is de Koning van Israël, zoals ook op zijn kruis stond. 

5.  Judas verkocht Hem voor zilvergeld. 

6.  Hij kwam onschuldig aan het kruis en in een graf. 

7.  Hij is opgestaan uit het graf en in Gods troon gezet. 

8.  Hij is het brood des levens. 

 

Deze opsomming is echter niet compleet. Er is meer. 

a) Nadat Jozef verhoogd was, miste hij zijn familie nog; maar hij 

kreeg wel een bruid, Asnath. 

b) Er kwam hongersnood. Zijn vrouw echter heeft nooit door die 

honger geleden. Jozef had overvloed aan koren. 

c) De broers van Jozef kwamen gedreven door de honger naar hem 

toe en werden geholpen. Tenslotte werd Jozef met zijn familie 

herenigd. 

 

En ook dat is nog steeds een beeld van Christus: 

a) Daar Israël Christus verworpen heeft, is Hij van de massa van 

dat volk gescheiden. Maar Hij is nu verbonden aan de gemeente, 

zijn bruid. 

b) Er komt inderdaad een grote verdrukking, maar de bruid, de 

gemeente, zal daar niet onder lijden. 

c) Door de grote verdrukking zal Israël leren tot Jezus te gaan. Hij 

zal hun het levende brood voor hun zielen geven en zij zullen 

Hem als hun Koning erkennen. 

 

Een beeld in de Openbaring dat bevestigt dat de gemeente in 

de hemel wordt opgenomen vóór de tijd van oordelen 

De Here gaf een indeling van het boek de Openbaring in drie 

stukken. 

Die indeling gaf Hij in zijn opdracht aan Johannes om te schrijven. 

U vindt die opdracht in Openbaring 1:19. Daar zei Hij: “Schrijf dan 

hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden 

zal.” 
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Velen lezen daar overheen als iets dat van geen belang is, daar zit 

niets in verborgen; het is slechts de opdracht om te schrijven. Dat 

is een vergissing. 

De woorden van de Here verdelen wat Johannes moest schrijven in 

de volgende drie stukken: 

 

1. Wat hij had gezien, dat was het gezicht van Openb. 1:12-17. Dat 

heeft hij in de genoemde verzen inderdaad opgeschreven. 

2. Wat is. Dat lijkt minder eenvoudig. “Wat is” in de tijd waarin 

Johannes leefde. Wat was er toen? Wel, de gemeente werd toen 

gebouwd. Maar dat is nog steeds het geval. Als dat juist is 

gezien, valt ook onze tijd onder “Wat is”, omdat ook wij leven in 

de dagen van de bouw van de gemeente op aarde. 

3. Hetgeen geschieden zal na dezen. Na wat? Na het voorgaande, 

hetgeen was en nog is, dat is de vorming van de gemeente op 

aarde. 

 

Als die beschouwing correct is, moeten we na de beschrijving van 

hetgeen Johannes gezien had in de verzen 12-17 de beschrijving 

vinden van de gemeente op aarde die er toen was. Dat is inderdaad 

het geval. Vanaf Openbaring 1:20 tot het einde van hoofdstuk 3 

heeft Johannes over zeven gemeenten op aarde geschreven. 

 

Dan moet na hoofdstuk 3 volgen hetgeen “na dezen” geschieden 

zal. Hoe luidt het begin van hoofdstuk vier dan? In het eerste vers 

lezen we: “Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de 

hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij 

sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden 

moet.” 
Het derde deel van de opdracht aan Johannes was “opschrijven wat 

na dezen geschieden moet”. Dat is letterlijk wat hem na hoofdstuk 3 

getoond zal worden. Het kan dan ook niet worden betwijfeld dat dit 

de Goddelijke volgorde is. 

Na dezen. Dat was wat zou volgen na “hetgeen is”, dat was de 

gemeente op aarde, beschreven in de hoofdstukken 2 en 3. Maar 

nu komt wat voor ons onderwerp van belang is. Johannes was 

volgens Openbaring 1:9 op het eiland Patmos en heeft daar 
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geschreven. Maar nu hem getoond gaat worden wat geschieden zal 

na “de gemeente op aarde” ziet hij een deur in de hemel geopend 

en wordt hem gezegd “Klim hierheen op en Ik zal u tonen, wat na dezen 

geschieden moet.” 
 

Over de gemeente op aarde moest hij schrijven op Patmos, dat is 

op aarde. Maar hetgeen geschieden zal na “de gemeente op aarde” 

moest hij zien vanuit de hemel. Waarom?  

Omdat de gemeente die dingen, dat zijn de oordelen, zal zien 

vanuit de hemel. Zij zal zelf die tijd van oordelen niet op aarde 

beleven, maar het alles zien van boven omdat de gemeente vóór 

die oordeelstijd wordt opgenomen, zoals Henoch werd opgenomen 

vóór de zondvloed. (Gen. 5:24) 

 

Het boek de Openbaring beschrijft de komst van Christus ten 

oordeel in hoofdstuk 19. Daarop volgen de duizend jaren van het 

rijk van Christus op aarde. (hfdst. 20:1-6) Zijn regering begint met 

de rechtszitting waarbij de volken in schapen en bokken 

gescheiden worden. (Mattheüs 25) 

Het laatste oordeel, het oordeel over de doden komt na de duizend 

jaren, als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. (hfdst. 

20:11-15) 

Vóór die beide oordelen neemt de Here de gemeente tot zich in het 

Vaderhuis. Wat een genade van God! 

 

J.Ph.B. 

 

~~~~~~~~~~ 

 

 

(Het kan zijn dat na het lezen van dit gedeelte nog vragen bij u 

opkomen. Wanneer dat het geval is, laat u het dan weten.) 
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De profetie van Ezechiël (24) 
______________________________________________ 
 
Vervolg hoofdstuk 30 

 
6 Zo zegt de HERE: Zij die Egypte steunen, zullen vallen; zijn trotse kracht 
zal neerzinken. Van Migdol tot Syene toe zullen zij daar door het zwaard 
vallen, luidt het woord van de Here Here. 
7 Verwoest zal het liggen te midden van verwoeste landen, zijn steden te 
midden van verdelgde steden. 
8 En zij zullen weten, dat Ik de HERE ben, wanneer Ik vuur breng in 
Egypte en al zijn helpers vernietigd worden. 
9 Te dien dage zullen boden van Mij uitgaan op schepen, om het 
onbezorgde Ethiopië schrik aan te jagen, en er zal siddering onder hen 
zijn op de dag van Egypte. Want zie - het komt! 
10 Zo zegt de Here Here: Ja, Ik zal een einde maken aan de drommen van 
Egypte door de hand van Nebukanezar, de koning van Babel. 
11 Hij en zijn volk, de gewelddadigste der volken, worden aangevoerd om 
het land te verwoesten; zij zullen hun zwaarden tegen Egypte trekken en 
het land met doden vullen. 
12 Ik zal de Nijlarmen droogleggen en het land overgeven aan 
booswichten; Ik zal het land, met al wat erop is, verwoesten door de hand 
van vreemden. Ik, de HERE, heb het gesproken. 
13 Zo zegt de Here Here: Ja, Ik zal de afgoden vernietigen en de 
schijngoden uit Nof doen verdwijnen; er zal geen Egyptische vorst meer 
zijn. En Ik zal vrees brengen over het land Egypte, 
14 Patros verwoesten, vuur leggen in Zoan en gerichten voltrekken aan 
No. 
15 Ik zal mijn grimmigheid uitstorten over Sin, de vesting van Egypte, en 
Ik zal de menigte van No uitroeien. 
16 Vuur zal Ik leggen in Egypte. Sin zal hevig beven; in No zullen bressen 
geslagen worden; en wat Nof betreft: vijanden bij dag! 
17 De jongelingen van Awen en Pi–Beset zullen door het zwaard vallen en 
zij zelf zullen in gevangenschap gaan. 
18 In Tachpanches zal de dag verduisterd worden, wanneer Ik daar de 
Egyptische macht verbreek. Vernietigd wordt daarin zijn trotse sterkte; een 
wolk zal het bedekken en zijn dochters zullen in gevangenschap gaan. 
19 Zo zal Ik gerichten voltrekken aan Egypte; en zij zullen weten, dat Ik de 
HERE ben. 
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Verwoest en vervallen de pracht en de grootheid,  

Verdwenen, verwoest waar Egypte op steunt, 

Zijn strijdmacht, zijn paarden, zijn wagens, zijn hoogheid 

Gevallen zodat er de bodem van dreunt.  

 

Gevallen, gevallen, de tempels, de goden 

Gevallen de heerser, de glorie, de trots. 

Zijn leger verslagen, de helpers gevloden, 

Waar is hij die stond als een toevlucht en rots? 

 

Gebroken, een mens slechts als andere mensen, 

En waar is zijn kracht als de Here hem slaat? 

Vergaan is de hoop en verdwenen de wensen 

Egypte? Wie daarop vertrouwt komt te laat. 

 

Neen, Is’rel, uw Helper is niet van beneden, 

Geen paarden, geen wagens, geen boogschutters meer. 

Wie voor d’ Allerhoogste zijn schuld heeft beleden 

Slechts die vindt genade en hulp bij de Heer.  

 

Egypte? Een rietstaf die God zal verbreken, 

Vervloekt is wie vlees tot zijn arm heeft gesteld. 

Wat God heeft gezegd is waarheid gebleken. 

Geloof en bekering tot God is wat telt. 

 
20 Ook gebeurde het in het elfde jaar, in de eerste maand, op den 
zevenden der maand, dat het woord des HEEREN tot mij 
geschiedde, zeggende: 
21 Mensenkind! Ik heb den arm van Farao, den koning van Egypte, 
verbroken; en ziet, hij zal niet verbonden worden, met pleisters op 

te leggen, met een windeldoek (zwachtel) aan te doen, om dien te 
verbinden, om dien te sterken, dat hij het zwaard houde. 
22 Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Ziet, Ik wil aan Farao, den 
koning van Egypte, en zal zijn armen verbreken, beide den sterken 
en den verbrokenen; en Ik zal het zwaard uit zijn hand doen vallen. 
23 En Ik zal de Egyptenaars verstrooien onder de heidenen, en zal 
hen verspreiden in de landen. 
24 En Ik zal de armen des konings van Babel sterken, en Mijn 
zwaard in zijn hand geven; maar Farao’s armen zal Ik verbreken, 
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dat hij voor zijn aangezicht zal kermen, gelijk een dodelijk verwonde 
kermt. 
25 Ja, Ik zal de armen des konings van Babel sterken, maar Farao’s 
armen zullen daarhenen vallen; en zij zullen weten, dat Ik de 
HEERE ben, als Ik Mijn zwaard in de hand des konings van Babel 
zal hebben gegeven, en hij datzelve over Egypteland zal hebben 
uitgestrekt. 
26 En Ik zal de Egyptenaars verstrooien onder de heidenen, en zal 
hen verspreiden in de landen; alzo zullen zij weten, dat Ik de 
HEERE ben. 

 

In hoofdstuk 29 lazen we, dat de Here in het tiende jaar op de 

twaalfde van de tiende maand tot Ezechiël sprak over Egypte. In 

hoofdstuk 30:1 werd die profetie vervolgd. In hoofdstuk 30:20 lezen 

we dat de Here opnieuw tot Ezechiël sprak over Egypte in het elfde 

jaar (van de eerste wegvoering naar Babel). Egypte was een 

geweldige macht, reeds in de dagen van de Assyriërs de grote 

tegenhanger die verhinderde dat Ninevé te veel macht en invloed 

kreeg.  

 

In de plaats van Ninevé was Babel gekomen. Wat Ninevé niet 

gekund had, zou Babel doen. Vers 24 zegt hier dat de Here de 

macht van Farao zou verbreken en in plaats van Egypte Babel als 

overheersende macht zou doen opstaan. Israël had dikwijls op 

Egypte gerekend. Egypte zou echter volkomen afgedaan hebben 

als macht van betekenis. De koning van Babel zou in het oordeel 

over Egypte het werk Gods uitvoeren, zonder dat te beseffen.  

 

De hedendaagse politici mochten wel eens bedenken dat ook zij 

slechts een rol van betekenis spelen voor zover God dat toelaat of 

wil. Ook zij die menen van beslissende betekenis te zijn, in staat de 

loop van de geschiedenis te sturen, zijn onderworpen aan de grote 

Stuurman die alles leidt naar de raad van zijn wil. Wat Hij door zijn 

profeten heeft voorzegd, is gebeurd en zal zeker gebeuren. 

 

Babel, dat als zwaard van God tegen Egypte zou optreden, zou op 

Gods tijd zelf op gelijke wijze het onderspit delven tegen de macht 

waarover Jesaja reeds had geprofeteerd, Kores van Perzië. 
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Niets loopt de Here uit de hand, 

wat ook de machten denken. 

Hij stuurt een volk, een mens, een land 

en zal het krachten schenken. 

 

Totdat het trots zichzelf verheft 

En niet met God zal reek’nen, 

Wanneer God het met onheil treft 

zal het niets meer beteek’nen. 

 

Noch toeval noch de mens regeert, 

God stuurt de wereldrijken; 

wat men in hoogmoed ook beweert, 

God zal almachtig blijken. 

 

 

Wordt DV vervolgd. 

J.Ph.B 

 

~~~~~~~~~~ 


