
 1 

  Jaargang 30      AD 2011 nr. 3 

 

 
Tijdschrift tot bemoediging, lering en bevestiging in de waarheid,  

die in Christus Jezus is. 

J.v.d.Heijdenstr. 17, 3817 JE Amersfoort. Tel. 033 4619171 

Zie: www.JezusVerlosser.nl     e-mail:  info@JezusVerlosser.nl 

 
 

Het evangelie dat Johannes schreef (13) 
______________________________________________ 
 

Vorige keer hebben we de geschiedenis van de blindgeborene 

overdacht. Resten ons nog de laatste drie verzen van hoofdstuk 9. 

 

Hoofdstuk 9, vervolg 
 

39 En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, 
opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. 
40 Dit hoorden sommigen uit de Farizeeën, die bij Hem waren, en 
zij zeiden tot Hem: Zijn wij soms ook blind? 
41 Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde 
hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; daarom blijft uw zonde. 

 

Er zijn er die geestelijk blind zijn. Ze weten niet van Christus en zijn 

werk. Voor hen is er hoop als de Here hen in aanraking met het 

evangelie brengt. Er zijn anderen die menen geestelijk inzicht te 

hebben, maar hoewel ze van Christus weten, Hem verwerpen. Zij 

lopen gevaar blind te worden, zoals Farao blind werd. Hij wist heel 

goed dat Hij met God te doen had, maar dacht met Zijn geduld 

eindeloos te kunnen spelen. Hij werd verblind (verhard). Dit was in 

het evangelie van Johannes het zesde teken dat de Here verricht 

heeft. 
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Hoofdstuk 10 
 

1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de 
schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is 
een dief en een rover; 
2 maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. 
3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar 
zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar 
buiten. 
4 Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, 
gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem 
kennen; 
5 maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen 
van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. 
6 In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet, wat het 
was, dat Hij tot hen sprak. 

 

In deze beeldspraak van de Here is het Joodse systeem de 

schaapskooi en is Hijzelf de Herder. Er waren eerder zogenaamde 

herders onder Israël opgestaan die heil en bevrijding verkondigden, 

maar hun volgelingen slechts konden teleurstellen. Hun komst was 

ook niet in overeenstemming met de Heilige Schrift geweest; zij 

waren als het ware niet door de deur gekomen.  

De Here Jezus echter was geheel in overeenstemming met de 

Schriften gekomen. Vóór Hem was de wegbereider gekomen, die 

Hem ook had aangewezen als Degene die de Vader gezonden had. 

Die deurwachter had Hem binnengelaten. De schapen die bij Hem 

behoorden, herkenden zijn stem, waarvan ze de klank reeds door 

het Oude Testament hadden leren kennen. Onder hen behoorden 

Simeon en Hanna en de ouders van Johannes de Doper, maar ook 

zijn eerste discipelen met vele anderen. Zij volgden Hem en 

verlieten daarmee de schaapskooi. Een schaapskooi is dan ook 

hoogstens een tijdelijke verblijfplaats, maar geen plaats van groene 

weiden en fris water. 

In deze beeldspraak worden de schapen van de Goede Herder niet 

naar die schaapskooi teruggebracht. Zij worden, in tegenstelling tot 

de massa in Israël die de stem van de Herder niet kennen, 

afgezonderd, zoals de blindgeborene. 
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7 Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben 
de deur der schapen. 
8 Allen, die voor Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de 
schapen hebben naar hen niet gehoord. 
9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden 
worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 
10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te 
verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. 

 

De woorden “Jezus zei dan nogmaals” betekenen niet dat Hij 

hetzelfde zei als in de vorige verzen. Het beeld dat Hij gebruikte, 

veranderde in deze verzen. In dit geval heeft Hij zichzelf als de 

deur voorgesteld. Maar het ”binnenkomen” is hier niet een 

binnengaan in de stal Israël, maar een binnengaan op de plaats 

waar de Goede Herder zijn eigen schapen bewaart, afgezonderd 

van de  kudden die bij andere herders behoren. Hier sprak de Here 

ook over “behouden worden” en over leven en overvloed hebben. 

Daarmee doelde Hij niet op de massa van de Joden, maar op hen 

die in Hem geloofden. Zij zouden op de weide van zijn woorden 

geestelijk voedsel vinden dat kostbaarder was dan wat zij tot dan 

toe gekend hadden. Een verleider had slechts zijn eigen belang op 

het oog. Hij was gekomen om leven, overvloedig leven te geven.  
 

11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor 
zijn schapen; 
12 maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet 
toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en 
vlucht - en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen - 
13 want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. 

 

In vers 11 lezen we in de voorstelling van de Here als de Goede 

Herder voor het eerst dat Hij zijn leven voor de schapen zou 

inzetten. 

Er waren eerder mensen geweest die van zichzelf zeiden, dat zij 

heil zouden brengen. Zoals bijvoorbeeld Teudas van wie Gamaliël 

jaren later zou zeggen: “maar hij werd gedood en zijn gehele aanhang 

viel uiteen en verliep.” (Hand. 5:36,37) Zij hadden de schapen niets 

te bieden, zochten ook niet hun belang maar hun eigen belang. 
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14 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen 
Mij, 
15 gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven 
in voor de schapen. 
16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die 
moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden 
één kudde, één herder.  

 
Tweemaal heeft de Here gezegd “Ik ben de deur”. (verzen 7 en 9) 
Hier heeft Hij voor de tweede maal gezegd dat Hij de Goede Herder 
is. Dat zijn veelzeggende woorden geweest, want het “Ik ben” zei 
niet alleen dat Hij de deur en de Goede Herder is, maar ook dat de 
“Ik Ben” (dat is Jehovah) die Herder is, die zich onder die naam ook 
in de brandende braambos aan Mozes openbaarde. In vers 15 heeft 
de Here voor de tweede maal gezegd dat Hij zijn leven voor de 
schapen inzette. Deze woorden betekenen niet slechts dat Hij zijn 
leven zou riskeren. In de verzen 11, 15, 17 en 18 gebruikt de Here 
telkens hetzelfde woord, dat volgens de verzen 17 en 18 een 
daadwerkelijk afleggen van het leven inhoudt. 
 
We weten het waarschijnlijk al, maar wat worden we door deze 
woorden van de Here er bij bepaald dat Hij die de “IK BEN” is, de 
eeuwige God, in mensengestalte tot ons gekomen, zich in plaats 
van hen die tegenover Hem schuldig waren, aan het oordeel over 
onze zonden heeft overgegeven, opdat wij bevrijd zouden worden. 

 

Wij doen de schoenen van de voeten,  

Want allerheiligst is de grond 

Waar w’ U, de Eeuwige ontmoeten, 

Voor ons gehangen en verwond. 

 

Men heeft U ’t leven niet genomen, 

In macht hebt U het afgelegd, 

Want daartoe was U ook gekomen 

Zoals U dikwijls had voorzegd. 

 

U steld’ uw leven voor de schapen, 

En in uw liefde was U trouw; 

U bad, maar zij, zij bleven slapen, 

Niet wetend wat nog komen zou. 
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We kunnen Heer, uw smart niet meten, 

dat God niet naar U heeft gehoord. 

Door mensen en door God vergeten, 

Hoe heeft dat Heer, uw ziel doorboord! 

 

Voor wie, voor wie dan toch, o Here? 

Leed U voor ons die diepe smart? 

Was het uw groot en diep begeren 

Om ons te brengen aan Gods hart? 

 

Breng ons dan Here, bij U binnen, 

Verenig ons dan om uw troon 

Om ´t nieuwe lied te doen beginnen. 

Met eeuw’ ge lof, aan U, Gods Zoon.  

 
De woorden in vers 16 maken het onmogelijk om te denken dat met 
de schaapskooi die in vers 1 genoemd werd, de kerk of de 
gemeente wordt bedoeld. De gelovigen uit de stal (Israël) worden 
samengevoegd met gelovigen die niet uit Israël zijn en samen 
vormen zij één kudde met één Herder: Jezus Christus. 
Zij waren nog niet één kudde. De gemeente is pas ontstaan op de 
Pinksterdag door de uitstorting van de Heilige Geest. Maar 
sindsdien is er die ene kudde van de ene Herder, bestaande uit 
allen die in Hem geloven. Zij staan niet op aarde ergens als lidmaat 
ingeschreven, maar staan ingeschreven in “het boek des levens 
van het Lam”, dat boven ligt.  
Sommigen van hen zijn ook op aarde ergens als lid ingeschreven, 
maar dan als lid van deze of gene kerk of dit of dat genootschap. 
Een lidmaatschap dat niet alle gelovigen kenmerkt, is kennelijk iets 
anders dan het lidmaatschap van het lichaam van Christus, de 
gemeente. 
Overigens wordt hier niet over lidmaten, maar over schapen van de 
ene kudde gesproken, een ander beeld dus. Voor hen die bij de 
kudde van de Here Jezus behoren, geldt “zij zullen naar mijn stem 
horen”. En waar de schapen naar een andere stem luisteren, 
verkeren zij in gevaar dat ze in verkeerde weiden terecht komen en 
dat die andere stem hun zo vertrouwd wordt, dat ze moeite hebben 
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om de stem van de Goede Herder nog te onderscheiden, waarmee 
dan satan bereikt wat hij bedoelt.  
 

17 Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het 
weder te nemen. 
18 Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb 
macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb 
Ik van mijn Vader ontvangen. 

 
Dit is de derde maal dat de Here in deze toespraak te kennen gaf 
dat Hij zijn leven zou afleggen. Maar hier voegde Hij eraan toe: “om 
het weer te nemen”. Zijn dood en zijn opstanding werden dus 
voorzegd. Dat is ook in vers 18 het geval, maar daar wordt erbij 
gezegd dat Hij macht of gezag had om dat te doen. Het was Hem 
nadrukkelijk door de Vader bevolen.  
Bevolen? Ja, bevolen. Hij kon zelf bevelen. Maar Hij was mens 
geworden en wilde ook volkomen de plaats van een mens 
tegenover God innemen, dat is een plaats van gehoorzaamheid. 

 

Heer en Gebieder van de eng’lenscharen, 

U gaat ons voor in uw gehoorzaamheid, 

Opdat wij volgen en de plaats bewaren 

Achter U aan, waarheen U ons ook leidt. 

Niet onze wil, maar ’s Vaders wil geschiede 

Leid ons en stuur ons naar die heil’ge wil. 

U, die gehoorzaam was, kunt ons gebieden, 

Leer ons te horen, Here, maak ons stil. 
 
Wat een woorden in vers 17: “Hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik 
mijn leven afleg om het weer te nemen!” 
Er staat twee maal in dit evangelie “de Vader heeft de Zoon lief”. In 
hoofdstuk 3:35 lezen we in de woorden van Johannes de Doper: 

“De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven”. In 

hoofdstuk 5:20 staan de woorden van de Here Jezus zelf: “Want de 

Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet”. En in het 
gebed van de Here in Johannes 17 lezen we in vers 24: “.., want Gij 
hebt mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld”.  
 
Maar dan vinden we hier in hfdst. 10:17 de woorden: “Hierom heeft 

Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen”. We 

zouden kunnen vragen: Here, is het gezien hetgeen reeds over de 
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liefde van de Vader tot U is gezegd, wel nodig om dat hier nog eens 
te zeggen en te benadrukken dat de Vader U liefheeft? Ik ben er 
echter van overtuigd dat het heel zinvol is wat de Here heeft 
gezegd.  
Zeker, de Vader heeft de Zoon van eeuwigheid lief. Maar dat Hij zo 
gehoorzaam was en zich naar Gods wil vernederde en zelfs zijn 
leven gaf opdat het voornemen van Gods liefde tot zondaren 
werkelijkheid kon worden, dat heeft, als het zou kunnen, aan de 
liefde van de Vader tot de Zoon zeer veel toegevoegd. Ja, daarom 
heeft de Vader de Zoon (dubbel) lief. 
God is liefde en dat de Zoon de weg heeft geopend tot het 
onmogelijke; dat God in zijn liefde zelfs booswichten met 
ongehoorde liefde zou liefhebben en zegenen en zonder aan het 
recht tekort te doen, hen tot zijn kinderen kan maken is een grote 
bevrediging voor de liefde van Gods hart die op één of andere 
manier tot uitdrukking gebracht moest worden. 
 
Hoe velen hebben de woorden van de Here begrepen en zijn 
sterven en opstanding verwacht? Daarover staat niets in de 
volgende verzen. En zelfs zijn discipelen hebben het blijkbaar niet 
verstaan. We kunnen slechts de conclusie trekken dat wij, ook wij, 
slechte hoorders zijn en dat slechts een deel van wat we horen tot 
ons doordringt. Dikwijls zijn we ook vooringenomen en leggen we 
onbewust opzij wat met onze eigen voorstellingen niet 
overeenstemt. Heeft de Here niet gezegd “wie oren heeft om te 
horen, die hore?” Blijkbaar hebben wij soms geen oren om te 
horen. Daarbij heeft de Here nog gezegd: “Zie toe wat gij hoort” 
(Markus 4:24), maar ook: “Zie dan toe hoe gij hoort”. (Lukas 8:18) En 
dat laatste wijst ons erop, dat onze gezindheid en de gesteldheid 
van ons hart dikwijls beslissend zijn voor wat we horen en 
meenemen uit hetgeen gezegd wordt. 

 
19 Er ontstond opnieuw verdeeldheid onder de Joden om die 

woorden. (de verzen 17 en 18) 
20 En velen van hen zeiden: Hij is bezeten en waanzinnig; waarom 
luistert gij naar Hem? 
21 Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden voor een bezetene, een 
boze geest kan toch de ogen van blinden niet openen? 

 
Waarom “bezeten en waanzinnig?” Kenden zij Jesaja 53 dan niet? 
Wisten zij ook niet wat in Daniël 9:26 staat, dat de Messias (of een 
Gezalfde) zou worden uitgeroeid en niets zou hebben? Dat moet 
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ons echter niet verbazen. Velen onder hen die zich christen 
noemen, weten evenmin dat Jesaja 53 over de lijdende Christus 
spreekt en zegt dat Hij zijn ziel zou uitgieten in de dood; Daniël 9 is 
vaak nog minder bekend. 
Verwaarlozing van Gods Woord is altijd fataal voor hen die belijden 
Gods volk te zijn. De dingen van de wereld hoeven we niet te 
zoeken want we leven op het terrein van een God vijandige wereld. 
De dingen Gods echter, de dingen die boven zijn, moeten we 
zoeken en waar vinden we die, zo niet in de Bijbel? 
 
Anderen zagen wel in dat de genezing van een blindgeborene niet 
het werk van een boze geest kon zijn. Maar of zij ook verder 
overtuigd werden is de vraag. De volgende verzen doen vermoeden 
dat de vijandigheid niet minder maar eerder meer werd.  
Wat kon de Here nog meer doen dat hen zou overtuigen van de 
goddelijke macht waarmee Hij zijn werken en tekenen voor hun 
ogen deed? Macht over de dood, dat zou Hij hun ook nog tonen in 
het zevende teken in hoofdstuk 11. 
 
 
 

Wordt D.V. vervolgd. 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~ 
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De Profetie van Ezechiël. (25) 

 
Hoofdstuk 31 

 

In de derde maand van het elfde jaar sprak de Here opnieuw tot de 

profeet. Hij vergeleek Farao en Egypte met Assyrië dat wel groot en 

machtig geweest was, maar ten onder was gegaan. 

Door Gods vergelijking met de bomen in de hof van Eden worden 

we echter niet alleen bij Assyrië bepaald, maar ook bij de booswicht 

op de achtergrond, die in de hof van Eden de mens heeft 

meegesleept in opstand tegen God in een streven om God gelijk te 

zijn. Hoe gruwelijk moet de hoogmoed van de mens zijn voor de 

enige en grote Schepper aller dingen, die het geen roof heeft 

geacht, God gelijk te zijn, maar zich vernederd heeft om mensen uit 

hun lage en verloren staat te kunnen opheffen. 
 

1 In het elfde jaar, in de derde maand, op de eerste der maand, 
kwam het woord des HEREN tot mij: 
2 Mensenkind, zeg tot Farao, de koning van Egypte, en tot zijn 
mensenmenigte: aan wie zijt gij in uw grootheid gelijk? 
3 Zie, Assur was een ceder op de Libanon, schoon van takken, met 
schaduwrijk loof, hoog van stam; zijn top reikte tot in de wolken. 
4 Water maakte hem groot, de vloed uit de diepte deed hem hoog 
worden; die liet zijn stromen vloeien rondom de plaats waar hij 
geplant was, en deed zijn geulen uitgaan naar alle bomen des 
velds. 
5 Daardoor werd zijn stam hoger dan alle andere bomen des velds; 
zijn twijgen werden talrijk en zijn takken lang door de overvloed van 
water, terwijl hij opschoot. 
6  In zijn twijgen nestelde al het gevogelte des hemels, onder zijn 
takken wierp al het gedierte des velds zijn jongen, in zijn schaduw 
woonden alle grote volken. 
7 Schoon was hij door zijn grootte, door de lengte van zijn takken, 
want zijn wortel reikte tot aan een overvloed van water. 
8 Ceders in Gods hof evenaarden hem niet, cypressen waren niet te 
vergelijken met zijn twijgen, en platanen haalden niet bij zijn takken; 
geen boom in Gods hof was hem gelijk in schoonheid. 
9 Schoon had Ik hem gemaakt met zijn overvloed van takken; alle 
bomen van Eden die in Gods hof stonden, benijdden hem. 
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Groot was de macht en de rijkdom van Assyrië geweest, groot ook 

de hoogmoed en de verachting van de God van Israël. Als de 

goden van de onderworpen volken de macht van Assyrië niet 

hadden kunnen weerstaan, zou dan de God van Israël meer zijn 

dan die goden?  

Door de mond van Jesaja had de Here in 2 Kon. 19:22 en 23 over 

de koning van Assyrië gezegd: “Wie hebt gij gehoond en gelasterd, en 

tegen wie de stem verheven en uw ogen trots opgeslagen? Tegen de 

Heilige Israëls! Door uw gezanten hebt gij de Here gehoond.” 

Zich hoogmoedig verheffen en verachtelijk spreken over de Here, 

dat luidt de ondergang in: 
 

10 Daarom, zo zegt de Here HERE, omdat hij hoog van stam 
geworden was en zijn top tot in de wolken had gestoken, en omdat 
zijn hart zich verhovaardigd had op zijn hoogte, 
11 daarom gaf Ik hem over aan een machtige onder de volken, die 
hem ten volle deed naar zijn goddeloosheid; Ik verstiet hem. 
12 Vreemden, de gewelddadigste der volken, velden hem en deden 
hem neerstorten op de bergen en in alle dalen vielen zijn takken, 
zijn twijgen braken in alle beekbeddingen der aarde, alle volken der 
aarde trokken weg uit zijn schaduw en lieten hem liggen. 
13 Al het gevogelte des hemels zette zich neer op zijn omgevallen 
stam, en tussen zijn takken legerde al het gedierte des velds; 
14 opdat geen boom aan het water zich meer verhovaardige op zijn 
hoogte of zijn top tot in de wolken steke, en opdat de waterdrinkers 
in hun trots zich niet verbeelden in eigen kracht te kunnen staan. 
Want zij zijn allen aan de dood overgegeven, om naar de 
onderwereld te gaan, te midden der mensenkinderen, naar hen die 
in de groeve zijn neergedaald.  

 
Wat een dwaasheid als een stok meent meer te zijn dan de mens 
die hem opnam om daarmee te slaan! Dwaas is ieder die het 
voorbeeld volgt van de satan die meent God naar de kroon te 
kunnen steken. Daar is beslist de ondergang aanstaande. 
 

15 Zo zegt de Here HERE: Ten dage dat hij neerdaalde in het 
dodenrijk, hulde Ik om zijnentwil de vloed in rouw en hield zijn 
stromen tegen, zodat de overvloed van water ophield; om zijnentwil 
hulde Ik de Libanon in een rouwkleed; om zijnentwil versmachtten 
alle bomen des velds. 
16 Door het gedreun van zijn val deed Ik de volken beven, toen Ik 
hem deed neerdalen in het dodenrijk, bij hen die in de groeve zijn 
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neergedaald. Maar in de onderwereld troostten zich alle bomen van 
Eden, de keur en het schoonste van de Libanon, alle waterdrinkers. 
17 Ook zij waren met hem in het dodenrijk neergedaald, naar hen 
die met het zwaard gedood zijn, zijn helpers die in zijn schaduw 
hadden gewoond te midden der volken. 
18 Aan wie onder de bomen van Eden zijt gij dan in heerlijkheid en 
grootheid gelijk? Met de bomen van Eden zult gij neergeworpen 
worden in de onderwereld, liggen te midden van onbesnedenen, bij 
hen die met het zwaard gedood zijn. Zo gaat het Farao met zijn 
gehele mensenmenigte, luidt het woord van de Here HERE. 

 

Egypte was wel een grote macht, maar niet in de overheersing van 

talloze landen zoals Assyrië en later Babel. Maar dat ook Egypte 

ten val zou komen leek in die dagen haast ondenkbaar. Toch zou 

dat gebeuren en in het dodenrijk zouden de reeds eerder verslagen 

machten zich verbazen dat ook Egypte aan hen gelijk geworden 

was. Hoogmoed en zich verheffen alsof men geheel onafhankelijk 

zelf kan beslissen met ontkenning of verachten van iedere hogere 

macht is de zekere weg naar de ondergang. 

Want “God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij 

genade”. (1 Petrus 5:5) 

 

Hoofdstuk 32 
 

1 In het twaalfde jaar, in de twaalfde maand, op de eerste der 
maand, kwam het woord des HEREN tot mij: 
2 Mensenkind, hef een klaaglied aan over Farao, de koning van 
Egypte, en zeg tot hem: Jonge leeuw onder de volken, tot zwijgen 
zijt gij gebracht! Gij waart als een zeemonster: in uw stromen liet gij 
het borrelen, met uw poten bracht gij het water in beroering en 
deedt zijn stromen troebel worden. 
3 Zo zegt de Here HERE: Mijn vangnet spreid Ik over u uit door een 
menigte van vele volken. Zij halen u op in mijn net! 
4 Ter aarde werp Ik u neer, slinger u weg op het open veld. Al het 
gevogelte des hemels doe Ik op u neerstrijken, de dieren van heel 
de aarde zich aan u verzadigen. 
5 Uw vlees leg Ik op de bergen, de dalen vul Ik met uw afval. 
6 Ik drenk het land met uw lijkvocht, met uw bloed, tot aan de 
bergen toe; de beekbeddingen worden door u gevuld. 

 
Egypte was vanouds als een zeemonster in zijn rivier. Het trachtte 
zich als een leeuw op het land te gedragen in verzet tegen Babel. 
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Maar het zou gevangen worden en als een prooi voor wilde dieren 
en vogels op het land verspreid worden, een onherstelbaar einde. 
Velen waren het reeds voorgegaan, machtige volken, sommige 
reeds lang vergeten. Farao met zijn hele menigte zou in het 
dodenrijk bij hen gevoegd worden. Volken in wijde omtrek zouden 
ontzet zijn en zich angstig afvragen wat hun lot zou zijn, als zelfs 
het machtige Egypte ten onder gebracht werd.  
 

7 Wanneer Ik u uitblus, befloers Ik de hemel en verduister Ik de 
sterren, de zon overdek Ik met wolken, en de maan doet haar licht 
niet schijnen. 
8 Al de stralende lichten aan de hemel verduister Ik om uwentwil: 
duisternis breng Ik over uw land; luidt het woord van de Here HERE. 
9 Verontrusten zal Ik het hart van vele volken, wanneer Ik uw 
ondergang bekend maak onder de volken, in landen die gij niet hebt 
gekend. 
10 Ja, vele volken zal Ik over u in ontzetting brengen, hun koningen 
zullen om u met huivering bevangen zijn, als Ik voor hun ogen mijn 
zwaard zwaai; onafgebroken zullen zij beven, ieder voor zijn eigen 
leven, op de dag van uw val. 

 
Sterren, zon en maan fungeren in algemene zin als typen van hen 
die hier of daar van invloed zijn en een zekere vastheid aan het 
bestaan geven. Zij zullen echter zelf niet weten wat hun te wachten 
staat en angstig aanzien wat gebeurt en nog komen zal. Zo zal het 
zijn als de hemel niet langer zwijgt, maar de Here uittrekt ten 
oordeel. Welke verwachting kunnen mensen dan nog hebben? Er 
zou geen verwachting meer zijn, tenzij de Here niet handelt naar 
wat mensen deden en doen, maar Zelf zich ontfermt en ingrijpt, niet 
op grond van enig goed in mensen, maar op grond van genade. 
 

11 Want zo zegt de Here HERE: over u komt het zwaard van de 
koning van Babel; 
12 uw menigte vel Ik neer door het zwaard van helden, allen 
tezamen de gewelddadigste der volken; zij verwoesten de pracht 
van Egypte, heel zijn menigte wordt verdelgd. 
13 Al zijn vee doe Ik verdwijnen van bij de grote wateren: geen 
mensenvoet brengt ze meer in beroering, geen dierenhoef maakt ze 
meer troebel; 
14 dan maak Ik het water ervan weer helder en doe de stromen 
vloeien als olie, luidt het woord van de Here HERE. 
15 Als Ik van Egypte een woestenij maak, als het land beroofd 
wordt van al wat zich daarop bevindt, als Ik neervel allen die het 
bewonen, dan zullen zij weten dat Ik de HERE ben. 
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16 Een klaaglied is dit: men moet het zingen; de dochters der 
volken moeten het zingen; over Egypte en over heel zijn menigte 
moeten zij het zingen, luidt het woord van de Here HERE.  

 
We kunnen ons moeilijk voorstellen wat een aardverschuiving de 
val en verwoesting van Egypte geweest is. In alle tijden zijn er 
machten en situaties geweest waarvan men dacht dat zij 
onaantastbaar en volkomen zeker waren. Dat er zoveel van die 
machten reeds ten onder zijn gegaan doet ons maar moeilijk 
beseffen dat ook de zekerheden van deze tijd niet zeker zijn. Zo 
was het ook met de volken in die dagen. Eén van de machten 
waarop men altijd kon bouwen, was Egypte, meende men. Het is 
een geweldige schok geweest dat Babel in staat was ook Egypte 
ten onder te brengen.  
 

17 In het twaalfde jaar, op de vijftiende der maand, kwam het woord 
des HEREN tot mij: 
18 Mensenkind, hef een weeklacht aan over de menigte van Egypte; 
doe die neerdalen - gij en de dochters van geweldige volken - in de 
onderwereld, bij hen die in de groeve zijn neergedaald! 
19 Wie gaat gij in liefelijkheid te boven? Daal neer om te worden 
gelegd bij onbesnedenen! 
20 Zij zullen vallen tussen hen die door het zwaard zijn geveld. Een 
zwaard is gegeven: sleept Egypte weg met heel zijn menigte! 
21 Vanuit het dodenrijk zullen de machtige helden hem en zijn 
helpers toeroepen: Zij zijn neergedaald, daar liggen zij, de 
onbesnedenen, geveld door het zwaard. 
22 Daar is Assur met heel zijn schare, zijn grafsteden rondom hem; 
zij allen liggen verslagen, gevallen door het zwaard. 
23 Zijn graven liggen achter in de groeve, zijn schare rondom zijn 
graf; zij allen liggen verslagen door het zwaard, zij, die schrik 
verspreid hebben in het land der levenden. 
24 Daar is Elam met heel zijn menigte, rondom zijn graf; zij allen 
liggen verslagen, gevallen door het zwaard, zij, die onbesneden zijn 
neergedaald in de onderwereld, zij, die schrik voor zich hebben 
verspreid in het land der levenden; zij dragen nu hun smaad bij hen 
die in de groeve zijn neergedaald. 
25 Te midden der verslagenen is hem een rustplaats bereid, met 
heel zijn menigte rondom zijn graf, zij allen, onbesneden, geveld 
door het zwaard. Voorwaar, de schrik voor hen was verspreid in het 
land der levenden; zij dragen nu hun smaad bij hen die in de groeve 
zijn neergedaald; te midden der verslagenen zijn zij gelegd. 
26 Daar is Mesech–Tubal met heel zijn menigte, zijn grafsteden 
rondom hem; zij allen, onbesneden, geveld door het zwaard. 
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Voorwaar, zij hebben schrik voor zich verspreid in het land der 
levenden. 
27 De gevallenen onder de onbesnedenen liggen niet bij de helden, 
die in hun wapenrusting in het dodenrijk zijn neergedaald, wier 
zwaard men onder hun hoofd heeft gelegd en wier 
ongerechtigheden op hun gebeente liggen. Voorwaar, de schrik 
voor deze helden heerste in het land der levenden. 
28 Maar gij, te midden van onbesnedenen zult gij verbrijzeld 
neerliggen bij hen die zijn geveld door het zwaard. 
29 Daar is Edom, zijn koningen en al zijn vorsten, die, in weerwil 
van hun macht, zijn gelegd bij hen die zijn geveld door het zwaard. 
Ook zij liggen bij onbesnedenen, bij hen die in de groeve zijn 
neergedaald. 
30 Daar zijn de vorsten van het Noorden, zij allen, en alle Sidoniërs; 
bij de verslagenen zijn zij neergedaald, beschaamd, ondanks de 
schrik voor hun macht. Zij liggen, de onbesnedenen, bij hen die zijn 
geveld door het zwaard, en dragen hun smaad bij hen die in de 
groeve zijn neergedaald. 
31 Dezen zal Farao zien: getroost zal hij zijn over heel zijn menigte. 
Geveld door het zwaard zijn Farao en zijn gehele legermacht, luidt 
het woord van de Here HERE. 
32 Want mijn schrik verspreid Ik in het land der levenden; daarom 
wordt hij gelegd bij onbesnedenen, bij hen die zijn geveld door het 
zwaard: hij, Farao, met heel zijn menigte, luidt het woord van de 
Here HERE. 

 
Een klaaglied is dit inderdaad, somber van toon, waarbij geen 
lichtstraal wordt gezien. 
Het doet enigszins denken aan het geslachtsregister in Genesis 5 
waar telkens weer voorkomt “en hij stierf”. Zo, zonder enige 
lichtstraal moet er geschreven worden over het lot van wat sterk en 
prachtig leek, maar vervreemd van God slechts onderweg is naar 
het oordeel en de ondergang, naar de plaats waar hopen en 
streven plaats gemaakt hebben voor weten wat het einde is. 

 

 

 

Wordt D.V. vervolgd. 

 

~~~~~~~~~~ 
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Wet en evangelie 
______________________________________________ 
 
Die twee worden dikwijls in één adem genoemd. Is dat Bijbels? 

Velen zullen dat een overbodige vraag vinden, omdat ze er aan 

gewend zijn dat de twee gelijktijdig genoemd worden: natuurlijk, wet 

en evangelie, wat anders? Bijbels is de combinatie echter niet. 

 

In Handelingen 15 lezen we dat sommige Joodse gelovigen zeiden 

dat bekeerde heidenen de wet van Mozes moesten onderhouden. 

(vers 5) De apostelen en de oudsten hebben daarover gesproken 

en bij die gelegenheid heeft Petrus gezegd: “wat stelt gij God op de 

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

vaderen, noch wij hebben kunnen dragen?” (vers 10) 

In Kol. 2:16 en 17 schreef Paulus: “Laat dan niemand u blijven 

oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe 

maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen 

moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is”.  
In Gal. 3:19 schreef dezelfde apostel: “Waartoe dient dan de wet? Om 

de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd TOTDAT het zaad zou 

komen, waarop de belofte sloeg”. En in vers 24 schreef hij: “De wet is 

dus een tuchtmeester voor ons geweest TOT Christus, opdat wij uit geloof 

gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij 

NIET MEER onder de tuchtmeester”. 
In 1 Timotheüs 1:7-11 schreef hij: “Wij weten, dat de wet goed is, 

indien iemand haar wettig toepast, wel wetend, dat de wet niet gesteld is 

voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en tuchtelozen, voor 

goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor 

vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, hoereerders, 

knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, meinedigen, en al wat 

verder ingaat tegen de gezonde leer”. 
 

De wet is geen leefregel voor een christen, kan het ook niet zijn 

omdat de wet zegt: doe dat en gij zult leven, terwijl de gelovige mag 

zeggen dat hij reeds het leven heeft ontvangen, niet door de wet, 

maar door genade. 
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Er zijn er die geschokt worden wanneer zij deze overwegingen 

lezen. Zij behoeven niet geschokt te worden, maar moesten 

bedenken dat de gelovigen vanaf Adam tot Mozes geen wet gekend 

hebben. En wie heeft zo godvruchtig geleefd als Henoch, die 

zonder te sterven werd opgenomen? Hij leefde zonder wet. Wie 

overtreft Abraham in geloof en gehoorzaamheid? Hij leefde zonder 

wet. 

De gedachte dat leven zonder de wet tot bandeloosheid leidt, is 

totaal verkeerd. Het is niet de wet die ons, christenen, leert hoe we 

behoren te leven, maar de genade van God: “Want de zaligmakende 

genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, dat wij, 

de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en 

rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld.” 
(Titus 1:11 en 12) 

 

Het woord “onderwijzen” is hier in het Grieks “Paideuo” waar ons 

woord pedagogie vandaan komt. Een mooie illustratie daarvan 

vinden we in Matth. 18:23-35. De Here sprak daar over een slaaf 

die veel geld schuldig was, maar van zijn heer zonder betaling 

kwijtschelding verkregen had.  

Toen die slaaf op zijn beurt van een medeslaaf een klein bedrag 

vorderde en hem in de gevangenis wierp omdat hij niet kon betalen, 

nam zijn heer hem dat uiterst kwalijk. De grote genade die hij had 

ondervonden had hem moeten doen beseffen hoe hij behoorde te 

handelen. 

Kennen wij de genade van God door Jezus Christus nog niet? 

Die genade roept en zoekt nog steeds schuldige zondaars om ze 

door Hem volkomen kwijtschelding te geven. 

 

 

J.Ph.B. 

 

 

 

~~~~~~~~~ 
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Een ernstige waarschuwing:  
de oordelen in het verleden kwamen niet zonder 
reden 
______________________________________________ 
 

Er worden in het Oude Testament van de Bijbel drie verwoestende 

oordelen genoemd: 

1. De zondvloed, 

2. de verwoesting van Sodom en Gomorra en 

3. het oordeel over de inwoners van Kanaän. 

 

Er wordt meermalen naar die oordelen verwezen, vooral naar het 

laatste van de drie, om aan te tonen dat de God van de Bijbel een 

wrede God is. 

Om die conclusie te trekken hoeft men weinig na te denken. De 

meest oppervlakkige lezer kan het zeggen zodra hij die verhalen 

heeft gelezen. 

Vergeef me dat ik, als er niets meer over te zeggen zou zijn, 

beweer dat de Bijbel dan een wel heel erg dom boek zou zijn. 

Geloof me echter, God heeft werkelijk niet zo’n dom boek laten 

schrijven. Ik kan u ervan verzekeren dat die geschiedenissen (want 

dat zijn het) meer aandacht waard zijn en dan tot heel andere 

conclusies leiden. 

 

Christus heeft in hetgeen Hij gezegd heeft over zijn terugkomst en 

de paar jaren die daaraan voorafgaan naar de zondvloed en de 

verwoesting van Sodom en Gomorra verwezen. Beide 

gebeurtenissen uit het verre verleden hebben ons blijkbaar iets te 

zeggen over de toekomst. 

In Mattheüs 24 staat een gesprek van de Here met zijn discipelen 

opgetekend. Hij had van de tempel waar zijn discipelen Hem trots 

op gewezen hadden, gezegd: “Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, 

er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden 

weggebroken.” (vers 2) Dat zullen die discipelen niet verwacht 

hebben. Zij vroegen dan ook: “Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en 

wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?” (vers 3) 

De Here heeft in antwoord op die vraag gezegd: “Want zoals het was 
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in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en 

drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop 

Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en 

hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
(37-39) 

In Lukas 17:26-32 vinden we ongeveer hetzelfde: “En gelijk het 

geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de 

Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten 

huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de 

zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde 

in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij 

plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, 

regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op 

dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen 

geopenbaard wordt. Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn 

huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het 

veld is evenzo, hij kere niet terug. Denkt aan de vrouw van Lot!” 
 

De beide passages uit Mattheüs en Lukas maken ons duidelijk dat 

de Here ons er toe aanspoort om bij het nadenken over zijn 

komende verschijning en de daaraan voorafgaande dagen te 

beseffen, dat zowel de zondvloed als het oordeel over Sodom ons 

iets te zeggen hebben over die komende tijd en de verschijning van 

Christus. Maar wat? 

 

Hoe men leefde vóór de zondvloed 

 

De vermelding van de beide oordelen en het waarom in het Oude 

Testament is niet uitvoerig, hoewel duidelijk genoeg:  

“Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun 

dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der 

mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar 

verkozen. En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, 

nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig 

jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen 

de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) 
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baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Toen de 

HERE zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de 

overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, 

berouwde het de HERE dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het 

smartte Hem in zijn hart. En de HERE zeide: Ik zal de mensen, die Ik 

geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het 

vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het 

berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.”  (Genesis 6:1-7) De boosheid 

van de mensen was dus groot geworden. Maar het is uit de 

aangehaalde woorden niet direct duidelijk aan welke zonden we 

moeten denken. 

 

Wie en wat waren de “zonen Gods” die in vers 2 genoemd worden? 

Van hen die zij tot vrouw namen, wordt gezegd dat zij “dochters der 

mensen” waren. Waarom worden zij die met die dochters huwden 

dan niet “zonen der mensen” genoemd, maar “zonen Gods?” En 

hoe is te verklaren dat uit het samengaan van die “dochters” en 

“zonen” reuzen geboren werden, mannen van naam, geweldigen uit 

de voortijd? En waarom heeft de Here over het samengaan van 

“dochters” met “zonen” gezegd dat zij zich misgaan hadden? Is 

trouwen dan een misstap? Dat kan niet bedoeld worden. Maar wat 

dan wel? 

 

Hoe men in Sodom leefde vóór het oordeel 

 

Over Sodom staat geschreven: “De mannen van Sodom nu waren zeer 

slecht en zondig tegenover de HERE.” (Genesis 13:13) en “Zij hadden 

zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van 

Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, 

niemand uitgezonderd, en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn 

de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, 

opdat wij met hen gemeenschap hebben. Toen ging Lot tot hen naar 

buiten, maar de deur sloot hij achter zich toe, en hij zeide: Mijn broeders, 

doet toch geen kwaad; zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man 

gemeenschap hebben gehad; laat mij die tot u naar buiten brengen en 

doet met haar, zoals goed is in uw ogen; alleen doet deze mannen niets, 

want daartoe zijn zij onder de schaduw van mijn dak gekomen. Maar zij 
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zeiden: Ga op zij! En zij zeiden: Deze ene is als vreemdeling komen 

vertoeven om ons geheel en al de wet te stellen! Nu zullen wij u meer 

kwaad doen dan hun. En zij drongen sterk op tegen de man, tegen Lot, en 

kwamen naderbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken 

hun hand uit, trokken Lot tot zich naar binnen en sloten de deur.” 
(Genesis 19:4-10) 

 

Zondig gedrag was dus ook de reden om Sodom en Gomorra te 

oordelen, vooral homofilie die algemeen gebruik was geworden. In 

vers 4 staat “de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot 

oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd”. Dan moet dat 

homofiele gedrag reeds langere tijd in Sodom algemeen zijn 

geweest. Anders zou er niet gezegd kunnen worden “van jong tot 

oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd”. Daar heeft 

gewenning plaats gevonden en dat kost tijd. Zien doen bewerkt ook 

doen, zeker bij de jeugd. Als hun doen gebruikelijk was, waarom 

moest er dan op die grond zo een verwoestend oordeel komen? Het 

Nieuwe Testament licht de sluier min of meer op. 

 

Seksueel wangedrag 

 

In het Nieuwe Testament zijn er twee minder bekende passages die 

er iets meer over zeggen. We lezen in 2 Petr. 2:4-11: “Want indien 

God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door 

hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft 

overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren; en de wereld van de 

voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, 

met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld 

der goddelozen bracht; en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, 

tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die 

goddeloos zouden leven, maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden 

had onder de losbandige wandel dier zedelozen, heeft behouden (want 

deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn 

rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet 

ingaande werken) dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te 

verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des 

oordeels te straffen, vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees 
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volgen en hemelse heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van 

zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, terwijl engelen, 

hun meerderen in sterkte en macht, bij de Here geen smadelijk oordeel 

tegen deze inbrengen.” 
 

Deze woorden van Petrus lijken nog wat raadselachtig. Welke 

engelen bedoelde hij en welke zonde hebben zij bedreven? En 

waarom wordt de vermelding van hun zondigen gevolgd door 

opmerkingen over de zondvloed die over de wereld van de 

goddelozen kwam? Is er verband tussen die twee? Waarom wordt 

het oordeel over Sodom er nagenoeg aan vast gekoppeld en welk 

verband is er met het verachten van “hemelse heerschappij” en het 

lasteren van “heerlijkheden”? 

 

Grensoverschrijdend seksueel wangedrag 

 

In de laatste brief, die van Judas, lezen we in de verzen 5-9: “Maar 

ik wil u te binnen brengen (gij hebt het immers alles eens voor goed 

vernomen) dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar 

een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft; en 

dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen 

woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden 

onder donkerheid heeft bewaard gehouden; zoals Sodom en Gomorra en 

de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij 

hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als 

voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur. Desgelijks bezoedelen ook 

deze dromenzieners hun vlees, verwerpen de heerschappij en lasteren de 

heerlijkheden. Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel 

in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk 

oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u!” 
In vers 6 wordt, evenals door Petrus, over engelen geschreven. 

Maar Judas geeft meer bijzonderheden. Hij schreef: “engelen die aan 

hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten”. De 

vertaling van Luther geeft hier: “engelen die hun eerste staat niet 

behielden.” De herziene Statenvertaling geeft eveneens: “engelen die 

hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard.” De Voorhoeve uitgave 

van 1966 geeft hetzelfde. 
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Nu komt ter verduidelijking ons nog te hulp wat Judas over Sodom 

en Gomorra schrijft: die steden hebben op gelijke wijze als genen 

(dat is als de genoemde engelen) hun hoererij botgevierd en zijn 

ander vlees achternagelopen.  

Met welke mensen (welk vlees) wilden de mannen van Sodom hun 

perverse seksuele spel spelen? Met de engelen die bij Lot hun 

intrek hadden genomen. Zij waren in menselijke gestalte gekomen 

en de inwoners van Sodom zeiden dan ook tegen Lot: “Waar zijn de 

mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat 

wij met hen gemeenschap hebben”. 
Van dat optreden van de inwoners van Sodom schreef Judas dus 

dat zij hetzelfde deden of wilden doen als de engelen ”die aan hun 

oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten”. 
 

Het niets-sparend antwoord van God 

  

Petrus schreef over “engelen die gezondigd hadden” en verbond 

dat met het oordeel van de zondvloed. Judas schreef dat de 

inwoners van Sodom op dezelfde wijze zondigden als die engelen 

gedaan hadden door “ander vlees achterna te lopen”.  

Waarom dat laatste? Wel, het blijkt dat engelen wel in menselijke 

gestalte verschijnen kunnen, maar toch zijn zij engelen, ander vlees 

dus, hoewel  inderdaad vlees. Als dan de zonde van de mannen in 

Sodom was, dat zij seksuele omgang zochten met engelen in 

mensengestalte en de engelen die gezondigd hadden hetzelfde 

hadden gedaan, is het duidelijk dat die engelen seksuele omgang 

gezocht hebben met gewone mensen.  

Daarmee is dan eindelijk het antwoord gevonden op de vraag wie in 

Genesis 6 met “zonen Gods” bedoeld worden en waardoor er na 

het optreden van die zonen Gods reuzen geboren werden. De 

uitdrukking “zonen Gods” wordt in Genesis 6 niet zonder reden 

gebruikt. Er worden engelen mee bedoeld en 

geslachtsgemeenschap van mensen met engelen die een menselijk 

lichaam hebben aangenomen resulteert niet in een normaal 

menselijk nageslacht, maar in een nageslacht van “reuzen” of 

“geweldigen”. Dat zegt ons Genesis 6. 
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Omdat het gedrag van de mannen in Sodom gelijk was aan de 

zonde van de engelen vóór de zondvloed, heeft God ook eenzelfde 

antwoord gegeven: een alles verwoestend oordeel, in de dagen van 

Noach met water, in de dagen van Lot met vuur. 

 

De volken van Kanaän 

  

Over die volken heeft de Here tegen Abraham gesproken: ”Weet 

voorzeker, dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land, dat 

het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen 

verdrukken, vierhonderd jaar.” (Genesis 15:13)  en “Het vierde geslacht 

echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de 

ongerechtigheid der Amorieten niet vol.” (Genesis 15:16).  

Over de vervulling van die woorden lezen we in Exodus 12:40 en 

41: “De tijd, dat de Israeliëten in Egypte gewoond hadden, was 

vierhonderd en dertig jaar. En na vierhonderd en dertig jaar, juist op de 

dag af, gingen al de legerscharen des HEREN uit het land Egypte.” In die 

dagen moeten de inwoners van Kanaän met hun zonden de maat 

dus vol hebben gemaakt. Nu staat er in Leviticus 18:22-25 het 

volgende: “En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het 

mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een 

gruwel is het. En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap 

hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan 

voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht 

is het. Verontreinigt u niet door dit alles, want door dit alles hebben zich 

verontreinigd de volken die Ik voor u uit wegdrijf. Het land toch werd 

verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land 

zijn inwoners uitspuwde.” De zonde in Sodom had het karakter van dit 

vers 22. (bovendien de zonde dat zij ander vlees [engelen] wilden 

misbuiken.) 

Maar in Numeri 13 lezen we dat de uitgezonden verspieders na hun 

terugkeer over Kanaän en de inwoners het volgende hebben 

gezegd: “Wij hebben daar kinderen van Enak gezien” (vers 28) en “Ook 

zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij 

waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.” (vers 33) 

En in Jozua 11:21 lezen we: “Te dien tijde kwam Jozua en roeide de 

Enakieten uit, van het gebergte, uit Hebron, Debir en Anab, van het gehele 
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gebergte van Juda en van het gehele gebergte van Israël. Hen en hun 

steden heeft Jozua met de ban geslagen.” En in hfdst. 15:14: “En Kaleb 

verdreef vandaar de drie Enakieten: Sesai, Achiman en Talmai, zonen van 

Enak.” 
 
Verder lezen we in 2 Sam. 21:16-20: “Jisbibenob nu, een der 

afstammelingen van Rafa - het gewicht van zijn lans was driehonderd 

eenheden koper en hij droeg een nieuwe wapenrusting - dacht David neer 

te vellen. Maar Abisai, de zoon van Seruja, kwam hem te hulp en sloeg de 

Filistijn dood. Toen bezwoeren de mannen van David hem: Gij zult niet 

meer met ons ten strijde uittrekken, opdat gij de lamp van Israël niet 

uitblust. Daarna was er weer strijd met de Filistijnen, te Gob; de Chusatiet 

Sibbekai versloeg toen Saf, een der afstammelingen van Rafa. Opnieuw 

was er strijd met de Filistijnen te Gob; en Elchanan, de zoon van de 

Betlehemiet Jaäre–Oregim, versloeg de Gathiet Goliat, die een speer had 

met een schacht als een weversboom. Toen was er wederom strijd te 

Gath; en daar was een man van zeer grote lengte, die zes vingers aan zijn 

handen en zes tenen aan zijn voeten had: vierentwintig bij elkaar; ook 

deze stamde af van Rafa.” (vergelijk vers 19 met 1 Kron. 20:5) Dan 

mag niet verzuimd worden ook Og, de koning van Basan te 

vermelden, van wie in Deut. 3:11 geschreven staat: “Alleen Og, de 

koning van Basan, was overgebleven als laatste der Refaïeten; zie, zijn 

rustbank was een rustbank van ijzer; zij staat immers in Rabba der 

Ammonieten. Negen el is zij lang en vier el breed naar de gewone el.” 

 

Deze teksten spreken alle over reuzen of Refaïeten en de notitie 

over de rustbank van Og, de koning van Basan geeft ons een 

goede indruk van de indrukwekkende lengte van deze reuzen. Als 

we van een bescheiden el uitgaan, veertig centimeter, is die 

rustbank dus drie meter en zestig centimeter lang geweest. Als we 

de zestig centimeter als extra boven de lengte van zijn lichaam 

rekenen, is hij drie meter lang geweest, inderdaad formidabel. 

 

Waartoe deze opsomming over reuzen? 

 

Wel, die reuzen behoorden tot de inwoners van Kanaän die onder 

het oordeel van God vielen. De zondvloed en het oordeel over 



 25 

Sodom roeiden alle menselijk leven uit. Voor Kanaän was ook de 

opdracht gegeven om volkomen uit te roeien. Waarom zo hard en 

definitief? De zondvloed was definitief geweest, evenals het oordeel 

over Sodom. De achtergrond was in beide gevallen seksueel 

wangedrag geweest, met als uiterste seksueel verkeer met engelen 

in mensengedaante. In het geval van Kanaän wordt het laatste niet 

genoemd, maar het is wel opvallend dat ook daar over reuzen wordt 

gesproken, evenals na de vermelding van seksueel verkeer tussen 

“zonen Gods en dochters van de mensen” vóór de zondvloed. 

Moeten we er van uitgaan dat dergelijke zonde ook in het oordeel 

over Kanaän een motief is geweest? We weten het niet. Het staat 

wel vast, dat de genoemde tegennatuurlijke seksuele handelingen 

voor God de maat hebben vol gemaakt. 

 

Wanneer is voor het komende oordeel de maat vol? 

 

Zou het niet eveneens zijn wanneer op het genoemde terrein de 

mensen alle door God genoemde perken te buiten gaan? Homofilie 

en de acceptatie daarvan is ongetwijfeld de weg waarlangs een 

opening wordt gemaakt tot nog veel ernstiger overschrijding van de 

door God gestelde grenzen. Het is dan ook geen onverklaarbare 

ontwikkeling dat we de laatste tijd overspoeld worden door gevallen 

van misbruik van kinderen.  

Ook door de vaak geroemde seksuele voorlichting aan jonge 

kinderen wordt een natuurlijke barrière van schuchterheid en 

terughoudendheid geslecht, waardoor zich minder vaak 

ongewenste zwangerschap zal voordoen, maar de kinderen 

vroegtijdig geneigd zullen zijn om op seksueel gebied te gaan 

experimenteren. En wat zijn zij kwetsbaar! 

En wat is het karakter van meerdere programma’s op de televisie? 

Zij worden bewust zo pikant mogelijk gemaakt omdat zulke 

programma’s de meeste kijkers trekken. Dat betekent dat die 

meeste kijkers er ook aan gewend raken, terwijl dat wat openlijk 

vertoond wordt te schandalig is om te vertonen en vooral bij 

jongeren de grenzen wegvaagt. Hoe lang zal God de 

goddeloosheden nog verdragen en nog niet oordelen? 
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God heeft aan ons niet het oordeel toevertrouwd en we zijn niet 

geroepen om te oordelen, noch om te verachten, ook al moeten we 

ons niet met die zonden verbinden. Dat gegeven mag echter 

niemand gerust stellen, want het is ernstiger om te doen te krijgen 

met de heilige God dan te doen te hebben met mensen die zelf ook 

niet volmaakt zijn. De Schrift zegt: “vreselijk is het te vallen in de 

handen van de levende God!” (Hebr. 10:31) 
 

Laat dan de vreze Gods en ons gebed een muur om ons huis en 

onze geloofsgenoten zijn en laten we ons hart en onze wegen 

bewaren en niet op de rand van de afgrond gaan lopen. De angst 

om voor ouderwets door te gaan en onbeperkt de mode volgen is 

één van de middelen waardoor de machten van de duisternis ook 

bij ons de barrières trachten te slechten. Niet hoe mensen over ons 

denken, maar hoe de Here over ons denkt, moet ons sturen en 

leiden. 

 

 

 

 

J.Ph.B. 
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