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  U ging een weg van droefheid en van zorgen, 

  een weg van lijden, zelfs tot in de dood. 

  Neem daarom, Heer, de leiding elke morgen 

  U kent de weg en sterkt in alle nood. 

 

  Mocht ik het doel soms uit het oog verliezen 

  en dreigen onderweg te blijven staan, 

  dan weet u wel het middel uit te kiezen 

  om mij weer met U verder te doen gaan. 

 

  U, Jezus, wil ik volgen en geloven, 

  opdat hetgeen ik zie, mij niet verblindt. 

  en ik blijf uitzien naar mijn erfdeel boven, 

  waar U, die mij zo liefhebt, zich bevindt. 

 

 

 

      J.Ph.B. 
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Radeloze angst onder de volken vanwege het 
bulderen van zee en branding 

______________________________________________ 
 
We leven allen min of meer mee met de velen die in Japan 

geliefden verloren hebben, hun bezit zijn kwijt geraakt of gewond 

zijn. We bidden, hoop ik, dat ook velen tijdig in hun nood geholpen 

worden en ook dat door de nood velen tot God zullen roepen en 

meer zullen ontvangen dan oplossingen voor aardse noden. 

Velen in Japan weten inmiddels wat radeloze angst is en kennen 

het bulderen van zee en golven. Wijst dit gebeuren op de tijd van 

het einde? 

Er is inderdaad de laatste tijd veel gebeurd: Haïti, Australië, Nieuw 

Zeeland, Japan. Daar komen nog de onlusten in de landen in 

Noord-Afrika en het Midden-Oosten bij. De tijd van het einde is het 

echter niet. Maar het is waarschijnlijk wel een onderdeel van het 

voorspel.  

 

Wat zijn we afhankelijk van Gods goedheid. We overschatten 

dikwijls onszelf en onze mogelijkheden en menen dat rampen 

alleen maar anderen zullen treffen. Anderzijds denken velen te 

klein van Gods goedheid. De genoemde gebeurtenissen zijn 

waarschuwingen opdat we leren zien hoe zwak en afhankelijk we 

zijn en gaan beseffen dat heel onze kundigheid ons niet redden kan 

als we met de kracht te maken krijgen die verborgen ligt in een 

ogenschijnlijk statische natuur.  

Er is echter een toevlucht die niet teleur stelt. Jezus nodigt de 

mensen al eeuwen lang uit om Hem gehoor te geven; Hij heeft alle 

macht en redt ieder die in Hem gelooft zelfs voor de eeuwigheid. 

Zijn macht reikt over de dood heen.  

 

De woorden boven dit artikel heeft Jezus Christus gesproken toen 

zijn volgelingen Hem gevraagd hebben wanneer de tempel 

verwoest zou worden en wat het teken daarvan zou zijn. We vinden 

ze in Lukas 21:25. In dat evangelie moeten we de woorden die 

betrekking hadden op toestanden en gebeurtenissen tot aan de 

verwoesting van Jeruzalem door Titus in het jaar 70 na Chr. 
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onderscheiden van de tijd die volgde, die zelfs nu nog voortduurt. 

Want wat Christus in hoofdstuk 21 heeft gezegd, reikt tot in de 

toekomst wanneer Hij naar de aarde zal terugkomen met kracht en 

grote heerlijkheid, zoals u vermeld vindt in vers 27. 

Wat Hij heeft gezegd over de verwoesting van Jeruzalem en de 

deportatie en verstrooiing van de Joden, toen nog toekomstig, is 

volkomen juist gebleken en vervuld zoals Hij gezegd had. 

Dat Jeruzalem door heidenen vertrapt zou worden, totdat de tijden 

der heidenen vervuld zullen zijn, betreft de tijd vanaf de 

verwoesting van Jeruzalem, zoals die tot op heden voortduurt. 

 

Het is merkwaardig dat de christelijke gemeente of het christendom 

niet genoemd worden. Het lijkt alsof het alleen om de Joden en de 

daarvan onderscheiden volken gaat. Dat is inderdaad het geval. De 

gemeente en het ontstaan van de gemeente was een geheim dat 

niet bekend is gemaakt zolang de Here Israël nog de gelegenheid 

gaf Hem alsnog als de Messias te erkennen en aan te nemen. Dat 

de Here inderdaad zo heeft gewerkt, blijkt uit hetgeen Petrus 

volgens Handelingen 3 tegen de “Mannen van Israël” (vers 12) heeft 

gezegd (de verzen 19-21): “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw 

zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen 

van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren 

bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden 

van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij 

monde van zijn heilige profeten, van oudsher.” 
 

Petrus beloofde die “mannen van Israël” twee dingen: 

 

1.  Hun zonden zouden na berouw en bekering vergeven worden en  

2.  God zou dan Jezus Christus weer zenden, waarmee de 

gezegende tijd van de wederoprichting van alle dingen zou 

aanbreken. 

 

Toen Israël zich niet bekeerde opende God de deur voor de 

heidenen. Toen heeft Hij ook het geheim van de gemeente bekend 

gemaakt, eerst aan Paulus en door hem ook aan de anderen. (Zie 

Handelingen 9 en Efeze 3) 
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Maar wat betekenen de woorden “de tijden der heidenen?” Zij 

hebben betrekking op de tijd die is begonnen met Nebukadnezar, 

de koning van Babel, die niet toevallig de eerste allesomvattende 

macht in het Midden Oosten is geworden. Dat heeft de Here pas 

toegelaten na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem, waarna 

de Here niet langer in Jeruzalem woonde. Daarmee zijn de tijden 

van de heidenen begonnen.  

 

In Jeremia 27 heeft de profeet Gods besluit bekend gemaakt dat 

alle volken koning Nebukadnezar moesten dienen. Dat hoofdstuk 

27 en het volgende handelen uitgebreid over die beslissing van 

God. 

De tijden der heidenen zullen eindigen met de ondergang van het 

komende laatste wereldrijk, waarin de antichrist zal optreden. Dat 

rijk zal er zijn in de laatste zeven jaren vóór de terugkeer van 

Christus op aarde. Het is de tijd waarin de Here weer naar Israël 

omziet en hen zal verlossen. 

De periode van de gemeente op aarde is dan reeds voorbij. Zij 

wordt voor die tijd opgenomen in het Vaderhuis, een bestreden 

waarheid, maar een absoluut bijbels gegeven. (Johannes 14, 

1Thessalonicensen 4:15-18 en Openbaring 3:10) 

 

De tekenen aan zon, maan en sterren, die de Here in Lukas 21:25 

noemde, vinden we terug in Openbaring 6 vanaf vers 12. En daarna 

noemde de Here het bruisen van zee en watergolven. Zijn woorden 

betreffen de tijd nadat de gemeente is weggenomen. Zij kunnen 

letterlijk bedoeld zijn, maar kunnen ook slaan op de onrust en de 

oorlogen onder de volken, die immers vaak met de zee vergeleken 

worden. 

 

Hoe dan ook, naar mijn overtuiging sprak de Here niet over onze 

dagen, waarin de gemeente nog wordt gebouwd. De gemeente 

hoeft niet op tekenen der tijden te letten, al mag dat wel. De Schrift 

zegt niet dat aan de komst van de Here om zijn gemeente op te 

nemen bepaalde tekenen vooraf gaan. Wel dat de gemeente ernstig 

in verval zal wezen.  
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Voor alle tijden geldt in ieder geval de oproep tot bekering en 

geloof in Jezus Christus, de Verlosser. 

 

J.Ph.B. 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 
Het evangelie dat Johannes schreef (14) 
______________________________________________ 
 
Hoofdstuk 10, vervolg 
 

22 Toen kwam het Vernieuwingsfeest te Jeruzalem; het was winter. 
23 En Jezus wandelde in de tempel, in de zuilengang van Salomo. 
24 De Joden dan omringden Hem en zeiden tot Hem: Hoelang 
houdt Gij onze ziel nog in spanning? Indien Gij de Christus zijt, zeg 
het ons ronduit. 

 

Mij dunkt dat de Statenvert. een betere vertaling van vers 22 geeft: 

“En het was het feest van de vernieuwing van de tempel te Jeruzalem”. 
De Here sprak in de volgende verzen het laatste deel van zijn 

woorden over de schapen van zijn kudde. Het lijkt logisch dat zijn 

woorden vanaf vers 22 gewoon de voortzetting van het voorgaande 

stuk zijn geweest. 

Hoewel het niet één van de feesten was waarop de Joden volgens 

de wet naar het heiligdom moesten komen, zullen er bij die 

gelegenheid meer dan gewoonlijk aanwezig zijn geweest. Jezus 

van Nazareth en wat van Hem te denken, was wat de Joden in die 

dagen bijzonder bezig hield. Zij omringden Hem dan ook en wilden 

horen wat Hij van zichzelf zei. Sommigen zullen daarbij gevraagd 

hebben naar wat wij de bekende weg noemen, anderen wilden Hem 
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misschien uitlokken teneinde Hem te kunnen beschuldigen. Zijn 

tekenen waren overtuigend genoeg geweest. Waarom dan nog hun 

vraag? Vers 31 maakt duidelijk dat zij een bevestigend antwoord op 

hun vraag niet wilden aanvaarden.  
 

25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het 
niet; de werken, die Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen 
van Mij; 
26 maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. 
27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen 
Mij. 

 

Wie zijn woorden niet geloofde maar zijn werken niet kon 

ontkennen, zoals in vers 21 staat, moest dankzij die werken wel in 

Hem geloven, tenzij men reeds vast besloten was om Hem niet te 

geloven en te verwerpen, alle bewijzen ten spijt. 

Wie God vreesde en zowel in zijn woorden als in zijn werken 

herkende wat van God was, was een schaap dat zijn stem 

herkende. 
 

28 en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren 
gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. 

 

De Here had reeds eerder gezegd dat wie in Hem geloofde niet 

verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Velen vonden 

toen zijn rede hard en gingen heen, maar Petrus had gezegd: “Here, 

tot wie zullen we heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven;...”. 
(Joh.6:68)  Hier verzekerde de Here zijn hoorders nog sterker door 

de woorden in vers 28, dat niemand zijn schapen uit zijn hand zou 

rukken. 

 

Wij hoorden zijn stem  

en herkenden Hem. 

Wij volgen Hem dus op zijn wegen. 

Wie bij Hem behoort 

leidt Hij veilig voort 

en heeft eeuwig leven verkregen. 
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Wij vrezen geen kwaad,  

wie met Jezus gaat 

die hoeft voor geen vijand te vrezen. 

Met zijn sterke hand 

staat Jezus garant 
dat Hij de Beschermer zal wezen. 

 
29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en 
niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 
30 Ik en de Vader zijn één. 

 

De Statenvert. geeft de volgende weergave van vers 29: “Mijn 

Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan 

hen uit de hand van Mijn Vader rukken.” (Herz. Statenvert.)  Omdat het 

hier gaat om de zekerheid van de gelovigen, meen ik dat de 

Statenvertaling hier terecht de weergave heeft gekozen die 

benadrukt dat de Vader meer is dan alles en allen, in plaats van de 

mededeling dat het gegevene meer is dan alles. Dat laatste 

versterkt het vertrouwen niet, het eerste wel en dat is de bedoeling, 

gezien de mededeling dat niemand iets uit de hand van de Vader 

kan roven. 

Vers 30 is een korte en duidelijke uitspraak over de eenheid van 

God, waarin we niettemin weten van Vader, Zoon en Geest. Dat 

hoeven we niet uit te leggen, wat we trouwens niet kunnen. We 

behoren dat te aanvaarden als een gegeven dat boven ons 

bevattingsvermogen ligt, zoals ook God ver boven ons begrijpen 

verheven is. 
 

31 De Joden droegen weder stenen aan om Hem te stenigen. 
32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen zien 
vanwege mijn Vader; om welk van die werken wilt gij Mij stenigen? 
33 De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U 
stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf 
God maakt. 

 
Zijn werken getuigden van Hem (vers 25), maar de enig juiste 
conclusie daaruit weigerden zij te geloven. Die conclusie achtten zij 
zelfs godslasterlijk. Terecht hadden sommigen in vers 21 gezegd 
“...een boze geest kan toch de ogen van blinden niet openen?” Staat er 
niet in Psalm 146: 8 “de HERE maakt de blinden ziende,...” en heeft de 
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Here niet door Jesaja gezegd: “Ik, de HERE, heb u geroepen in 
gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor 

het volk, tot een licht der natiën: om blinde ogen te openen,....?” (Jesaja 
42:6 en 7).  
Ook hadden zij blijkbaar vergeten wat de Here door dezelfde 
profeet in 7:14 had gezegd: “Daarom zal de Here zelf u een teken 
geven: zie, de jonkvrouw zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, 
en zij zal hem de naam Immanuël geven.”  
In Jes. 8:7 en 8 wordt die naam opnieuw genoemd, Immanuël, God 
met ons, terwijl het toch één betreft die uit een maagd geboren is, 
een Mens dus: “..daarom, zie, de Here doet over hen opkomen de 
machtige en geweldige wateren van de Rivier, de koning van Assur met al 
zijn heerlijkheid; deze zal buiten al zijn oevers rijzen, binnendringen in 
Juda, overstromen en steeds verder om zich heen grijpen, reiken tot aan 
de hals; ja zijn uitgespreide vleugelen zullen de breedte van uw land 
vullen, o Immanuël.” 
De Here Jezus deed niet slechts goede werken, nee, Hij vervulde 
daarmee ook wat God in de Heilige Schrift van Hem had voorzegd. 
“Gij, een mens”, zeiden zij. Maar zij konden ook weten dat er in 
Jesaja 53:3 van Hem geschreven staat: “Hij was veracht en van 
mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als 
iemand, voor wie men het gelaat verbergt, hij was veracht en wij hebben 
hem niet geacht.” 

 
34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb 
gezegd, gij zijt goden? 
35 Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord 
Gods geschied is, en de Schrift niet kan gebroken worden; 
36 Zegt gijlieden tot Mij, Dien de Vader geheiligd en in de wereld 
gezonden heeft: Gij lastert God; omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods 
Zoon? 
37 Indien Ik niet doe de werken Mijns Vaders, zo gelooft Mij niet; 
38 Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de 
werken; opdat gij moogt bekennen en geloven, dat de Vader in Mij 
is, en Ik in Hem.  

 
Is het niet zo dat de wonderen die een profeet gaf een bevestiging 
waren van zijn zending door God, indien zijn woorden Gods 
woorden waren? In deze verzen liet de Here niet slechts eigen 
woorden horen, maar verwees Hij naar de Schrift, ook door de 
Joden erkend als Gods Woord. Moest dat hen niet overtuigen van 
de waarachtigheid van zijn woorden? 
Zij hadden echter Gods Woord voor een groot deel reeds ingeruild 
voor mensenwoorden, de overlevering der ouden, en daarmee 
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Gods Woord voor hun hart en geweten van kracht beroofd. Hoe 
zouden zij dan de woorden van de Zoon Gods in mensengestalte 
aanvaarden? 
 

39 Zij trachtten Hem dan weder te grijpen, maar Hij ontkwam uit hun 
handen. 
40 En Hij vertrok weer naar de overzijde van de Jordaan, naar de 
plaats, waar Johannes de eerste maal doopte, en Hij bleef daar. 
41 En velen kwamen tot Hem en zeiden: Johannes deed wel geen 
enkel teken, maar al wat Johannes van deze zeide, was waar. 
42 En velen daar geloofden in Hem. 

 
Er was nog een overblijfsel dat open stond voor Gods Woord en 
Degene die God gezonden had. Zij waren de vrucht van het werk 
dat de voorloper, Johannes, gedaan had. Daar was een bodem 
waarin het goede zaad kon wortelen en opgroeien. Het is opvallend 
dat degenen in Jeruzalem worden aangeduid met “de Joden”, 
blijkbaar de zelfvoldane hoogmoedige deskundigen, terwijl hier over 
“velen” gesproken wordt, maar wel “velen die in Hem geloofden”.  
 

Laat, Heer, uw Geest ons hart doorwaaien 

opdat de zelfzucht daar verdwijnt. 

Wil in ons hart uw woorden zaaien, 

waaruit de goede vrucht verschijnt. 

Voltooi uw werk van spitten, graven, 

opdat de bodem wordt bereid 

voor U, uw woorden en uw gaven 

tot geestelijke vruchtbaarheid. 

 

Neem weg de dorens en de stenen 

waardoor de groei verhinderd wordt 

of ’t zaad door felle zon beschenen, 

wel opschiet maar al gauw verdort. 

 

Laat schone schijn ons niet bedriegen 

of woorden van welsprekendheid; 

zij kunnen ons in slaap gaan wiegen, 

verblinden voor de werk’lijkheid. 
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Hoofdstuk 11 
 

1 Er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, het dorp van Maria en 

haar zuster Martha. 

2 Maria was het, die de Here gezalfd had met mirre en zijn voeten 

met haar haren had afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek. 

3 De zusters dan zonden Hem bericht: Here, zie, die Gij liefhebt, is 

ziek. 

4 Toen Jezus het hoorde, zeide Hij: Deze ziekte is niet ten dode, 

maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt 

worde. 

5 Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. 

 

Een broeder was ziek, Lazarus, dus was er verdriet en zorg in het 

gezin in Bethanië, zoals dat ook bij ons dikwijls het geval is. Dan 

maken we ons zorgen. We zenden ons gebed omhoog en begrijpen 

niet waarom zo vaak ons gebed niet wordt verhoord. Hoewel we als 

gelovigen overtuigd zijn, dat de Here hoort en weet wat goed is, 

blijkt het moeilijk te zijn van ganser harte aan ons gebed toe te 

voegen “Uw wil geschiede”. Als we nu maar begrepen hoe een 

ziekte of zelfs een sterfgeval medewerkte ten goede! We geloven 

dat wel, maar…. .  

Martha en Maria hadden wel een bijzonder voorrecht. De Here was 

zo dichtbij en zij wisten dat Hij Lazarus liefhad. Hun boodschap aan 

Hem was daarmee in overeenstemming. Zij verwachtten dan ook 

dat Hij komen zou. Had Hij niet velen genezen? Als Lazarus zou 

sterven zou dat immers bij elk die hem liefhad alleen maar verdriet 

geven en niemand enig goed doen.  

Zo denken wij ook vaak. Soms lijkt het erop dat de Here hen die Hij 

het meest liefheeft, de zwaarste weg doet gaan en het meest doet 

lijden. Wij zouden zo niet handelen. 

De Here heeft door Jesaja laten opschrijven: “want mijn gedachten 

zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord 

des HEREN. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn 

wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.” (55:8 

en 9) Wij kennen de gedachten van God dikwijls niet. Maar de Here 

kende ze en heeft gezegd dat de ziekte van Lazarus tot eer van 
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God zou zijn en dat daardoor de Zoon van God verheerlijkt zou 

worden. Daar zullen de hoorders niets van begrepen hebben. Kan 

ziekte tot eer van God en tot verheerlijking van Gods Zoon zijn? 

Later evenwel zullen zij zich die woorden herinnerd hebben, toen zij 

zagen wat er gebeurde. 
 

6 Toen Hij dan hoorde, dat hij ziek was, bleef Hij daarop nog twee 
dagen ter plaatse, waar Hij was; 
7 daarna echter zeide Hij tot zijn discipelen: Laten wij weder naar 
Judea gaan. 
8 De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi, onlangs trachtten de Joden 
U te stenigen en gaat Gij weder daarheen? 
9 Jezus antwoordde: Gaan er geen twaalf uren in een dag? Als 
iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van 
deze wereld kan zien; 
10 maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het 
licht niet in hem is. 

 

De Here handelde niet naar willekeur. Ook was de voor Hem 

liggende weg niet voor Hem verborgen. Maar vers 10 zegt iets meer 

dan dat Hij in het licht wandelde. Het licht was in Hem. Hij was het 

licht der wereld. 

Hij bleef twee dagen wachten, terwijl de zusters Hem met smart 

verwachtten. Onbegrijpelijk. Voor mensen inderdaad. Maar niet 

voor Hem die alle dingen in zijn hand houdt. 

Dat was toen zo. Maar Hij is nog steeds Dezelfde. Hij kent ook ons 

verdriet en ons verlangen en dat laat Hem niet onbewogen. Wij zien 

slechts wat vandaag is en vrezen voor wat morgen zal zijn. Maar 

voor Hem ligt de gehele weg open die voor ons nog verborgen is. 

Hij weet wat Hij doen zal, niet in onverschilligheid, maar in liefde:  

het beste voor ons vindt Hij pas goed genoeg. Geloven we dat? Het 

is merkwaardig dat gelovigen vaak zo slecht zijn in geloven.  

Na enige dagen zou Lazarus gestorven zijn en in een graf bijgezet 

worden. Daar zou het donker zijn. Maar in Jezus is licht, Hij is zelf 

het licht. Voor Hem moet ook de duisternis van dood en graf wijken. 
 

11 Zo sprak Hij en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is 
ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. 
12 De discipelen zeiden dan tot Hem: Here, als hij slaapt, zal hij 
herstellen. 
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13 Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood; zij echter meenden, 
dat Hij het van de rust van de slaap bedoelde. 
14 Toen zeide Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven, 
15 en het verblijdt Mij om u, dat Ik daar niet geweest ben, opdat gij 
tot geloof komt; maar laten wij tot hem gaan. 

 

Terecht is hierover meer dan eens opgemerkt, dat de discipelen 

met “de dood” bezig waren, terwijl de Here van iets beters vervuld 

was: “leven”. 

Vers 15 geeft dus in de NBG vertaling “opdat gij tot geloof komt”. Ik 

ben overtuigd dat de Statenvert. beter is, die zegt “opdat gij 

geloven moogt”. De uitdrukking “tot geloof komen” betekent 

gewoonlijk dat iemand tot dan toe niet een gelovige was. Dat is hier 

niet bedoeld. De beste weergave zou mijns inziens zijn “opdat gij 

gelooft”. Daarmee wordt er in onze taal geen woord meer gebruikt, 

dus ook geen woord meer gesuggereerd, dan in de grondtekst het 

geval is. 
 

16 Thomas dan, genaamd Didymus (tweeling), zeide tot zijn 
medediscipelen: Laten wij ook gaan om met Hem te sterven. 

 

Het is inderdaad opvallend dat de discipelen niet begrepen hebben 

wat de Here bedoelde met “uit de slaap wekken” in vers 11. Maar 

mogelijk zou onze reactie gelijk zijn geweest aan die van Thomas. 
 

17 Toen Jezus dan aankwam, bevond Hij, dat hij reeds vier dagen 
in het graf lag. 
18 Bethanië nu was dicht bij Jeruzalem gelegen, op een afstand van 
ongeveer vijftien stadiën. 

 

Wist de Here dan niet dat Lazarus reeds vier dagen in het graf lag? 

Zeker wel. Had Hijzelf niet bewust twee dagen gewacht alvorens op 

reis te gaan? De taal hier is in overeenstemming met wat een mens 

eigen is. De Here was waarachtig Mens. Dat verklaart het 

woordgebruik. Dat Hij Gods Zoon is en alwetend was wordt hier niet 

beklemtoond, hoewel het gehele verslag in dit hoofdstuk daar wel 

van getuigt. 

Wat hier beschreven wordt vond plaats op hoogstens een half uur 

lopen van Jeruzalem. Het was ongetwijfeld de bedoeling dat het 
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zevende teken dat stond te gebeuren, in Jeruzalem bekend zou 

worden als een getuigenis dat de Here de Christus, de Zoon Gods 

van eeuwigheid was. 
 

19 Velen uit de Joden waren tot Martha en Maria gekomen om haar 
te troosten over haar broeder. 
20 Toen nu Martha hoorde, dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, 
doch Maria bleef in huis zitten. 
21 Martha dan zeide tot Jezus: Here, indien Gij hier geweest waart, 
zou mijn broeder niet gestorven zijn. 
22 Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat Gij van God begeert. 

 

Martha geloofde dat de Here Jezus de Christus, de Zoon van God 

was, zoals vers 27 zegt. Maar ook in ons geloof en ondanks ons 

geloof kunnen wij nog te gering van Hem denken. Anderzijds heeft 

de Here in zijn leven altijd getoond dat Hij als Mens in volkomen 

gehoorzaamheid aan de Vader wandelde en niets deed dat strijdig 

was met de wil van zijn Vader. Zo gezien behoeven we ons niet te 

verbazen over de woorden van Martha. Er spreekt trouwens uit 

haar woorden duidelijk verwachting. Wij zeggen vaak “zo lang er 

leven is, is er hoop”. Maar de woorden van Martha spreken van 

hoop toen er geen leven meer was. 

 

Er is hoop ook al is er geen leven, 

er is hoop voor een zondaar in nood, 

want Gods Zoon heeft zijn leven gegeven 

in het oordeel aan ’t kruis, in de dood. 

 

Er is hoop voor wie Hem wil geloven, 

zich bekeert en zijn zonden belijdt. 

Gods gena gaat uw zonde te boven; 

door het kruis is verzoening bereid. 

 

(Deze verzen passen niet helemaal bij ons onderwerp, maar 

kwamen onwillekeurig in mijn gedachten. Ik wilde ze de lezer niet 

onthouden.) 
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23 Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal opstaan. 
24 Martha zeide tot Hem: Ik weet, dat hij zal opstaan bij de 
opstanding ten jongsten dage. 
25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in 
Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 
26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal  in eeuwigheid niet 
sterven; gelooft gij dat? 
27 Zij zeide tot Hem: Ja, Here; ik heb geloofd, dat Gij zijt de 
Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. 

 

Uit vers 24 blijkt dat Martha een opstanding op de laatste dag 

verwachtte, zoals velen van de Joden en ook de christenen in het 

algemeen. De Sadduceeën echter geloofden niet in een 

opstanding, zoals we kunnen lezen in o.a. Handelingen 23:8.  

Met zijn woorden tot Martha bedoelde de Here evenwel iets anders: 

Opstanding terwijl anderen nog in het graf blijven. Dat is dus een 

opstanding uit de DODEN. Dat woord “doden” is niet een 

ouderwetse uitdrukking voor “dood”, of een grammaticale 

merkwaardigheid uit vroegere tijden, zoals ik dacht toe ik jong was. 

Nee, daarmee worden gestorvenen bedoeld. Het is dus een 

opstanding “tussen de gestorvenen uit”, die in het graf blijven. Dat 

kenden ook de discipelen niet, zoals blijkt uit Markus 9:9-11: “En 

terwijl zij van de berg afdaalden, verbood Hij hun, dat zij iemand zouden 

vertellen, hetgeen zij gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit de 

doden zou zijn opgestaan.”  
 

Ook Martha kende dat niet. En helaas kennen ook veel gelovigen in 

onze tijd dat niet, wat ons niet hoeft te verbazen, omdat de 

“Apostolische geloofsbelijdenis” zegt: ik geloof in de 

wederopstanding des vlezes. En dat is het dan, denkt men. God 

heeft ons echter meer geopenbaard. Zonder al te diep op deze 

materie in te gaan, wil ik slechts wijzen op hetgeen Paulus in 1 

Thess. 4:16 schreef: “..en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het 

eerst opstaan; daarna zullen wij levenden,.....“ 
En op de woorden in Openbaring 20:4-6: “.... en ik zag de zielen van 

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

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

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

hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met 
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Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, 

voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. 

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

heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en 

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

jaren.” 

 

Aangezien we niet bezig zijn met een beschouwing over het boek 

de Openbaring, zal ik er niet dieper op ingaan. De aangehaalde 

teksten maken in ieder geval duidelijk dat er een opstanding zal zijn 

van hen die getrouw gebleven zijn, waarbij echter de anderen in de 

dood blijven. Vers 5 noemt nadrukkelijk een eerste opstanding, wat 

betekent dat niet allen gelijk opstaan. 

 

Deze dingen waren dus ook Martha niet bekend. 

In de verzen 25 en 26 sprak de Here over meer dan lichamelijke 

opstanding. Zijn woorden daar betreffen het nieuwe, geestelijke 

leven dat ieder ontvangt die in Hem gelooft. De lezer moet dus zijn 

woorden over het opstaan van Lazarus (uit het graf) niet 

vermengen met hetgeen de Here in de verzen 25 en 26 zei over het 

eeuwige leven dat ieder ontvangt die in Hem gelooft. Dat laatste 

geloofde Martha zonder twijfel. Maar het belangrijkste was haar 

belijdenis in vers 27. Ze had de kern van het geloof in Jezus 

Christus niet beter onder woorden kunnen brengen. 
 

28 En na deze woorden ging zij heen en riep haar zuster Maria in 
stilte en zeide: Daar is de Meester en Hij roept u. 
29 En toen zij dat hoorde, stond zij ijlings op en ging tot Hem; 
30 Jezus echter was nog niet in het dorp gekomen, maar bevond 
Zich nog op de plaats, waar Martha Hem ontmoet had. 
31 De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar troostten, 
zagen Maria ijlings opstaan en naar buiten gaan en zij volgden 
haar, vermoedende, dat zij naar het graf ging om daar te wenen. 

 
Er wordt niet vermeld dat de Here haar vroeg Maria te roepen. 

Daardoor lijkt wat Martha zei wat vreemd. Toch had zij wel gelijk. 

De Here verwachtte dat ook Maria met haar verdriet naar Hem zou 
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gaan. En dat verwacht Hij ook vandaag van allen die in Hem 

geloven. 

Zoals eerder opgemerkt, heeft Petrus op een vraag van de Here 

een keer geantwoord: “Here, tot wie zullen we heengaan?” En 

inderdaad, waar vinden ook wij iemand die met Hem is te 

vergelijken. Ook wij mogen in allerlei omstandigheden tegen elkaar 

zeggen: De Meester is daar en Hij roept u. 

 

De Meester is daar en Hij roept u, 

Hij weet wat u dwars zit of drukt, 

Hij kent alle nood en problemen 

en ziet u door zorgen gebukt. 

 

De Meester is daar en Hij roept u, 

maak Hem al die zorgen bekend. 

Hij weet er wel van, maar Hij wacht nog 

tot U zich om hulp tot Hem wendt. 

 

De Meester is daar en Hij roept u. 

Waarom? Omdat Hij van u houdt. 

En Hij wil zo graag ondervinden 

dat u Hem volkomen vertrouwt. 

 

De Meester is daar en Hij roept u, 

ons denken is dikwijls verward. 

Maar Hij wil zijn licht laten schijnen 

in iedere hoek van ons hart. 
 

32 Toen Maria dan kwam, waar Jezus was en Hem zag, viel zij Hem 
te voet en zeide tot Hem: Here, indien Gij hier geweest waart, zou 
mijn broeder niet gestorven zijn. 
33 Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar 
medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest 
en diep ontroerd, 
34 en Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: 
Here, kom en zie. 
35 Jezus weende. 
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De Here werd verontwaardigd, ziende wat Hij al wist, hoeveel 

ellende de satan door zijn verleiding tot zonde in de wereld heeft 

gebracht, hoeveel verdriet, hoeveel tranen. Daarbij was Hij diep 

bewogen door het verdriet dat Hij zag bij Maria en anderen, zozeer 

dat ook Hij weende. 
 

36 De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had! 
37 Maar sommigen van hen zeiden: Had Hij, die de ogen van de 
blinde heeft geopend, niet kunnen maken, dat ook deze niet stierf? 
38 Jezus dan, wederom bij Zichzelf verbolgen, ging naar het graf; 
dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan. 
39 Jezus zeide: Neemt de steen weg! Martha, de zuster van de 
gestorvene, zeide tot Hem: Here, er is reeds een lijklucht, want het 
is al de vierde dag. 
40 Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij 
gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? 

 

De Joden hadden wel gelijk, ook zij die meenden dat Hij had 

kunnen voorkomen dat Lazarus gestorven was. Maar zijn 

gedachten waren hoger dan hun gedachten (Jesaja 55:8 en 9) 

Martha besefte nog niet dat alles aan Hem onderworpen was en dat 

zijn macht reikt tot in en over dood en graf. Het was de vierde dag. 

Voor velen kan gezegd worden dat het reeds eeuwen lang een 

gesloten graf is, vergeten of niet meer te vinden. Maar wat betekent 

dat voor Hem die kon zeggen dat de doden de stem van de Zoon 

Gods zouden horen en leven? 

Zij zouden de heerlijkheid van God zien, groter dan van goud of 

zilver.  
 

41 Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts 
en zeide: Vader Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt. 
42  Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter wille van de 
schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij geloven, 
dat Gij Mij gezonden hebt. 
43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, 
kom naar buiten! 
44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen 
gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat 
gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem 
heengaan. 

 



 18 

In mensengestalte, nederig, stond daar Ik Ben, de eeuwige Zoon 
van God, de Schepper en Heer van alle dingen. Want door Hem is 
alles geworden dat geworden is. (Joh. 1:3) Ook op dat moment was 
Hij de volmaakte Mens die volkomen gehoorzaam was aan de 
Vader. Maar die Mens was God en aan zijn macht zijn ook de dood 
en het dodenrijk onderworpen. 
Hij gaf God de eer, maar sprak daarna zijn machtwoord: “Lazarus, 
kom naar buiten”. Al had satan al zijn boze volgelingen 
samengeroepen, niets kon verhinderen dat Lazarus aan de dood 
werd ontrukt en werd teruggegeven in het aardse leven. “Maakt 
hem los”, beval de Here “en laat hem heengaan”. 
Dit was het zevende teken dat in dit evangelie vermeld wordt.  
Het kon niet geloochend worden. Velen waren er getuige van 
geweest. Indien ook dit getuigenis van zijn goddelijke macht 
verworpen werd, zou met de Joden gebeuren wat ook met Farao 
gebeurd was nadat hij zeven maal geweigerd had voor God te 
bukken. 
 

Wordt D.V. vervolgd 

J.Ph.B. 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~ 
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Tucht in de gemeente Gods 
______________________________________________ 
 
Enkele opmerkingen met betrekking tot 2 Tim. 2:16-22 en 1 Kor. 
5:1-13. 
 
Reinigen van vaten tot oneer 
 
Meer dan dertig jaren terug ontving ik een brief die voor mij 
aanleiding was om eens na te gaan hoe zeer gewaardeerde 
uitleggers van Bijbelpassages over het boven genoemde gedeelte 
in 2 Timotheüs geschreven hebben. Er wordt in dat gedeelte onder 
andere geschreven over “vaten tot oneer”. Ik vond een commentaar 
op die brief van Paulus van de hand van H.C. Voorhoeve en 
eveneens een werkje van zijn zoon J.N. Voorhoeve over dezelfde 
brief. Beide schrijvers betoogden dat met “vaten tot oneer” in die 
brief ongelovigen worden bedoeld. Waarschijnlijk hebben de beide 
schrijvers zich laten leiden door Romeinen 9:21, waar de vraag 
wordt gesteld: “Heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit 
dezelfde klomp te maken het ene een vat tot eer en het andere tot oneer?” 
Daar moeten twee opmerkingen bij gemaakt worden: 
 

1  In het algemeen wordt en werd Romeinen 9 niet begrepen en 

dus verkeerd uitgelegd. Ik herinner mij heel goed dat in mijn 

jeugdjaren dat ook in de “vergaderingen” het geval was, 

trouwens veelal nog steeds. Romeinen 9 handelt over de vraag 

of God wel trouw is aan zijn beloften voor Israël (de twee 

volgende hoofdstukken trouwens ook). Het is niet het hoofdstuk 

dat vooral voor de “uitverkiezing” beslissend is. De notitie over 

de pottenbakker zegt slechts dat God vrij en machtig is om 

genade te bewijzen als een heiden zich bekeert en even vrij is 

om een Jood te verharden indien hij zich gedraagt zoals Farao 

deed. 

 

 Het beeld van de pottenbakker is aan Jeremia 18 ontleend. Dat 

beeld wordt daar als volgt uitgelegd: “Zal Ik niet met u kunnen doen 

zoals deze pottenbakker, o huis Israëls? luidt het woord des HEREN. 

Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, 

huis Israëls! Het ene ogenblik doe Ik over een volk en een koninkrijk de 
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uitspraak, dat Ik het zal uitrukken, afbreken en verdelgen; maar bekeert 

zich dit volk waarover Ik een uitspraak deed, van zijn boosheid, dan zal 

Ik berouw hebben over het kwaad dat Ik hun dacht aan te doen. Het 

andere ogenblik doe Ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak, 

dat Ik het zal bouwen en planten; maar, doet het wat kwaad is in mijn 

ogen door niet naar mijn stem te horen, dan zal Ik berouw hebben over 

het goede waarmede Ik had gezegd hun te zullen weldoen.” (Zie 

Jeremia 18:1-10) 

 Het beeld van de pottenbakker illustreert dus niet dat de wegen 

van God onveranderlijk zijn op grond van verkiezing, maar het 

tegendeel: God betoont veel geduld bij ongehoorzaamheid totdat 

verharding blijkt; en Hij ontfermt zich na bekering. 

 

2  Met betrekking tot 2 Tim. 2:16-22 mag de vraag of het over 

gelovigen of ongelovigen gaat, niet gesteld worden. De apostel 

schreef in vers 19 “De Here kent de zijnen”.  
 Wij, de gelovigen moeten een ander criterium hanteren: “Een 

ieder die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid”. 
 Bovenstaande zin zegt niet zonder bedoeling “ieder die de naam 

des Heren noemt”. Met die zin wordt in het midden gelaten of 

iemand een gelovige is of niet en dat is ook de bedoeling. Met 

die vraag moeten wij ons niet bezig houden, want de Here kent 

die de zijnen zijn. Wij mogen de vermaning in 2 Tim. 2:21 dus 

niet krachteloos maken door de gedachte: “Natuurlijk, we 

moeten ons reinigen van een verbinding met ongelovigen”. Dat 

bedoelde de apostel niet. De vermaning in dat vers zegt ons dat 

we ons moeten reinigen van hen die door ongerechtigheid in leer 

of leven vaten tot oneer zijn. (Of zij gelovigen zijn, laten we aan 

God over; zij zijn in ieder geval mensen die de naam des Heren 

noemen.) Degenen die weigeren zich te reinigen van dergelijke 

vaten tot oneer, zijn daardoor ook zelf geen reine vaten meer. 

Pas als iemand zich wel van zulke vaten reinigt is hij volgens 

vers 21 een vat tot eer.  
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Adikia en Anomia 

 

Sommigen menen het wiel opnieuw te hebben uitgevonden. Zij 

betogen dat het in 2 Timotheüs 2 gaat over zonde of zondige leer 

waardoor de fundamenten van het christelijk geloof worden 

aangetast. Men zou zich dus niet behoeven te onttrekken aan hen 

die minder ernstige dwaling verkondigen. Daarbij wordt erop 

gewezen dat er een verschil is tussen wat in het Grieks met Adikia 

wordt aangeduid en wat met de term Anomia wordt aangeduid.  

 

Daar is het nodige op af te dingen. Voorlopig is het reeds 

beslissend dat er in 2 Timotheüs 2 het gebod is zich te onttrekken 

aan ongerechtigheid die in het Grieks door het woord Adikia wordt 

aangeduid, maar dat er eveneens in 1 Korinthiërs 5 het gebod is 

om geen omgang te praktiseren met hen die gekenmerkt worden 

door zonde die de fundamenten van het geloof naar zij menen niet 

aantast en die in het Grieks met Anomia wordt aangeduid. Een 

gehoorzame christen behoort zich dus te onttrekken aan beide, 

zowel Adikia als Anomia. 

Er mag de vraag gesteld worden of diefstal, hoererij en lasteren de 

fundamenten van het geloof niet aantasten. Is de heiligheid van 

God van niet zo groot belang dat zondigen daartegen niet met 

Adikia kan worden aangeduid? Wie zo denkt moet zich schamen. Is 

het niet genoeg als we lezen dat zowel in 2 Timotheüs 2 als in 1 

Korinthiërs 5 geboden wordt de omgang en verbinding te verbreken 

met hen die in zonde voortgaan, geen verschil dus? Dat is zonder 

twijfel genoeg. Het hele verhaal over Adika en Anomia is overbodig 

en zonder betekenis. Bij diefstal, hoererij en dergelijke dingen moet 

op gelijke wijze gehandeld worden als in geval van het loochenen 

van de opstanding van Christus, of van zijn Godheid. 

 

Is er geen verschil tussen het voorschrift in 1 Korinthiërs en dat in 2 

Timotheüs? Zeker wel. Het verschil is dat in 1 Korinthiërs de 

gemeente wordt gemaand om de boze uit het midden te 

verwijderen, terwijl in 2 Timotheüs de getrouwe gelovige wordt 

gemaand om zich los te maken van hem die in zonde volhardt. Dat 

laatste is de weg indien de gemeente faalt  en het boze niet meer 
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wegdoet. De christen komt er niet onder uit te voldoen aan een van 

beide voorschriften, opdat zowel de verbinding als de omgang met 

hem die in zonde leeft, verbroken zal zijn. 

 

J.Ph.B. 

 

 

 

~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

Verkeerde uitleg, kwalijke gevolgen 
______________________________________________ 
 
In hoofdstuk 1 van de Leerregels, handelend over de verkiezing en 

de verwerping luidt artikel 12 als volgt: 

Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter 

zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij 

onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd; niet, 

als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuslijk 

doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing, 

in het Woord Gods aangewezen (als daar zijn: het waar geloof in 

Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over 

de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid, enz.), in 

zichzelven met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking 

waarnemen. (2 Kor. 13:5) 

 

De Bijbeltekst waarop deze gedachte berust is dus 2 Korinthiërs 

13:5. Wat staat daar te lezen? 
 
“Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt 
gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij 
verwerpelijk.” 
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De verwijzing naar deze tekst lijkt juist te zijn, evenals de conclusie 

dat men zichzelf moet onderzoeken zoals artikel 12 dat onder 

woorden brengt. Maar deze tekst in 2 Kor. 13:5 staat niet op 

zichzelf. Deze tekst is een onderdeel van het betoog van de apostel 

Paulus, waarin hij aantoont dat zijn apostelschap niet betwijfeld kan 

worden. Dat is in deze tweede brief aan de Korinthiërs reeds het 

onderwerp in hoofdstuk 10. Vers 5 van hoofdstuk 11 wijst er vrij 

duidelijk op dat Paulus onder kritiek stond: “Ik acht toch volstrekt niet 

te hebben ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen.”  

Vers 13 van hetzelfde hoofdstuk zegt: “Want zulke lieden zijn 

schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen 

van Christus.” 

 

In hoofdstuk 12:11-13 schreef de apostel: “Ik ben onverstandig 

geworden; gij hebt mij ertoe genoodzaakt, want ik had door u aanbevolen 

moeten worden. Immers, in geen enkel opzicht heb ik ondergedaan voor 

die onvergelijkelijke apostelen, ook al ben ik niets. De tekenen van een 

apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en 

krachten. Want waarin zijt gij achtergesteld bij de overige gemeenten, dan 

alleen hierin, dat ik u niet persoonlijk ben lastig gevallen? Vergeeft mij dit 

onrecht.” 
De apostel was genoodzaakt om zeer tegen zijn zin in de laatste 

drie hoofdstukken van de brief zijn apostelschap nogmaals aan te 

tonen. Hij schreef daarom in hoofdstuk 13: 1-3: “Dit is nu de derde 

maal, dat ik tot u kom: op de verklaring van twee getuigen of van drie zal 

iedere zaak vaststaan. Ik heb hen, die vroeger in zonde geleefd hebben, 

en al de overigen vooraf gewaarschuwd en waarschuw hen nog, evenals 

toen ik de tweede maal bij u was thans uit de verte, dat ik, als ik nog eens 

kom, niets zal ontzien; gij zoekt nu eenmaal het bewijs, dat Christus in mij 

spreekt,..” 
 

Zoals Mozes Gods woorden aan Israël doorgaf en daarom met 

gezag sprak, gaf de apostel Gods woorden aan de gemeente door. 

Mozes had veertig dagen met God verkeerd op de berg. Paulus is 

opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Hij kon schrijven: “Heb 

ik niet Jezus, onze Heer, gezien?” (1 Kor. 9:1) 
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Mozes sprak met goddelijk gezag. Paulus beslist niet met minder 

gezag. In hetzelfde hoofdstuk 9 van 1 Korinthiërs schreef hij: “Zijt gij 

niet mijn werk in de Here? Indien ik voor anderen geen apostel ben, voor u 

toch zeker wel; want het zegel op mijn apostelschap zijt gij in de Here.” 
Dat laatste werd door sommigen weersproken en daarom schreef 

Paulus in 2 Kor. 13:3: “Gij zoekt nu eenmaal het bewijs dat Christus in 

mij spreekt”. Welk bewijs kon hij geven? Het bewijs dat hij ook 1 Kor. 

9:2 al gegeven had. Het bewijs waren de Korinthiërs zelf. Zij waren 

immers heidenen geweest totdat Paulus daar gekomen was en hun 

Christus gepredikt had. In Handelingen 18:9 en 10 kunnen we lezen 

dat de Here in de nacht tegen Paulus gezegd heeft: “Wees niet 

bevreesd, maar spreek en zwijg niet; want Ik ben met u en niemand zal 

het op u toeleggen om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze 

stad.” Daar wordt in vers 11 aan toegevoegd: “En hij woonde daar een 

jaar en zes maanden en leerde onder hen het woord Gods.” 
 

De apostel kon dus zijn apostelschap in hoofdstuk 13 van de brief 

aantonen door hen er op te wijzen dat zij christenen geworden 

waren dankzij zijn werk onder hen. Daarom schreef hij in hoofdstuk 

13:5: “Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. 

Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? 
 

Om het heel duidelijk te maken, druk ik het nu eens op mijn manier 

uit:  

Jullie zoeken nu eenmaal het bewijs dat Christus in mij spreekt. 

Welnu, ga dan eens na of jullie christenen geworden zijn. Je zult 

moeten toegeven, dat jullie het evangelie van mij gehoord hebben, 

anderhalf jaar lang. Als jullie dan christenen zijn (en dat zijn jullie, 

want Christus werkt krachtig in en onder jullie), moet je ook 

toegeven dat je het Woord van God dat jullie hebben aangenomen, 

van mij hebt gehoord en dat toont onweerlegbaar aan dat ik een 

apostel (een gezondene) ben. 

 

Dat is een vrije weergave van het betoog van Paulus. 

Dit stuk van 1 Korinthiërs 13 heeft helemaal geen betrekking op de 

vraag of de Korinthiërs uitverkoren waren en is niet op te vatten als 

een advies om zichzelf te onderzoeken teneinde te weten of men 
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wel uitverkoren is. Het heeft daar absoluut niets mee te maken. 

Artikel 12 in hoofdstuk 1 van de leerregels deugt beslist niet en 

heeft al enige eeuwen lang menigeen op het verkeerde been gezet. 

 

Ik heb hier een Statenbijbel met koperen sloten van 1879, voorzien 

van “de volledige kanttekeningen naar de beste uitgave van Keur, 

in de tegenwoordige spelling.” Die kanttekeningen geven bij 2 Kor. 

13:5 het volgende: Namelijk om zeker in uw gemoed overtuigd te 

worden van de waarheid van mijn apostelschap, want zulks doende 

zult gij bevinden dat gij het ware geloof in Christus hebt, en dat 

Christus in u door zijn Geest leeft, hetwelk gij door mijn evangelie 

hebt verkregen. 

 

Het zwakke in dit stukje kanttekening is dat de schrijver wel terecht 

zegt dat het doel is “in uw gemoed overtuigd te worden van de 

waarheid van mijn apostelschap”, maar daaraan toevoegt dat men 

zulks doende zal bevinden het ware geloof in Christus te hebben. 

Het eerste is geheel correct. De apostel wilde de lezers doen 

beseffen dat zij, gelovigen in Korinthe, het evangelie door Paulus 

gehoord hadden en dankzij het werk van Paulus christenen 

geworden waren, waarmee zijn apostelschap werd aangetoond. De 

toevoeging is kennelijk een concessie aan artikel 12 van de 

leerregels als zij zeggen dat men zulks doende zal bevinden het 

ware geloof in Christus te hebben, enzovoort. Blijkbaar vreesde de 

schrijver Keur dat het volkomen juiste eerste deel van zijn uitleg tot 

protest zou leiden indien hij er niet aan toevoegde wat volgens de 

leerregels het doel van dat onderzoek moet zijn. 

Met zijn laatste regel: “hetwelk gij door mijn evangelie hebt 

verkregen” keerde hij terug tot zijn oorspronkelijke en enige juiste 

uitleg, namelijk dat het om het apostelschap van Paulus ging en 

niet om bevindelijk overtuigd te worden van het gelovig zijn of 

uitverkoren te wezen. 

Het interessante, maar ook trieste, van deze kanttekeningen is dat 

daarmee bewezen is dat in de tweede helft van de negentiende 

eeuw ook reeds is betoogd dat de verzen 3-6 van 2 Korinthiërs 

bedoelen aan te tonen dat Paulus werkelijk een apostel was en niet 

beogen een weg te wijzen om zekerheid van de uitverkiezing te 
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krijgen. Dat is triest, omdat dit kennelijk in de kiem is gesmoord of 

verzwegen wordt om onrust  te voorkomen. 

Het is de predikers die deze dingen weten, te verwijten dat ze het 

niet van de daken prediken, ook al tast het de opvattingen over 

bevinding aan. Voor Gods heilig Woord moeten ook de leerregels 

zonodig wijken. 

 

J.Ph.B. 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~ 

 

 

 


