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Dragend een doornenkroon, zo kwam U uit; 

Hij die de rechter was, nam geen besluit. 

U, de Onschuldige, liet hij niet vrij. 

Jezus, ik weet waarom. Dat was voor mij. 

 

Pilatus had de macht door God alleen, 

Maar die onschuldig was, zond hij niet heen. 

U zult de Rechter zijn, maar laat ons gaan 

En ging in onze plaats in ’t oordeel staan. 

 

Neem weg en kruisig Hem, zo riepen zij;  

U riep: ach, laat hen gaan en oordeel Mij. 

Dat is te groot voor ons om te verstaan, 

Maar om die liefde bidden wij u aan. 

 

Heer, uw barmhartigheid is zonder eind,  

waarbij al wat op aarde is, verdwijnt. 

Die U vijandig zijn, schenkt U gena. 

Wondere liefde Gods op Golgotha. 

                                                       

 J.Ph.B.           
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Het evangelie dat Johannes schreef (15) 

 

Hoofdstuk 11, vervolg 
 
De vorige keer hebben we de opwekking van Lazarus overdacht. “Maakt hem los 

en laat hem heengaan”, had de Here Jezus gezegd toen Lazarus op zijn bevel uit 

het graf kwam, nog met grafdoeken gebonden zoals met een dode gebruikelijk 

was. Vier dagen had de gestorvene in het graf gelegen. Niemand kon in dit geval  

veronderstellen dat hij slechts schijndood was geweest. 

Velen die het gezien hadden, geloofden dan ook in de Here Jezus. Velen; maar 

wat zijn velen? Het waren velen uit hen die naar Maria gekomen waren om haar 

te troosten. We begrijpen daaruit dat het er niet honderden zijn geweest. 

Maar anderen, die het eveneens hadden gezien, reageerden geheel anders: 

 
45 Vele der Joden dan, die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden wat 
Hij gedaan had, geloofden in Hem; 
46 maar sommigen van hen begaven zich naar de Farizeeën en zeiden hun, wat 
Jezus gedaan had.  

 

Was dat zo nodig? Waren de Farizeeën zo gezaghebbend dat zij zelfs konden 

beoordelen of een duidelijk werk van God ook als een werk Gods erkend kon 

worden?  

Hun reactie toont ons dat zij hun eigen positie en veiligheid van groter belang 

achtten dan de vraag of er een groot wonder van God had plaats gevonden: 

 
47 De overpriesters en de Farizeeën dan riepen de Raad samen en zeiden: Wat 
doen wij, want deze mens doet vele tekenen? 
48 Als wij Hem zo laten geworden, zullen allen in Hem geloven en de Romeinen 
zullen komen en ons zowel onze plaats als ons volk ontnemen. 
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Zij vroegen zich niet af wat dit bijzondere teken hun te zeggen had. Dat God 

gewerkt had, negeerden zij, hoewel hun waarschijnlijk ook wel de woorden van de 

Here Jezus waren overgebracht. Ze ontkenden ook niet dat de Here veel tekenen 

deed. Dat deed hen  echter niet beseffen dat minstens een grote profeet was 

opgestaan, nee, het maakte hen bezorgd voor hun positie. 

Het lijkt erop dat de NBG vertalers hier terecht hebben verondersteld dat zij met 

“onze plaats” niet aan Jeruzalem hebben gedacht, maar aan hun aangename 

positie van eer en aanzien. Temeer zo omdat zelfs Pilatus wist dat zij Hem uit 

afgunst hadden overgeleverd. (Matth. 27:18) 

We hebben in hoofdstuk 1 van dit evangelie gelezen dat de Joden priesters en 

Levieten naar Johannes de Doper gezonden hadden om aan hem te vragen wie hij 

was. Hij heeft toen gezegd dat hij de stem van een roepende in de woestijn was: 

“Maakt recht de weg des Heren, gelijk Jesaja gesproken heeft.” (Jes. 40:3) Die vrij 

uitgebreide profetie van Jesaja kan hun niet onbekend zijn geweest. Zij is ook niet 

onduidelijk maar voorzegt heel duidelijk dat de Here zou komen. Dat moet hen 

vol verwachting hebben doen uitzien naar Eén die dus na Johannes komen zou. 

Of niet. Als zij meer vervuld waren van hun eigen belangrijke “ik” en de komst 

van de beloofde Messias zelfs graag op de lange baan zouden schuiven, opdat zij 

maar de meest geëerden zouden blijven, ja dan is hun reactie begrijpelijk. Dan 

hoeft het ons ook niet te verbazen dat zij zulke willige medewerkers van de satan 

waren. 

Wat leidt de neiging om het “aan God gelijk zijn” op een dergelijke ik-gerichte 

manier in te vullen dan tot verschrikkelijke gevolgen en hoe boos is die oude 

verleiding van satan dan! 

 
49 Maar één van hen, Kajafas, de hogepriester van dat jaar, zeide tot hen: Gij weet 
niets, 
50 en gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat één mens sterft voor het volk en 
niet het gehele volk verloren gaat. 
51 Doch dit zeide hij niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar 
profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het volk, 
52 en niet alleen voor het volk, maar om ook de verstrooide kinderen Gods bijeen 
te vergaderen. 
53  Sinds die dag dan beraadslaagden zij om Hem te doden. 

 

Zoals de Here door Bileam profetische woorden heeft laten spreken, heeft God 

ook hier de verwerpelijke hogepriester Kajafas woorden laten spreken die een 
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doodvonnis voor een Onschuldige, de meest Godvrezende aller tijden 

betekenden, maar tegelijk een goddelijke voorzegging waren van de kostbare 

vrucht die zou voortkomen uit het lijden en de dood van “deze Rechtvaardige”, 

zoals de vrouw van Pilatus Hem aanduidde. (Matth. 27:19) 

Inderdaad, deze Ene zou sterven voor het volk; niet om te voorkomen dat zij door 

de Romeinen zouden omkomen, maar om hun de weg tot God, tot vergeving en 

tot eeuwig heil te openen.  

Maar niet alleen voor de Joden zou Hij zijn leven geven. Hij zou ook voor 

Samaritanen, voor een hoveling uit Ethiopië, voor een Romeinse centurion en 

voor veel andere heidenen de weg tot God openen. En nog steeds is Hij de weg en 

de deur naar de eeuwige redding, de weg tot God. 

 

De Koning was gekomen om te sterven, 

te sterven voor zijn volk en voor hun schuld 

om vrijspraak en vergeving te verwerven 

waarmee wat God gezegd had, werd vervuld. 

 

Maar niet alleen voor hen is Hij gekomen, 

ook van de kind’ren Gods, alom verstrooid, 

heeft Hij de schuld, de straf op zich genomen 

en hen met zijn gerechtigheid getooid. 

 

Hij heeft ze allemaal bijeen vergaderd 

en brengt hen binnen in het Vaderhuis  

waar Hij nu is. De dag is reeds genaderd 

dat zij Hem zien. Dan zijn zij eeuwig thuis.  

 

Meer dan eens hadden de Joden stenen opgenomen om Hem te stenigen, meer 

dan eens hadden zij getracht Hem gevangen te nemen. Maar vanaf deze zitting 

van het Sanhedrin stond het besluit voor hen vast dat Hij gedood moest worden. 

Door dit besluit van de hoogste gezagdragers onder de Joden werd ook het 

openlijk optreden van de Here Jezus afgesloten. Het stond vanaf dat moment vast 

dat de Zoon van God door hen verworpen werd. Zelfs de opwekking van Lazarus, 

het laatste en volkomen overtuigende bewijs dat Hij Gods Zoon was of op zijn 

minst door God gezonden, had slechts tot het negatieve besluit geleid om Hem te 
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vermoorden. Iets beters dan dat viel er van hen niet te verwachten. Dat verklaart 

ook het volgende vers: 

 
54 Jezus dan bewoog Zich niet meer vrij onder de Joden, maar vertrok vandaar 
naar de landstreek dicht bij de woestijn, naar een stad, Efraïm genaamd, en Hij 
bleef daar met zijn discipelen. 

 

Zoals Jozef indertijd door zijn broers was verworpen en verkocht, was ook de 

Here Jezus door zijn volk verworpen. Hij kwam in een stad bij de woestijn, die 

Efraïm heette, dat betekent dubbele vruchtbaarheid. Onder zijn volk verwachtte 

Hij geen vrucht meer, uitgezonderd een overblijfsel dat in Hem geloofde. En als 

Jozef zou Hij vrucht vinden door een nieuwe verbinding, niet met zijn volk, maar 

met de gemeente, bestaande uit een overblijfsel onder Joden en heidenen. En 

zoals bij Jozef zou die verbinding en de vrucht daarvan ook onze Heer het verdriet 

over de verwerping door zijn volk doen vergeten en zou Hij niet alleen onder 

Israël maar ook onder de heidenen vrucht op de arbeid van zijn ziel zien, dubbele 

vruchtbaarheid dus. (Zie Jes. 49:6) 

 
55 Nu was het Pascha der Joden nabij en velen van het land gingen op naar 
Jeruzalem, nog vóór het Pascha, om zich te reinigen. 
56 Zij zochten dan naar Jezus en spraken onder elkander, terwijl zij in de tempel 
stonden: Wat dunkt u? Zou Hij wel op het feest komen? 
57 De overpriesters en de Farizeeën nu hadden voorschriften gegeven, dat, indien 
iemand wist, waar Hij zich bevond, hij het zou aangeven, opdat zij Hem konden 
grijpen. 

 

Zeker, zij zouden zich reinigen om het Pascha te vieren, zonder te beseffen dat 

hun meest ernstige verontreiniging zou plaats vinden als zij bij de trappen van het 

rechthuis Pilatus zouden toeroepen: “kruisig Hem”. De velen werden waar-

schijnlijk door nieuwsgierigheid gedreven, maar de leidslieden van het volk 

hoopten een aanwijzing te krijgen om Hem te kunnen grijpen. Zijn tijd was bijna 

gekomen. 

Maar eerst zou Hij nog een voorsmaak genieten van de kostbare vrucht van zijn 

werk in het huis van hen die Hem liefhadden. 

Daar vond Hij een voorsmaak van de hemelse bijeenkomst van de familie Gods, 

als de gestorvenen daar zullen zijn die Hij opwekken zal, verenigd met hen die 

Hem dienend en luisterend verwacht hebben, waar zijn voeten met onvervalste 
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kostbare nardus gezalfd zullen worden en het hemelse huis met de kostbare geur 

daarvan zal vervuld worden. 

In de rust van het hemelse huis van de Vader, 

   waar de Zoon zal omringd zijn door hen die Hij zocht   

   en de engelen dienen, maar zij Hem nog nader 

   zijn, die Hij gehangen aan ’t kruis heeft gekocht, 

   zal de lof der verlosten 

   die zijn leven Hem kostten, 

   als een nardusgeur Jezus omgeven 

   die de opstanding is en het leven. 

 

   Daar zijn zij die Hem dienden hun leven op aarde, 

   en door Hem zijn gebracht in de eeuwige rust 

   met hen die als Maria zijn woorden bewaarden, 

   zijn voeten daar zalfden en hebben gekust. 

   Daar zal Lazarus wezen 

   die Hij niet had genezen, 

   één van hen die de dood zijn ontnomen 

   en met ons in het vaderhuis komen. 

 

Hoofdstuk 12 

 
1 Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha te Bethanië, waar Lazarus was, die 
Jezus uit de doden had opgewekt. 
2 Zij richtten daar dan een maaltijd voor Hem aan en Martha bediende, en 
Lazarus was één van hen, die met Hem aan tafel waren. 
3 Maria dan nam een pond echte, kostbare nardusmirre, en zij zalfde de voeten 
van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren; en de geur der mirre 
verspreidde zich door het gehele huis. 

 

Waar Lazarus was. Bethanië betekent “huis van droefheid” of “huis van 

vernedering”. Maar Lazarus was daar als getuige van de kracht en ontferming van 

God, die, waar de dood, de afsluiting van elke hoop of verwachting en de diepste 

vernedering voor ieder mens, heeft toegeslagen, leven geeft terwijl de dood 

onverzettelijk leek te heersen. 
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Zo was het huis van droefheid veranderd in een huis van vreugde en heerste 

dankbaarheid waar eerst een licht verwijt was gehoord: “indien Gij hier geweest 

waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn.” 

 

Lazarus hoefde niets te doen of te zeggen. Zijn aanwezigheid was het getuigenis 

van hetgeen de Here aan hem had gedaan. En Martha diende en het zal haar niet 

teveel zijn geweest.  Maria die aan de voeten van de Here had gezeten en naar zijn 

woorden gehoord had, knielde ook in dit geval bij de voeten van de Here en zalfde 

ze met nardusmirre; zij had leren verstaan dat zijn voeten Hem naar het kruishout 

en naar de dood zouden brengen. En daarom zalfde zij Hem zoals een dode 

gezalfd zou worden, in dit geval Eén die wel sterven zou, maar die zijn macht over 

de dood reeds getoond had. 

 

Wat moet dat voor de Here een verkwikking geweest zijn. Het was zes dagen voor 

het Pascha, dat Hij met zijn discipelen zou eten op de avond vóór Judas zou 

heengaan om Hem over te leveren. Maar hier was het niet Judas die handelde, 

een verrader en trouweloze, hier was het een vrouw die Hem had begrepen en 

Hem haar liefde en eerbied, haar aanbidding wilde doen gevoelen.  

Wat moet dat Hem ontroerd hebben, zoals het ook heden Hem ontroert, als we 

verlicht door de Geest er blijk van geven dat we iets van zijn werk en zijn liefde 

voor ons verstaan en, hoe stuntelig misschien ook, Hem onze dank en aanbidding 

betonen. 

 
4 Maar Judas Iskariot, één van zijn discipelen, die Hem verraden zou, zeide: 
5 Waarom is deze mirre niet voor driehonderd schellingen verkocht en aan de 
armen gegeven? 
6 Maar dit zeide hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat 
hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam. 

 

Judas zal zeker geweten hebben dat de Here Lazarus had opgewekt. Geen 

wonder of teken dat de Here verricht had, kan voor hem verborgen zijn geweest. 

Hij moet ook al zijn woorden gehoord hebben. Maar dat alles veranderde hem 

niet en liet hem onverschillig ten opzichte van zijn Meester. Hij had een eigen god: 

het geld. En die god was voor Judas zelf van groot belang. Eigenlijk moest die god 

hem, Judas, dienen. Jezus eren, Jezus dienen, alles goed en wel, mits dat hem niet 

de gelegenheid ontnam er voor te zorgen dat zijn keuze voor Jezus van Nazareth 
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hem niet zou berouwen als alles anders zou lopen dan gedacht werd. Voordeel in 

de toekomst is wel mooi, maar hebben is meer zekerheid. 

 

De andere discipelen hadden nog niet begrepen wat tot Judas al was 

doorgedrongen; dat de woorden van de Here Jezus over verworpen worden, 

overgeleverd in de hand van zijn vijanden, gekruisigd worden en op de derde dag 

weer opstaan, werkelijkheid zouden worden. Waartoe zou dat allemaal leiden? 

Volgens Mattheüs 26 besloot Judas toen om zijn slag te slaan. 

 

Drie jaar lang stelen, huichelen, bedriegen, dubbel spel spelen en het geweten de 

mond snoeren! Stap voor stap had hij de deur voor de boze wijder open gezet tot 

hij tenslotte een willoos werktuig voor de satan was geworden. Nog enkele dagen 

en dan zou die hem naar lichaam en ziel in bezit nemen en het ondenkbare laten 

doen. 

 
7 Jezus dan zeide: Laat haar begaan en het bewaren voor de dag mijner 
begrafenis; 
8 want de armen hebt gij altijd bij u, maar Mij hebt gij niet altijd. 

 

De Statenvertaling zegt hier dat Maria bewaard had en niet dat zij het zou be-

waren. Die weergave lijkt juist te zijn, aangezien Judas zijn misnoegen niet geuit 

zou hebben als Maria niet de gehele inhoud aan balsem op dat moment gebruikt 

zou hebben.  

Maria kon geven in overeenstemming met wat komen zou, als vrucht van haar 

aandacht voor de woorden van de Here. Had zij niet aan zijn voeten gezeten en 

naar Hem geluisterd? De Here had gezegd dat zij het goede deel had gekozen. 

Hoe juist bleek dat te zijn. 

 

De zegen en de vrucht van het zitten aan Jezus’ voeten zullen ook ons niet 

ontbreken. Wat ons vaak ontbreekt is de honger naar zijn woorden en het 

bewustzijn dat zijn woorden grotere betekenis hebben dan goud en juwelen. Psalm 

119, de langste onder de psalmen, is nagenoeg geheel een beschrijving van de 

kostbaarheid van de woorden van God en met reden. 
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9 De grote menigte uit de Joden dan kwam te weten, dat Hij daar was, en zij 
kwamen niet alleen om Jezus, maar ook opdat zij Lazarus zouden zien, die Hij uit 
de doden had opgewekt. 
10 En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, 
11 daar vele der Joden ter wille van hem kwamen en in Jezus geloofden. 

 

Zeker, dat laatste teken had aangetoond wat de blindgeborene al gezegd had: “Als 

deze niet van God was gekomen, Hij had niets kunnen doen.” (Joh. 9:33) En aangezien 

er veel Joden naar Jeruzalem gekomen waren voor het komende paasfeest, was 

dit grote wonder bij zeer velen bekend geworden. En het was niet te ontkennen 

dat Lazarus was opgewekt. Teveel getuigen bevestigden dat hij werkelijk vier 

dagen in het graf was geweest en was opgewekt. 

Ook de overpriesters betwijfelden het niet en zij beseften de overtuigende kracht 

van dit teken. En daarom rees bij hen het plan om ook Lazarus te doden. Dat 

maakt ons duidelijk dat zij totaal verhard waren. In de komende verzen 37-41 

lezen we dat God hun hart verhard heeft. 

We moeten daarbij niet veronderstellen dat God hen had uitverkoren tot 

verdoemenis en hen daarom verhardde. In de Bijbel is er van een uitverkiezing om 

verloren te gaan, geen sprake. Het is Israël vergaan als Farao eertijds. Hij heeft 

meerdere plagen die voorzegd waren, zien komen. Hij heeft het eveneens 

meerdere malen beleefd dat op zijn verzoek, na gebed van Mozes een plaag 

ophield. Dat bracht hem echter niet tot bezinning, maar deed hem denken dat hij 

zonder risico kon doorgaan zich tegen die God te verzetten. Hij verhardde dus zijn 

hart. Totdat Gods lankmoedigheid het einde had bereikt. Vanaf dat moment 

verhardde God zijn hart, waardoor er voor hem geen weg terug meer was. 

Zo verging het de massa van de Joden en hun leiders. In dit evangelie zijn zeven 

tekenen voorgesteld, de laatste zo overtuigend een werk Gods dat een voortgaan 

in het verwerpen van Christus het verwerpen van God betekende. Nadat zij zich 

zo tot het uiterste verhardden, vielen ook zij onder een oordeel van verharding 

door God.  

 

Veel Joden geloofden door de opwekking van Lazarus. 

Dat zal ook het geval zijn als in de toekomst de Here door de druk de dorre 

doodsbeenderen van Israël zal doen opstaan en leven. (Ezechiël 37) Vele uit de 

Joden zullen het zien en zich eveneens bekeren en geloven, waarna Christus zal 
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weerkomen om te vervullen wat in het volgende gedeelte beschreven wordt, de 

intocht in Jeruzalem. (Psalm 118:26 en Matth. 23:39)  

     Wordt D.V. vervolgd. 

J.Ph.B. 

~~~~~~~~~~ 

 

Het is Gods gave 

 

In mijn jonge jaren is mij meer dan eens gezegd, dat ik gevaar liep te denken dat ik 

met een gestolen Jezus in de hemel kon komen. Anderen meenden dat ik met een 

ingebeelde Jezus mogelijk naar de hel onderweg was. Ik werd er ook voor 

gewaarschuwd om te denken dat men met een schoen en een slof de hemel kon 

binnenwandelen. 

Dat waren voor mij vreemde opmerkingen. Ze werden blijkbaar ingegeven 

doordat ik te kennen gaf dat ik een christen, een gelovige was. Men vond het 

aanmatigend om zo te spreken. Een gelovige? Mooi, maar welk geloof? Ook dat 

was vreemd voor mij. Naar mijn overtuiging waren er maar twee mogelijkheden: 

Je geloofde of je geloofde niet. Maar bovendien ging men ervan uit dat geloof 

door God gegeven moet worden. En hoe of wanneer weet je zeker dat je het door 

God gegeven geloof hebt? 

Geloven? Dat kan een mens van zichzelf niet. Hij is immers een dode zondaar. En 

een dode kan niet geloven. Er werd mij verzekerd dat het geloof een gave van 

God is en dat zou in Ef. 2:8 geschreven staan. 

Dat heb ik natuurlijk opgezocht en ik las in de verzen 8 en 9: “Want door genade zijt 

gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God; niet uit de 

werken, opdat niemand roeme.” Zo staat het er inderdaad  en tegen Gods Woord 

valt niets in te brengen. Maar wat wordt er eigenlijk in dat vers gezegd? 

 

Vers 8 begint met “want”. Dat wijst terug op de vorige verzen. Daarin wordt 

geschreven over de genade en goedertierenheid van God. Daarover kon 

geschreven worden, want…… Dan volgt de mededeling in vers 8: “want uit genade 

zijt gij behouden door het geloof……. niet uit werken.” Uit genade, dat is onverdiend, 

zonder enige prestatie van onze kant, niet op grond van wat wij gewerkt hebben, 

dus “niet uit werken”. 
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Wat wij gewerkt hebben voordat we geloofd hebben wordt ook aangeduid. Niet 

met het woord “werken”, maar wel met woorden die op werken betrekking 

hebben: Overtredingen en zonden (vers 1). Dat slaat op wat wij “deden”. Doen is 

werken.  

“Waarin gij vroeger gewandeld hebt” (vers 2), wat ook betrekking heeft op wat we 

“doen” of “werken”.  

“Handelende naar de  wil van het vlees en van de gedachten”(vers 3) Ook dat slaat op 

werken. 

“Dood door de overtredingen” (vers 4), wat eveneens wijst op doen of werken. 

De conclusie moet zijn dat we, als het van onze werken afhing, nog geestelijk dood 

zouden zijn. 

 

Maar God kwam in barmhartigheid tussenbeide en heeft ons levend gemaakt met 

Christus. (vers 4) Dat is niet het loon op wat wij gewerkt hebben. Dat loon is de 

dood. Nee, het is Gods gave, ons geschonken zonder tegenprestatie van onze kant.  

Geeft God dat aan iedereen? Dat wil God inderdaad doen. Maar velen wijzen 

Gods gave af. De gave van God is zijn Zoon, Jezus Christus. Daaraan dacht 

Paulus toen hij in 2 Kor. 9:15 schreef: “Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave!“ 

Wie Hem aanneemt, dat is in Hem gelooft, ontvangt Hem in zijn hart en de 

Schrift leert ons: “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, 

heeft het leven niet” (1 Joh. 5:12) 

Er wordt veelal gezegd, dat het geloof een gave van God is. Dat zou in vers 8 

bedoeld worden: “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit 

uzelf, het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme”. In dat vers wordt 

echter de opmerking “het is Gods gave” nog even geaccentueerd door de 

toevoeging “niet uit werken”. Indien het wel op grond van werken was, zou het 

geen gave, maar loon naar werken zijn. Wat zou geen gave zijn? Het behouden 

zijn. Dat is geen beloning maar een gave. Er wordt niet bedoeld dat geloof een 

gave is. 

 

Het onderwerp is: Als onze werken dan niet deugden, hoe hebben we dan de 

behoudenis verkregen? Die heeft God gegeven aan hen die geloven; die behou-

denis hebben we niet verdiend, nee, dat is een gave van God. 

 

Waar komt geloof dan vandaan? 
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Dat is een merkwaardige vraag. Moet geloof ergens vandaan komen? We zijn 

allemaal jong geweest. Als in die tijd onze ouders ons iets vertelden, geloofden wij 

dat. Waarom? Omdat we overtuigd waren dat zij de waarheid spraken. Waar 

kwam dat geloof toen vandaan? Een rare vraag. Dat hoefde niet ergens vandaan 

te komen. We vertrouwden onze ouders.  We zouden allerlei dwaze vragen 

kunnen opwerpen. Je kunt vragen welke kleur iemands geloof heeft of hoeveel 

gram zijn geloof weegt. Net zo dwaas is de vraag waar geloof vandaan komt. Je 

gelooft iets omdat het de waarheid blijkt te zijn of omdat je de zegsman vertrouwt. 

 

We lezen in Rom.10:14: “hoe geloven in Hem, van wie ze niet gehoord hebben?” Dat is 

begrijpelijk. Vers 17 in hetzelfde hoofdstuk zegt dat het geloof uit het horen is en 

het horen door het Woord van God. Ook dat is duidelijke taal. Het is dus de vraag 

of de prediking die we uit de Bijbel horen ook waarheid blijkt te zijn en dus 

geloofwaardig is. 

 

Het is de waarheid dat we dikwijls doen wat verkeerd is. En dat is precies wat de 

Bijbel zegt. Vanaf het eerste boek van de Bijbel tot aan de profetie van Maleachi, 

het laatste boek van het Oude Testament, is er voorzegd, dat de Koning uit Davids 

geslacht zou komen, Jezus, de Zoon van God, als Mens geboren, dat Hij zou lijden 

en sterven, maar dat zijn lichaam geen ontbinding (in het graf) zou zien. (zie Jes. 

53:7-12 en Psalm 16:10) In het Nieuwe Testament vinden we de vervulling van die 

voorzeggingen en van veel andere. Wie het wil nagaan, zal ontdekken dat de 

boodschap in het evangelie aangaande Jezus Christus, de Verlosser, werkelijk de 

waarheid is. Dat bewerkt dat zij die de waarheid liefhebben ook erkennen dat 

Jezus Christus de Zoon van God en de Verlosser is. Zij geloven in Hem. 

En dan komen sommigen met die dwaze vraag: waar komt hun geloof vandaan? 

Dat hoeft niet ergens vandaan te komen. Geloven is het aanvaarden met je 

verstand en je hart dat Jezus de Verlosser is en dat Hij voor zondaars gestorven is, 

opdat zij door het geloof in Hem zouden leven, eeuwig leven. Wie zo dat leven of 

de behoudenis ontvangen hebben, zullen beseffen en erkennen dat het een gave 

van God is, precies wat in Ef. 2:8 staat. Niet het geloven wordt in Efeziërs 2 een 

gave van God genoemd, maar de redding of verlossing. 

J.Ph.B.  
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~~~~~~~~~~ 

 

 

De profetie van Ezechiël (26) 

 

De vorige keer (maartnummer) zijn we geëindigd met de overdenking van het 

klaaglied over Farao. Hier aan het begin van hoofdstuk 33 wordt Ezechiël weer als 

wachter aangesteld. 

 

Hoofdstuk 33 

 
1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
2 Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tot hen: wanneer Ik over een 
land het zwaard breng, en de inwoners van dat land hebben uit hun midden 
iemand gekozen en tot wachter aangesteld, 
3 en deze ziet het zwaard over dat land komen, en blaast op de bazuin en 
waarschuwt het volk 
4 - als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat 
waarschuwen, en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed over 
zijn eigen hoofd. 
5 Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord, maar zich niet laten waarschuwen; 
zijn bloed komt over hemzelf; als hij zich had laten waarschuwen, zou hij zijn leven 
hebben gered. 
6 Maar wanneer de wachter het zwaard ziet komen, doch niet op de bazuin blaast, 
zodat het volk niet gewaarschuwd wordt - en het zwaard komt en rukt iemand van 
hen weg, dan wordt hij wel weggerukt in zijn eigen ongerechtigheid, maar van zijn 
bloed zal Ik de wachter rekenschap vragen. 

 

Vanwege de overlopende goddeloosheid van de inwoners van Judea liet God zijn 

oordelen over hen en hun land komen. Maar zijn barmhartigheden zijn vele. De 

Here liet zijn volk waarschuwen. Hij had dat vanouds al gedaan door de profeten, 

maar dat leek niet tot hen te zijn doorgedrongen. Daarom nam de Here de moeite 

om niet alleen opnieuw te waarschuwen, maar ook hun aandacht te trekken door 

hun in verhaalvorm te zeggen welk karakter de woorden Gods  die Ezechiël sprak 

voor hen hadden. 

Als een wachter de vijand zag naderen en waarschuwde, waren zij die de 

waarschuwing negeerden zelf voor hun rampspoed verantwoordelijk. Maar als een 

wachter nalatig was en het volk niet waarschuwde, zou hij voor de dood van de 
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slachtoffers verantwoordelijk zijn. Iedereen kon die woorden begrijpen. Daarop 

liet de Here volgen: 

 
7 Gij nu, mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. 
Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam 
waarschuwen. 
8 Als Ik tot de goddeloze zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven, - maar gij spreekt 
niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn  
eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. 
9 Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij 
bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar 
gij hebt uw leven gered. 

 

De Here paste in deze woorden zijn vorige voorstelling over een wachter op 

Ezechiël en zijn volksgenoten toe. Niemand kon zeggen dat hij de woorden van 

God die de profeet sprak, niet begreep. 

Wat heeft de Here toch een geduld getoond en alles gedaan om alsnog het 

geweten van het volk te bereiken! Het laat ons beseffen dat de goddeloze door de 

Here niet wordt overgeslagen, maar dat Hij hem, op welke wijze ook, waarschuwt, 

opdat hij zich van zijn boze weg zal bekeren. 

 

De verantwoordelijkheid waarop de Here in dit stuk Ezechiël gewezen heeft, 

mogen wij christenen wel op onszelf toepassen. 

De Here heeft ons in zijn Woord bekend gemaakt met zijn plannen voor de 

toekomst, ook wat de wereld te wachten staat in de tijd waarin de antichrist zijn 

boosheid zal uitleven. Wie zal de mensen in onze tijd waarschuwen als wij het niet 

doen? Hebben wij niet eenzelfde verantwoordelijkheid als de profeet in zijn tijd?  

Laten we ons dat aantrekken en er niet schouderophalend aan voorbijgaan. Wie 

weet hoe weinig tijd we nog hebben voordat de Here komt, om aan onze roeping 

in dit opzicht te voldoen. 

Ook in onze tijd waarschuwt de Here op allerlei wijzen en niet om iemand begerig 

naar het heil te maken om hem vervolgens te laten weten dat hij niet is 

uitverkoren, beslist niet. Het volgende stuk spreekt heel anders: 

 
10 Gij nu, mensenkind, zeg tot het huis Israëls: Aldus zegt gij: onze overtredingen 
en onze zonden rusten op ons en daardoor kwijnen wij weg. Hoe zouden wij dan 
leven? 
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11 Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, Ik heb geen 
behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich 
bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want 
waarom zoudt gij sterven, huis Israëls? 

 

Inderdaad, hoe zouden wij leven? Maar er is vergeving indien een mens zich 

bekeert. En de Here verlangt er naar en overreedt ook de mensen opdat zij zich 

zullen bekeren. Hun eeuwige ondergang ligt niet reeds vast in een uitverkiezing ter 

verdoemenis, die we in de Schrift vergeefs zoeken. Nee, God heeft geen behagen 

in de dood van een goddeloze. Hij roept en zoekt hen opdat zij zich zullen 

bekeren. 

Zeg niet dat een mens zich niet kan bekeren. Er zijn talloze Bijbelteksten die ons 

zeggen dat mensen zich bekeerden, zoals de inwoners van Ninevé. De uitdrukking 

“dode zondaar” betekent niet dat een mens niets kan doen. Het betekent dat die 

mens geen vrucht voor God voortbrengt. Maar ook die mens heeft een geweten 

en heeft kennis van goed en kwaad. Hij kan wel degelijk zich voor God buigen en 

erkennen dat hij schuldig is en vragen om genade om Jezus’ wil.  

 
12 Gij nu, mensenkind, zeg tot uw volksgenoten: Zijn gerechtigheid zal de 
rechtvaardige niet redden, wanneer hij tot overtreding komt; en door zijn 
goddeloosheid zal de goddeloze niet ten val komen, wanneer hij zich van zijn 
goddeloosheid bekeert. En wanneer hij zondigt, zal de rechtvaardige door zijn 
gerechtigheid niet kunnen leven. 
13 Wanneer Ik tot de rechtvaardige zeg, dat hij zeker leven zal, maar hij vertrouwt 
op zijn gerechtigheid en doet onrecht, dan zal met geen van zijn gerechte daden 
rekening gehouden worden, maar om het onrecht dat hij deed, zal hij sterven. 
14 En wanneer Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven, maar hij bekeert 
zich van zijn zonde en handelt naar recht en gerechtigheid. 
15 De goddeloze geeft een pand terug, vergoedt het geroofde, wandelt naar de 
inzettingen die doen leven, zodat hij geen onrecht meer bedrijft. Hij zal zeker 
leven, hij zal niet sterven. 
16 Geen van de zonden die hij bedreven heeft, zal hem meer worden 
toegerekend; hij heeft naar recht en gerechtigheid gehandeld, hij zal zeker leven. 

 

De grondslag van die grote genade van God wordt hier niet genoemd. Maar de 

wijze waarop God zijn handelen met de mensen hier voorstelt doet ons beter zien 

hoe wonderlijk groot Gods ontferming is ten opzichte van hen die naar onze 

maatstaf geen enkele grond meer kunnen hebben om enige goedheid bij God te 
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verwachten. Laten we echter terdege beseffen dat wij evenzo geen enkele reden 

hadden om erbarming van God te verwachten.  

 
17 Uw volksgenoten zeggen: de weg des Heren is niet recht, terwijl hun eigen weg 
niet recht is. 
18 Wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardige wandel en 
onrecht doet, zal hij daardoor sterven. 
19 Doch wanneer een goddeloze zich van zijn goddeloosheid bekeert en naar 
recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij daarom leven. 
20 Maar gij zegt: De weg des Heren is niet recht. Ik zal u richten, ieder naar zijn 
eigen wegen, huis Israëls. 

 

In die zin hadden de Israëlieten gelijk als zij zeiden dat des Heren weg niet recht 

was, dat God genadig was als iemand zich bekeerde. 

Maar dat is geen grond voor enig verwijt, maar voor ootmoedige dankbaarheid 

wegens onverdiende goedheid van God. 

De onverdiende verwijten van het volk veranderden niets in de wijze waarop God 

hen zou oordelen: naar recht inderdaad, maar bij bekering naar genade. 

 
21 In het twaalfde jaar onzer ballingschap, in de tiende maand, op de vijfde der 
maand, kwam een vluchteling uit Jeruzalem tot mij met de tijding: De stad is 
gevallen! 
22 De hand des HEREN nu was op mij geweest op de avond voor de komst van de 
vluchteling; tegen de tijd dat deze des morgens tot mij kwam, opende Hij mijn 
mond. Toen was mijn mond geopend en was ik niet meer stom. 

 

In Ezechiël 3:26 had de Here tegen Ezechiël gezegd, dat hij stom zou zijn en 

allleen zou kunnen spreken als de Here tot hem sprak om het volk Gods woord te 

laten horen. 

In hoofdstuk 24:27 is hem gezegd, dat hij niet meer stom zou zijn op de dag dat 

een ontkomene (aan het oordeel over Jeruzalem) hem de val van de stad zou 

meedelen. 

Hier, in hfdst. 33:22 vinden we de vervulling van die voorzeggingen. De profeet 

was niet meer stom. Dat was bedoeld als een teken voor het volk.  

Maar het bleek dat ook de val van Jeruzalem de overgeblevenen niet tot 

verootmoediging gebracht had: 

 
23 En het woord des HEREN kwam tot mij: 
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24 Mensenkind, de bewoners van die puinhopen in het land van Israël zeggen: 
Abraham was maar alleen en hij bezat het land; wij zijn velen, aan ons is het land 
in bezit gegeven. 
25 Daarom, zeg tot hen: Zo zegt de Here HERE: gij eet vlees met het bloed, gij 
heft uw ogen op naar de afgoden en gij vergiet bloed - zoudt gij dan het land 
bezitten? 
26 Gij steunt op uw zwaard, gij bedrijft een gruwel, ieder van u onteert de vrouw 
van zijn naaste - zoudt gij dan het land bezitten? 
27 Zo zult gij tot hen zeggen: zo zegt de Here HERE: zo waar Ik leef; wie in de 
puinhopen zijn, zullen door het zwaard vallen; wie op het open veld zijn zal Ik aan 
de dieren tot voedsel geven; en wie in de burchten en de holen zijn, zullen sterven 
aan de pest. 
28 Ik zal het land maken tot een oord van woestheid en verwoesting, zijn trotse 
macht zal vernietigd worden, en de bergen van Israël zullen een woestenij worden, 
zodat niemand erdoor trekt. 
29 En zij zullen weten, dat Ik de HERE ben, wanneer Ik het land tot een oord van 
woestheid en verwoesting maak, vanwege al de gruwelen die zij bedreven hebben. 

 

Uit deze woorden blijkt dat zelfs de rampspoed die over hen gekomen was, hen 

slechts de gelegenheid gaf om in bezit te nemen wat voordien hun eigendom niet 

was geweest. Van inkeer en berouw was geen sprake. In hun goddeloze wandel 

veranderden zij niets. De Here had het oordeel over land en volk niet te vroeg 

laten komen. Uitstel op grond van ontferming zou slechts vermeerdering van de 

zonden bewerkt hebben, doch geen bekering. 

 
30 Gij nu, mensenkind, uw volksgenoten spreken onderling over u bij de muren en 
aan de deuren der huizen; de een zegt tot de ander, ieder tot zijn naaste: Kom 
toch mee en hoor, welk woord er van de HERE is uitgegaan. 
31 En zij komen bij u als in een volksoploop, zetten zich voor u neer, als mijn volk, 
en horen uw woorden, maar doen er niet naar; woorden van liefde zijn in hun 
mond, maar hun hart gaat uit naar hun woekerwinst. 
32 Zie, gij zijt voor hen als een liefdeslied, schoon van klank, passend bij 
snarenspel. Zij horen uw woorden, maar doen er geenszins naar. 
33 Doch als het komt - en het komt - dan zullen zij weten, dat er in hun midden 
een profeet is geweest. 

 

Wonderlijk is het wat de profeet hier te horen kreeg. Maar mogelijk toch niet zo 

verbazingwekkend. Hoe velen zijn er in de loop der tijden niet geweest, die iedere 

zondag naar de kerk gingen, als vanouds. Dat hoorde immers zo. Bovendien was 

het “veiliger” om op zondag een preek aan te horen als je op de andere dagen van 
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de week min of meer je eigen gang ging. Trouw de kerk bezoeken gaf een mens 

ook nog het rustgevende gevoel, dat de Here daarmee rekening zou houden. Dan 

stak het op de andere dagen niet zo nauw.   

Er is niets nieuws onder de zon. Gelukkig zijn er velen die met een open en 

begerig hart naar het Woord horen en gelukkig zijn er velen die met hun zonden 

tot de Here zijn gegaan en rusten in wat Hij op Golgotha volbracht heeft. Zij 

hebben gedaan wat de Here gezegd heeft: Kom tot mij, allen, die vermoeid en 

belast zijt. Ik hoop dat u die dit leest, dat ook hebt gedaan. U weet immers dat Hij 

u op het oog had, want ook u behoort tot de categorie ”allen”.  

 

(Overigens moet niemand denken dat een zondaar behouden zal worden als hij 

inderdaad alles verkoopt of weggeeft. Sommigen denken in die richting doordat ze 

menen dat de gelijkenis van de koopman die mooie parels zocht ons dat duidelijk 

maakt. 

Dat is een vergissing. In die gelijkenis stelt die koopman niet een zondaar voor, 

maar de Here Jezus, die alles heeft prijs gegeven, zelfs zijn leven, om zondaars vrij 

te kopen en voor eeuwig tot zijn eigendom te maken.) 

 

De Joden in ballingschap tot wie Ezechiël moest prediken, zochten naar hun 

zeggen het woord des Heren, maar bleven hun eigen methoden en wegen volgen. 

Mogelijk hebben zij het gevoel gehad dat hun gang naar de profeet van voldoende 

vroomheid getuigde zodat zij daardoor voor God aangenaam waren. We kunnen 

de Here evenwel niet bedriegen, mogen dat ook niet proberen. Hij zoekt waarheid 

in het innerlijk van de mens. Een voorbeeld van waarheid is het gebed: “o God, 

wees mij, zondaar, genadig.” 

 

 

Wordt D.V. vervolgd. 

J.Ph.B. 

 

 

 

Zuurdeeg 

 

Dat is bedorven deeg. 
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Toen wij in ons gezin nog kleine kinderen hadden, hebben we meer dan eens in 

het Duitse Sauerland onze vakantie gehouden. Dat was niet ver weg, zodat we op 

een Zaterdag nog voor de sluiting van de winkels enige boodschappen voor de 

zondag konden doen. Daar was ook brood bij. In die tijd was het meeste brood 

daar nog met zuurdeeg gebakken. “Leichtverdaulich” zeiden de Duitsers daarvan. 

Maar wij vonden het niet smakelijk. Wij gebruiken meestal gist. Maar inderdaad 

doet zuurdeeg het beslag ook rijzen. Dat neemt niet weg dat zuurdeeg verzuurd 

deeg is.  

 

Zuurdeeg wordt in de Bijbel enige malen vermeld. Naar ik meen de eerste keer in 

Exodus 12:15. Dat is het hoofdstuk waarin de opdracht wordt gegeven om op de 

tiende van de maand Abib een volkomen lam te nemen, dat te bewaren tot de 

veertiende van de maand en het dan te slachten. Het bloed van dat lam moest aan 

de bovendorpel en de beide deurposten van de huizen gestreken worden. In de 

nacht zou de Here door Egypte gaan en alle eerstgeborenen doden. Maar waar 

Hij het bloed aan de deur zag, zou Hij voorbijgaan. 

Dat is het beeld van het Lam van God, Jezus Christus, die op Golgotha voor 

zondaars aan het kruis heeft gehangen en zijn leven gegeven heeft als verzoening 

voor hun zonden. Wie in Hem gelooft is gelijk aan een Israëliet achter een deur 

met het bloed; hij is veilig voor het oordeel. 

 

Er is een schuilplaats die God heeft bereid, 

tegen de storm en de vloed. 

Waar ‘k mag vernachten gerust en verblijd, 

achter de deur met het bloed. 

Vallen er duizend is ’t oordeel nabij, 

dat op Gods tijd komen moet? 

’t Oordeel gaat mij in de schuilplaats voorbij, 

achter de deur met het bloed. 

 

Kom in Gods schuilplaats, de ingang is vrij 

tot Hij de deur sluiten moet. 

Jezus roept zondaars, roept u en roept mij, 

achter de deur met het bloed. 

Straks komt het uur door de Vader bepaald, 
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dat Hij Zijn toorn komen doet. 

Vlucht daarom voordat de dag is gedaald 

achter de deur met het bloed. 

 

Eet van het Lam, dat voor ons is geslacht, 

achter de deur met het bloed. 

Zie hoe hij leed en het werk heeft volbracht, 

achter de deur met het bloed. 

Hij werd geslagen, maar wij zijn nu vrij, 

achter de deur met het bloed. 

Hij is de schuilplaats voor u en voor mij: 

Hij is de deur met het bloed! 

 

Daarna volgt vanaf vers 15 het volgende voorschrift: 

 
15 Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten; dadelijk op de eerste dag zult gij 
het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets gezuurds eet, van de 
eerste tot de zevende dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid. 
16 Zowel op de eerste als op de zevende dag zult gij een heilige samenkomst 
hebben; generlei arbeid zal daarop verricht worden; slechts wat door ieder 
gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid worden. 
17 Onderhoudt dan (het feest der) ongezuurde broden, want op deze zelfde dag 
leid Ik uw legerscharen uit het land Egypte. Daarom moet gij deze dag 
onderhouden in uw geslachten als een altoosdurende inzetting. 
18 In de eerste (maand), op de veertiende dag der maand, des avonds, zult gij 
ongezuurde broden eten, tot aan de eenentwintigste dag der maand, des avonds. 
19 Zeven dagen zal er geen zuurdeeg in uw huizen gevonden worden, want ieder, 
die iets gezuurds eet, zo iemand zal uit de vergadering van Israël worden 
uitgeroeid, hetzij hij een vreemdeling, hetzij hij in het land geboren is. 
20 Niets wat gezuurd is, zult gij eten; gij zult in al uw woonplaatsen ongezuurde 
broden eten. 

 

 

Het voorschrift met betrekking tot het zuurdeeg krijgt wel een heel sterk accent. 

Tweemaal wordt er in deze verzen gezegd dat wie iets gezuurds at, uit Israël uit-

geroeid zal worden. 
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Waarom zou dat zijn? Wel, het slachten van het lam wijst op de dood van Christus 

voor ons, het schuilen achter de deur met het bloed spreekt van de veiligheid die 

er is voor wie op Jezus Christus vertrouwt. 

Dan begint ook het verbod om iets gezuurds te eten, want vanaf het moment dat 

iemand in Jezus Christus gelooft, mag zijn leven niet meer door het bederf van de 

zonde gekenmerkt worden, de gehele periode van zijn resterende levensdagen. 

Zuurdeeg is immers bedorven deeg en dus zeer geschikt als beeld van zonde en 

ongerechtigheid. 

 

In Exodus 13:6 en 7 wordt dat voorschrift herhaald. 

In Deuteronomium 16:3 en 4 heeft Mozes het opnieuw gegeven. 

In Leviticus 2:11 staat het verbod om een spijsoffer aan de Here te brengen dat 

met desem (ander woord voor zuurdeeg) was bereid. Zoals reeds gezegd, 

zuurdeeg is bedorven deeg en is in de Bijbel een beeld van de zonde. Altijd? Ja, 

altijd. 

Hetzelfde moet gezegd worden van de meerdere teksten in de Bijbel, waarin over 

“gedesemd” of over “het gedesemde” geschreven staat, zelfs in Leviticus 23:17, 

waarover later. Zuurdeeg en zuurdesem zijn namelijk precies hetzelfde. 

 

Tot nu toe heb ik naar teksten in het Oude Testament verwezen. Maar in het 

Nieuwe Testament wordt zuurdeeg eveneens als een beeld van bederf, dat is van 

zonde genoemd. 

De Here Jezus heeft in Matth.16:6 zijn discipelen voor het zuurdeeg van de 

Farizeeën en Sadduceeën gewaarschuwd. In Lukas 12:1 heeft Hij er bij gezegd wat 

Hij bedoelde: “Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat zij elkander 

verdrongen, begon Hij te spreken, in de eerste plaats tot zijn discipelen: Wacht u voor de 

zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeën.” 

Maar ook in de brieven van Paulus aan de Korinthiërs en aan de Galaten 

gebruikte hij zuurdeeg als een beeld van zonde. Hij schreef aan hen over 

“…hoererij onder u, en zulk een hoererij, als zelfs onder de heidenen niet voorkomt, dat 

iemand leeft met de vrouw van zijn vader.” (1 Kor.5:1) Hij schreef dat zo iemand uit 

het midden verwijderd moest worden en vervolgt dat met: “Weet gij niet, dat een 

weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een 

vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. 



 22 

Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid 

en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.” (1 Kor. 5:6-8) 

 

Verkeerde leer 

 

In zijn brief aan de Galaten behandelde Paulus een ander gevaar in de gemeente. 

Er waren er namelijk die de christenen wilden overhalen zich te laten besnijden. 

Daarover schreef hij onder andere in Galaten 5:1-9: “Opdat wij waarlijk vrij zouden 

zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk 

opleggen. Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. 

Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te 

komen. Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de 

genade staat gij. Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, 

waarop wij hopen. Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden 

zijn, maar geloof, door liefde werkende. Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij 

aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept. 

Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur.” Ook die verkeerde leer waarvoor 

Paulus de lezers waarschuwde, stelde hij voor met het beeld van zuurdeeg, het 

bekende beeld van het kwade, de ongerechtigheid, de zonde. 

(Terzijde opgemerkt: waarom heeft Paulus er niet op gewezen, dat christenen niet besneden 

moeten worden omdat zij immers gedoopt zijn en de doop in de plaats van de besnijdenis is 

gekomen? Dan had zijn brief veel korter kunnen zijn. Waarom niet? Omdat de doop niet in 

de plaats van de besnijdenis is gekomen, wat hij ook in Kolossenzen 2:11 en 12 niet 

geschreven heeft.)  

 

Maar nu het voorschrift in Leviticus 23 

 

We lezen daar in de verzen 16 en 17 het volgende: “tot de dag na de zevende sabbat 

zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de HERE brengen. Uit uw 

woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen; uit twee tienden efa fijn meel zullen 

zij bereid worden, gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de HERE.” 

Dat is het voorschrift voor het Pinksterfeest, waarop de Israëlieten verplicht waren 

zich naar de plaats te begeven waar het heiligdom stond. Daardoor waren er op de 

dag waarop de Heilige Geest is uitgestort, zovelen aanwezig die woonachtig waren 

waar andere talen gangbaar waren. (Hand. 2:8) 
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De Israëlieten moesten vijftig dagen tellen vanaf de dag na de sabbat waarop de 

eerste korenschoof van de nieuwe oogst naar de tempel was gebracht. In het jaar 

waarin de Here Jezus gestorven is, was dat de eerste dag van de week waarop de 

Here is opgestaan. Zijn opstanding viel samen met het aanbieden van die 

eersteling. Van de sabbat daarvoor lezen we daarom in Johannes 19:31 dat de dag 

van die sabbat groot was. 

Zeker, die sabbat is groot geweest, de dag waarna de eerste vrucht van het zaaien 

van de Tarwekorrel Christus uit het graf opstond. Hij is de Eersteling en na Hem 

komen de eerstelingen, dat zijn zij die sindsdien in hem geloofd hebben en 

eveneens de vrucht van zijn lijden en sterven zijn. 

 

Op de pinksterdag werden twee broden gebracht, eerstelingen. Maar zij waren 

met zuurdeeg gebakken. Waarom in dit geval wel zuurdeeg? Omdat zij een beeld 

zijn van de gemeente Gods, die uit zondaren bestaat. Bij hen was wel zuurdeeg 

werkzaam. Maar zij hebben in Christus Jezus geloofd en zijn met Hem gestorven, 

waarvan de Schrift zegt, dat zij voor de zonde dood zijn. En dat wordt afgebeeld in 

het feit dat die broden gebakken waren, zodat het zuurdeeg niet meer werkte. 

 

(Dat de gebeurtenissen die met de komst en het werk van Jezus Christus verband 

houden zo prachtig overeenstemmen met voorschriften voor de feestdagen in 

Israël en hun beschrijving is een krachtig bewijs voor de inspiratie van de Bijbel 

door Eén Persoon, de Heilige Geest.)  

 

Maar de gelijkenis in Matth. 13:33. Die wijst toch in een geheel andere richting! 

Dat lijkt zo, maar is niet het geval. Gewoonlijk wordt die gelijkenis in gunstige zin 

opgevat, evenals de voorgaande gelijkenis, die over het mosterdzaad ging. Maar 

beide zijn in ongunstige zin bedoeld. 

Oppervlakkig denken doet veronderstellen dat een grote boom wel gunstig moet 

zijn en dat het rijzen van een weinig beslag tot grote omvang positief bedoeld is. 

Maar dat is een vergissing. 

De profetieën over de ontwikkeling van het christendom wijzen niet op een 

positieve ontwikkeling, maar op het omgekeerde. 

In de Openbaring wordt van de laatst genoemde gemeente gezegd: ik zal u uit 

mijn mond spuwen. 
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En Paulus schreef in 2 Tim. 3:1 “Weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen 

komen”. En in hoofdstuk 4:3 heeft hij geschreven: “Want er komt een tijd, dat (de 

mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, “maar omdat hun gehoor verwend 

is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de 

waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.” Dat is uiterst ongunstig.  

Zo is het ook met de beide gelijkenissen in Mattheüs 13. De groei van het mos-

terdzaadje is abnormaal en zodanig dat allerlei vogels in de boom nestelen; een 

beeld van boze geestelijke machten die alles bevuilen. 

 

De groei van het beslag is ook niet gunstig op te vatten. De groei is soms wel 

indrukwekkend maar wordt veroorzaakt door zuurdeeg, wat een beeld van zonde, 

onreinheid is. Tot nog toe zien we dat ook om ons heen. Verkeerde leringen 

worden gretig aanvaard en leiden tot groei. Maar groei van wat? Van de 

aantallen? Vaak wel. Maar ook van kwaliteit in geestelijke zin? 

En waar een trouw vasthouden aan de Here en een absoluut bewaren van het 

Woord van God het kenmerk is, is daar ook groei? Het is dan ook ondenkbaar dat 

de Here overal zuurdeeg als een beeld van het kwade gebruikt, maar uitgerekend 

in één gelijkenis het beeld omdraait.  

Er valt niet aan te ontkomen dat we moeten erkennen dat de gelijkenis van het 

zuurdeeg vaak verkeerd is opgevat.      

J.Ph.B. 

 

 

 

Vanwege een overgang naar andere programmatuur voor de 

samenstelling van het broodje zal het juni nummer helaas komen 

te vervallen. 

Zo de Heer wil hopen we in juli weer een nieuw broodje uit te 

kunnen geven. 

 


