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Voor onze God is niets verborgen, 

Hem is bekend wat komen zal; 

voor Hem is gist’ren, heden, morgen 

een open boek, Hij weet het al. 

 

De mensen zijn van God afhank’lijk 

maar leven naar hun eigen wil, 

beseffen niet hoezeer vergank’lijk 

zij zijn. God ziet het en zwijgt stil. 

 

Maar boven zijn de mensenwegen 

reeds lang bij Hem bekend geweest. 

Dan grijpt God in, opdat zijn zegen 

zal komen over wie Hem vreest. 

 

O, God van wijsheid en ontferming, 

wijs ons uw wegen door uw Woord, 

schenk ons vertroosting en bescherming, 

leidt ons door Jezus Christus voort. 

 

 

J.Ph.B. 
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Het verbond 
______________________________________________ 
 
Over het verbond is veel geschreven. Maar als aanhef boven een 

artikel is het te vaag. Er kan namelijk direct gevraagd worden welk 

verbond bedoeld wordt. 

In Romeinen 9:4 heeft Paulus over zijn volk, Israël, het volgende 

geschreven: “immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot 

zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de 

eredienst en de beloften: ......” 
 

Er is ook het verbond waarover God in Genesis 9 tegen Noach 

heeft gesproken, het verbond dat alle levende bewoners van de 

aarde geldt; dat God nooit meer door een grote vloed alles wat leeft 

zal ombrengen. 

 

De verbonden van Israël 

 

Van de overige verbonden, te beginnen met het verbond met 

Abraham, geldt dat zij op Israël betrekking hebben. Dat heeft echter 

eeuwenlang op het denken over de verbonden weinig of geen 

invloed gehad, doordat men in de christenheid algemeen overtuigd 

was dat de gemeente de voortzetting van Israël was en dat de kerk 

van Adam af heeft bestaan. 

Het verbond met Abraham (Genesis 15:8) zou in die visie in 

dezelfde mate op christenen betrekking moeten hebben als op 

Israël, maar naar ik meen hebben christenen op die grond geen 

aanspraak gemaakt: het gebied tussen de Middellandse zee en de 

Jordaan, zeer terecht overigens. 

 
Het verbond dat in Genesis 17:2-14 wordt genoemd zou eveneens 

op de kerk betrekking hebben:  
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“Ik zal mijn verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken. 
Toen wierp Abram zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem: Wat Mij 
aangaat, zie, mijn verbond is met u, en gij zult de vader van een menigte 
volken worden; en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw 
naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken 
gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, 
en koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen 
Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om 
u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het 
land, waarin gij als vreemdeling vertoeft het ganse land Kanaän, tot een 
altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn. Voorts zei 
God tot Abraham: En wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en 
uw nageslacht, in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij zult houden 
tussen Mij en u en uw nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden 
worde; gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot 
een teken van het verbond zijn tussen Mij en u. Wie acht dagen oud is, zal 
bij u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: zowel wie in 
uw huis geboren is, als wie van enige vreemdeling voor geld is gekocht, 
doch niet van uw nageslacht is. Wie in uw huis geboren is en wie door u 
voor geld gekocht is, moet voorzeker besneden worden; zo zal mijn 
verbond in uw vlees zijn tot een eeuwig verbond. En de onbesnedene, de 
man namelijk, die het vlees van zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens 
zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten: hij heeft mijn verbond 
verbroken.” 

 

Wat we hier gelezen hebben, is uitgebreider dan hetgeen we in 

Genesis 15 vinden, maar noemt in vers 8 wel dezelfde belofte met 

betrekking tot het land Kanaän en dat maakt het onmogelijk om van 

dit verbond te zeggen dat het zonder meer ook op christenen van 

toepassing is. Bovendien weten we dat het gebod van de 

besnijdenis niet op christenen betrekking heeft. (Galaten 5:1-20)  

 

Christus is het zaad 

 

Nu heeft Paulus erop gewezen dat de beloften gedaan werden aan 

Abraham en aan zijn zaad (enkelvoud) en niet aan zijn “zaden, de 

velen”. (Galaten 3:16) Dat zaad is Christus.  

De christenen vormen het lichaam van Christus, die het Hoofd is. 

Aangezien zij zo aan Christus verbonden zijn, hebben de beloften 

aan Abraham in Christus ook op ons betrekking, maar dan wel in 

verbinding met Christus en de vervulling van de beloften aan Hem. 
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Er kan gezegd worden dat de gelovigen van onze tijd ook kinderen 

van Abraham zijn volgens Rom. 4:12 en 4:16. Dat is juist, maar dan 

niet in lichamelijke zin, maar geestelijk door het geloof dat ons 

verbindt met de grote Zoon Jezus Christus. Met Hem zijn wij mede-

erfgenamen.  

 

Voorlopig echter zijn we met Hem verworpen wat de aarde en de 

mensen op aarde betreft. Wij kunnen nu op aarde niets claimen en 

evenmin regeren of een begin maken met het regeren van Christus, 

terwijl Hij nog wacht tot God zijn vijanden legt tot een voetbank 

voor zijn voeten. 

 

Het verbond bij de Sinai  

 

Dat verbond is niet met Abraham gesloten, maar met het volk dat 

uit Egypte verlost was. Het verving het verbond met Abraham niet 

en maakte dat ook niet ongedaan. Het is het verbond waarvan de 

Here door Jeremia gezegd heeft: “het verbond, dat Ik met hun vaderen 

gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land 

Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer 

over hen ben, luidt het woord des HEREN.” (Jeremia 31:32). 

 

Over dat verbond is in Hebreeën 9:19-22 geschreven: “Want nadat 

door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, 

nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol 

en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk, zeggende: Dit is het 

bloed van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven. En ook de 

tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij 

evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed 

gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.” 
 

Vers 22 wijst erop dat schuld slechts vergeven kan worden nadat 

het vonnis dat die schuld eiste, de dood, heeft plaats gevonden. De 

vergeving is dus gebaseerd op volkomen gerechtigheid, het 

beginsel dat reeds te vinden is na de eerste zonde in Genesis 3:21. 

Zie daarvóór ook Genesis 3:7. Het is het overweldigende wonder 
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van Gods genade dat Hij dat vonnis over ons en onze daden aan 

zijn eigen Zoon heeft voltrokken. 

 

Dat verbond bij de Sinai is niet met de gemeente van Jezus 

Christus gesloten en heeft nooit op de christenen betrekking gehad. 

 

Het nieuwe verbond 

 

In Jeremia 31:31-40 heeft de Here de belofte van een nieuw 

verbond gegeven dat geheel anders zal zijn dan dat van de Sinai:  
“Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van 
Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het 
verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de 
hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij 
verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des 
HEREN. Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal 
na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun 
binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn 
en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn 
naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen 
Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des 
HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer 
gedenken. Zo zegt de HERE, die de zon overdag tot een licht geeft, die de 
maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee 
opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is HERE der heerscharen: 
Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord 
des HEREN, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen 
een volk te zijn voor mijn ogen. Zo zegt de HERE: Als de hemel boven te 
meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan 
zal Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan 
hebben, luidt het woord des HEREN. Zie, de dagen komen, luidt het woord 
des HEREN, dat de stad voor de HERE opgebouwd wordt, van de 
Hananeëltoren af tot aan de Hoekpoort; dan gaat het meetsnoer verder 
rechtuit tot aan de heuvel Gareb en wendt zich naar Goa; en het gehele 
lijkendal met de as, en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de 
hoek van de Paardenpoort oostwaarts, zal de HERE heilig zijn; er zal niet 
weer vernield en verwoest worden in eeuwigheid.” 
 

Aangezien er in vers 31 wordt gesproken van het huis Israël en 

huis Juda kunnen we deze belofte niet op de gemeente toepassen, 

die geen tweedeling in Israël en Juda kent. Dat nieuwe verbond zal 

inderdaad met het herstelde Israël gesloten worden. Dat volgt ook 
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uit de uitdrukking in vers 33: “het verbond dat ik na die dagen….” Na 

welke dagen? Na de dagen van herstel voor Israël waarover in de 

verzen 27 en 28 van dit hoofdstuk in Jeremia is geschreven, waar 

eveneens Israël en Juda beiden genoemd worden. 

 

Eén van de beloften in dit verbond vermeldt vers 34, waar we 

lezen:  “want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste 

onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid 

vergeven en hun zonde niet meer gedenken.” 
 

Het is onmogelijk te veronderstellen dat dit op christenen of op de 

gemeente betrekking heeft. Christenen, de gemeente dus, 

behoeven niet te wachten tot toekomstige dagen waarop de Here 

hun zonden vergeven zal. Al eeuwenlang vergeeft de Here ieder die 

zich bekeert en in Jezus Christus gelooft, niet ergens in de 

toekomst, maar zodra de zondaar tot Jezus gaat. 

 

 

Christenen en het nieuwe verbond 

 

Nu is het opvallend dat volgens de evangeliën van Mattheüs, 

Markus en Lukas de Here Jezus bij de instelling van het avondmaal 

gezegd heeft:  “Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen 

vergoten wordt tot vergeving van zonden.” (Matth. 26:28), “Dit is het 

bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt.” (Mark. 14:24), 
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten 

wordt.” (Luk. 22:20) 

(Een extra toevoeging hier: De beker werd niet uitgegoten; ook de 

wijn niet. Het bloed van Christus werd uitgegoten. De NBG vertaling 

hier is duidelijk een misser.) De Statenvertaling geeft in alle drie de 

Schriftplaatsen “het bloed van het nieuwe verbond”. 

 

We hebben echter ook nog de weergave in 1 Korinthiërs 11:25 waar 

we lezen: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo 

dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis”. En dat is reden genoeg om 

ervan uit te gaan dat de Here inderdaad over het bloed van “het 

nieuwe verbond” gesproken heeft en niet slechts over “mijn 
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verbond”. Moeten we ervan uitgaan dat het nieuwe verbond op dat 

moment gesloten werd met de discipelen? 

 

Jeremia heeft duidelijk geschreven dat het nieuwe verbond met 

Israël en Juda gesloten zal worden. Over de gemeente wordt in zijn 

profetie niet geschreven. Bovendien zal dat verbond pas gemaakt 

worden na de dagen waarover geheel hoofdstuk 31 spreekt: het 

nog toekomstig herstel en de terugkeer van Israël en Juda. Is het 

dan niet vreemd dat de Here van de beker gezegd heeft dat deze 

het nieuwe verbond in zijn bloed is? Zei Hij dat niet te vroeg?  

 

Het onderwijs in de brief aan de Hebreeën 

 

Als Christus in die brief de “Middelaar van een nieuw verbond” 

wordt genoemd, volgt er in hoofdstuk 9:18-22 een uitleg met de 

volgende inhoud: “Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed 

ingewijd. Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk 

was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met 

water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het 

volk, zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft 

voorgeschreven. En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de 

eredienst besprengde hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt 

volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er 

geen vergeving.” 
Vers 22 zegt daar dat er zonder bloedstorting geen vergeving kan 

zijn. Bij de Sinai werden daarom kalveren en bokken geslacht en 

het volk werd met het bloed van die offerdieren besprenkeld. 

Nu zegt Hebreeën 7 dat Christus Middelaar van een “beter” 

verbond is (7:22). Daar hoort dan ook een “beter” offer bij 

(Hebreeën 9:23 en 26), aangezien het bloed van bokken en stieren 

geen zonden kan wegnemen. Het kenmerk van het Nieuwe Verbond 

zal juist zijn dat God de zonden van zijn volk zal vergeven en niet 

meer zal gedenken.  

Het betere offer dat daarvoor nodig was, is het offer van Jezus 

Christus Zelf: 

“Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om 

de zonde teniet te doen door Zijn offer.” (Hebr. 9:26, Herz. St. Vert.) 
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De uitdrukking “teniet doen van de zonde” is hier van groot belang. 

Christus heeft namelijk niet alleen voor onze zonden geleden, maar 

Hij is  ook tot zonde gemaakt en “de zonde”, dat is de verkeerde 

motor in de mensen, is ook in zijn Persoon geoordeeld aan het 

kruis, waardoor de zonde teniet is gedaan. Op grond van dat 

volmaakte offer van Jezus Christus kan de Here dat nieuwe 

verbond sluiten waarvan het kenmerk is, dat de zonden niet meer 

door God gedacht zullen worden. 

 

Dat offer is gebracht, maar het volk waarmee de Here dat nieuwe 

verbond zal sluiten, heeft het daarvoor nodige offer afgewezen door 

de verwerping van het offer; dat is Jezus Christus. God heeft dat 

offer wel aangenomen en meer dan voldoende geacht, maar het 

volk nam het niet aan. 

Het offer is dus gebracht, maar het verbond is nog niet gesloten. 

Dat stemt overeen met de profetische woorden in Jeremia, waar we 

gelezen hebben, dat de Here dat Nieuwe Verbond “na die dagen” 

met Israël en Juda sluiten zal. 

 

De christenen en dat Nieuwe Verbond 

 

Wat hebben christenen nu met dat Nieuwe Verbond te maken? 

Christus heeft van de beker met wijn gezegd dat die “het Nieuwe 

Verbond in zijn bloed is, dat voor u vergoten werd”. Het is 

inderdaad het bloed dat bij dat Nieuwe Verbond hoort, het bloed 

van Jezus Christus, het volmaakte offer.  

Hoewel Israël in de verwerping van Christus dat offer heeft 

verworpen, heeft het bloed van Christus zijn kracht en waarde voor 

ieder die gelooft, ook voor hen die niet tot het volk van dat 

toekomstige verbond behoren. Het zal de grond zijn waarop God 

zijn verbond straks met Israël zal kunnen sluiten. Maar het is vanaf 

het begin eveneens de grond waarop de Here de zonden vergeven 

kan van ieder die wel in Jezus Christus gelooft en hen in liefde kan 

ontvangen. Weliswaar vormen zij niet Israël, het volk van dat 

toekomstig verbond, maar zij zijn door Gods Geest samengevoegd 

tot één gemeente, die niet het volk van Christus vormen, maar Zijn 
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lichaam zijn en met Hem zijn verbonden als een bruid aan haar 

bruidegom, een nog meer gezegende verbinding!  

Voor Christus is de gemeente de grote troost na de verwerping 

door zijn volk, zoals Asnath, de vrouw van Jozef, de troost voor 

Jozef was toen hij van zijn familie gescheiden was. Christus wilde 

Israël toen reeds zijn liefde bewijzen en het doet pijn als liefde 

wordt afgewezen. Maar zij die nu in Hem geloven mogen weten dat 

Hij ook hen zo liefheeft dat Hij niet alleen voor hun zonden geboet 

heeft, maar hen ook aan zichzelf heeft verbonden als zijn eeuwig 

eigendom. 

 

 

Zij hebben U verworpen en gebonden 

naar ’t rechthuis van Pilatus heen gebracht, 

waar zij U met een doornenkroon verwondden 

en U met wrede spot hebben veracht. 

Maar U verdroeg onschuldig al het lijden 

om ons die schuldig waren te bevrijden. 

 

Zij hebben U met felle geselslagen, 

de huid doorploegd en vreselijk verwond 

en toen het zware kruishout laten dragen, 

Ach, Heiland, dat U dat voor ons doorstond! 

Met nagels door uw handen en uw voeten 

hebt U, aan ’t kruis gehangen, willen boeten. 

 

Waarom, waarom werd U door God verlaten? 

Waarom kwam heel het oordeel op U neer? 

Waarom leed U, de Heil’ge, bovenmate, 

en hoorde God zelfs naar uw klacht niet meer? 

Opdat betaald zou zijn om te behouden 

die in U en uw werk geloven zouden. 

 

 

 

Dan buigen w ’in bewondering ons neder 

voor U, Gods Zoon, die aan ons hebt gedacht 
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en in uw liefde, wondergroot en teder, 

voor ons dat grote offer hebt gebracht. 

Dat U in eeuwigheid wordt aangebeden 

is niet genoeg voor wat U hebt geleden. 

 

J.Ph.B. 

 

 

~~~~~~~~~~ 

 

 
 
 

Het evangelie dat Johannes schreef (16) 
______________________________________________ 
 

De laatste keer hebben we het besluit om de Here Jezus te doden 

en de zalving te Bethanië overdacht. We zijn nu gekomen bij de 

intocht in Jeruzalem. 

 

De intocht in Jeruzalem 
 

12 De volgende dag, toen de grote menigte, die voor het feest 
gekomen was, hoorde, dat Jezus naar Jeruzalem kwam, 
13 namen zij palmtakken, gingen uit Hem tegemoet, en riepen: 
Hosanna, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! en: De 
koning van Israël! 
14 En Jezus vond een jonge ezel en Hij ging erop zitten, gelijk 
geschreven is: 
15 Wees niet bevreesd, dochter Sions, zie, uw Koning komt, 
gezeten op het veulen van een ezel. 
16 Dit begrepen zijn discipelen aanvankelijk niet, maar toen Jezus 
verheerlijkt was, toen herinnerden zij zich, dat dit met het oog op 
Hem geschreven was en dat zij dit met Hem gedaan hadden. 

 
Wat is de Here genadig en geduldig geweest. Ondanks het 
gebleken ongeloof en de weigering de Here Jezus te erkennen, 
heeft Hij hun nog een laatste bewijs gegeven dat Hij de Koning en 
de Heiland was, hun beloofd in de Schriften. Hier werd vervuld wat 
Zacharia voorzegd had dat gebeuren zou (Zach. 9:9). 
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De mensen riepen ook “gezegend Hij, die komt in de naam des Heren”, 
woorden uit Psalm 118:26. Maar in Mattheüs 23 heeft de Here 
gezegd: “...gij zult mij van nu aan niet meer zien totdat gij zegt: 

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!”, hoewel ook daar in 
hoofdstuk 21 reeds de intocht in Jeruzalem is vermeld. Daarmee 
gaf de Here aan dat zijn intocht volgens vers 14 niet de uiteindelijke 
vervulling van de profetie in Zacharia was. Zij die zo zongen en 
enthousiast waren, hadden wel gelijk, maar de massa en de leiders 
van het volk stemden daar niet mee in. De volledige vervulling van 
de aangehaalde Schriftplaatsen moet daarom nog komen als Israël 
zich werkelijk bekeerd zal hebben. Dat neemt niet weg dat het tot 
hen had moeten spreken en hen had moeten weerhouden in hun 
boze plannen om de Here Jezus om te brengen. 
Toen de wijzen uit het Oosten de geboren Koning der Joden 
zochten, heeft Herodes aan de Schriftgeleerden gevraagd waar de 
Christus geboren zou worden; zij gaven  het juiste antwoord, maar 
kwamen niet in beweging en bleven onverschillig. 
Inmiddels was hun onverschilligheid dodelijke vijandigheid 
geworden. Wat was de achtergrond daarvan? Afgunst die 
gebaseerd is op de grote zonde van de duivel: eerzucht, als God 
willen zijn. Hoe woekert dat duivelszaad reeds eeuwenlang door 
alle schijnvroomheid heen! 
 
De discipelen beseften aanvankelijk ook niet dat de Schrift werd 
vervuld. Dat lijkt misschien vreemd, maar hoe vaak lezen ook wij 
over een tekst heen, zoals we ook menselijke geschriften soms 
vluchtig doorlezen. Gods Woord verdient echter meer aandacht. 

 
17 De schare dan, die bij Hem was geweest, toen Hij Lazarus uit 
het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde 
daarvan. 
18 Daarom ging de schare Hem ook tegemoet, omdat zij gehoord 
hadden, dat Hij dit teken gedaan had. 

 
De getuigen van dat wonder waren daar en door hun getuigenis 
groeide het aantal en het enthousiasme, dat bij velen echter slechts  
nieuwsgierigheid was. 
 

19 De Farizeeën dan zeiden tot elkander: Gij ziet voor uw ogen, dat 
gij niets bereikt; zie, de gehele wereld loopt Hem na. 
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Wat wilden zij bereiken? Dat zij Hem konden grijpen, maar met 
zoveel volk om Hem heen was dat ondenkbaar. En hoewel zij ook 
wisten dat Hij Lazarus had opgewekt, kwamen zij niet tot andere 
gedachten. De Here had reeds eerder gezegd: “Hoe kunt gij tot geloof 
komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God 

komt, niet zoekt?” (Joh. 5:44). 
 
Een voorsmaak van wat komen zal 
 

20 Er waren enige Grieken onder hen, die opgingen om op het feest 
te aanbidden: 
21 dezen dan gingen tot Filippus, die van Bethsaïda in Galilea was, 
en vroegen hem en zeiden: Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. 
22 Filippus ging en zeide het aan Andreas; Andreas en Filippus 
gingen en zeiden het aan Jezus. 
23 Maar Jezus antwoordde hun en zeide: De ure is gekomen, dat de 
Zoon des mensen moet verheerlijkt worden. 

 
Dat zal in de toekomst, als Christus in heerlijkheid verschenen zal 
zijn, het geval zijn. De Vader had Hem als Zoon verheerlijkt bij het 
graf van Lazarus. Desondanks werd Hij verworpen. Nu zou de 
Vader Hem ook verheerlijken als zoon des Mensen in antwoord op 
zijn gebed.(vers 27 van dit hoofdstuk) 
Eenmaal zullen de heidenen, als eens de koningin van Scheba, 
komen om de wijsheid te horen en de heerlijkheid te zien van Hem 
die zoveel meer is dan Salomo. Maar eerst zouden andere dingen 
plaats vinden: 

 
24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de 
aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt 
zij veel vrucht voort. 
25 Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie 
zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven. 
26 Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar 
zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal 
hem eren. 

 
Christus, de Tarwekorrel Gods, zou eerst in de aarde vallen en 
sterven. Daarna zou de rijke vrucht komen, voorzeker zal Hij met 
gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Voorlopig echter 
droeg Hij het zaad, al gaande en wenende. (Zie Psalm 126:6) 
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We kunnen tegenover Christus niet neutraal staan. In de wereld is 
Hij de verworpene en wie in Hem gelooft, kan het spel van de 
wereld niet spelen. Een voorbeeld vinden we in Jonathan, de zoon 
van koning Saul. Hij had David lief, bewonderde hem, was ook 
overtuigd dat hij koning zou worden; maar hoewel zijn vader David 
onrechtvaardig vervolgde, bracht hij het niet op zijn leven als prins 
op te geven om met David vervolgd te worden. Hij kwam dan ook 
gelijk met zijn vader om en heeft nooit de plaats van een tweede in 
het rijk van David kunnen innemen. 
 

27 Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij 
uit deze ure! Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen. 
28 Vader, verheerlijk uw naam! Toen kwam een stem uit de hemel: 
Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken! 

 
Wat een getuigenis tegenover het ongelovige volk! Wat was echter 
de uitwerking? Sommigen spraken over een donderslag. Anderen 
zeiden dat een engel gesproken had. Beseften zij dan niet dat de 
Zoon tot de Vader had gesproken en dat een engel niet zou kunnen 
antwoorden, indien Hij ten onrechte God als zijn Vader aanriep? 
Doof en blind waren zij; zelfs het getuigenis van de Vader als 
antwoord op het gebed van de Zoon deed hen niet beseffen wie Hij 
was die zij omringden. 
 

29 De schare dan, die daar stond en toehoorde, zeide, dat er een 
donderslag geweest was; anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem 
gesproken. 
30 Jezus antwoordde en zeide: Niet om Mij is die stem er geweest, 
maar om u. 
31 Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste 
dezer wereld buitengeworpen worden; 
32 en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken. 
33 En dit zeide Hij om aan te duiden, welke dood Hij sterven zou. 
 

Zeker, dit was het laatste getuigenis dat God aan Israël gaf 

aangaande zijn Zoon. En toen ook dit verworpen werd, betekende 

dit dat het oordeel komen moest en ook over het lot van de overste 

van de wereld, de satan, beslist zou worden. Het was de volheid 

van de tijd. Uitstel was niet meer mogelijk. Maar dan, in dat 

onafwendbare oordeel zou de Vader de Zoon geven, verhoogd aan 

een kruis. En daar zouden de beslissingen vallen, voor of tegen 

Hem.  
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Er hoeft in het oordeel aan niemand gevraagd te worden of hij ook 

gezondigd heeft; allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid 

van God. Beslissend is of iemand de Gekruisigde, die voor 

zondaren stierf, aanneemt of verwerpt. Want alleen bij en door Hem 

is er ontkoming, ja rechtvaardiging en eeuwig leven en zelfs de 

aanneming als kind door God. 
 

34 De schare dan antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord, 
dat de Christus tot in eeuwigheid blijft; hoe kunt Gij dan zeggen, dat 
de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des 
mensen? 
35 Jezus dan zeide tot hen: Nog een korte tijd is het licht onder u. 
Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet 
overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij 
heengaat. 
36 Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen 
des lichts moogt zijn. Dit sprak Jezus en Hij ging heen en verborg 
Zich voor hen. 

 

Had de Vader niet op zijn woord geantwoord zodat zij het hoorden? 

Beseften zij niet dat de Vader Hem niet zou antwoorden indien Hij 

de waarheid niet sprak? Hadden zij dan meer dan één bevestiging 

uit de hemel nodig om te geloven? Hij was het licht en nog stond Hij 

onder hen, nog was het mogelijk dat zij zichzelf in zijn licht leerden 

kennen zoals God hen kende, verloren en vijandig, schuldig voor 

God. Maar enige ogenblikken later ging Hij van hen heen en was de 

tijd van zijn openbaar optreden voorbij. 

 

En door de Bijbel maken wij als het ware mee, wat zijn tijdgenoten 

gehoord en gezien hebben. Tenzij we geen lust hebben om kennis 

te nemen van dat boek waarmee God ons benadert, opdat ook wij 

zullen horen en de weg zullen vinden naar vergeving van zonden 

en vrede met God. Jezus Christus is de weg en niemand komt tot 

de Vader dan door Hem, toen niet en ook heden niet. 

 

Na de mededeling dat de Here Jezus zich voor hen verborg volgt 

voor Israël het oordeel van verharding, waarna de Here als het 

ware een laatste verantwoording ten opzichte van Israël heeft 

uitgesproken: 
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Na zeven tekenen (en nog meer) verharding, evenals Farao 
 

37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, 
geloofden zij niet in Hem, 
38 opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij 
sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie 
is de arm des Heren geopenbaard? 
39 Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd 
heeft: 
40 Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met 
hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen 
geneze. 
41 Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem 
sprak. 

 

Het is goed er acht op te slaan dat zowel bij Farao, een man die 

God niet kende (Ex. 5:2), als bij Israël, het volk dat van God wist, 

de verharding volgde nadat de Here meerdere malen had 

aangetoond dat Hij het was die tot hen sprak. Zo is God, de God 

van ontferming en barmhartigheid.  

Maar als God ziet dat zijn geduld slechts tot gevolg heeft, dat de 

mens voortgaat met zondigen en de schuld vermeerdert, valt de 

deur in het slot. 

Hoewel ook dan nog voor wie zich bekeert Jezus Christus de weg 

tot God en behoud is. Totdat het werkelijk te laat zal zijn. 

 

In Romeinen 9 heeft God zelf door de pen van Paulus het lot van 

Israël met dat van Farao vergeleken. Voor beiden geldt dat duidelijk 

was aangetoond met Wie zij te doen hadden, maar dat zij 

desondanks volhardden in verzet. 
42 En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem, maar ter 
wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de 
synagoge te worden gebannen; 
43 want zij waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de 
eer van God. 

 

Als we even nadenken zullen we beseffen hoe verschrikkelijk dat 

was. Oversten, leidslieden van het volk, geloofden in Hem, maar 
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zwegen. Waarom? Om hun eer en aanzien onder de mensen. Hoe 

God over hen dacht scheen van minder belang te zijn. 

Komt dat ook onder ons niet vaak voor? Er is onenigheid; we zijn 

overtuigd dat de ene partij recht staat, maar dat de ander de 

meerderheid meekrijgt. De Here zal het met een verkeerd 

standpunt zeker niet eens zijn, maar ja, als je bijna alleen komt te 

staan…. 

 

Verwerping, verachting met Jezus is meer 

dan samen met velen, maar zonder de Heer 

 

In Johannes 7:48 vinden we de vraag van de overpriesters en 

Farizeeën aan hun dienaren: “Heeft soms één van de oversten in Hem 

geloofd, of van de Farizeeën?” Het antwoord had kunnen zijn: 
“ja, velen”. Maar die velen zwegen en bleven zwijgen. Hoe zou 

het voor Pilatus zijn gegaan als zij niet gezwegen hadden? Zinloos 

daarover te speculeren. Maar wel heel erg beschamend om te zien 

hoe ook zij die geloven bang kunnen zijn voor mensen, terwijl hun 

Verlosser op Golgotha hun schuld voor zijn rekening nam, heel 

alleen. 

 
De laatste waarschuwing en verantwoording 
 

44 Jezus riep en zeide: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar 
in Hem, die Mij gezonden heeft; 
45 en wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem, die Mij gezonden 
heeft. 

 

De vraag was “wat denkt u van Jezus van Nazareth”. Maar met 

deze woorden wees de Here Jezus erop dat Hem verwerpen 

tegelijk betekende dat men God verwierp en dat wie Hem zag, zich 

bewust moest zijn dat hij God (in het vlees) zag: Immanuël. Hoe 

verschrikkelijk was dan hun volharden in vijandschap en ongeloof. 

Hun strijd was tegen God, maar wie kan tegen Hem strijden? 
 

46 Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die 
in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. 
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47 En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet 
bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de 
wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. 

 
Gods grote licht was onder ons gekomen, 

Opdat door Hem ons duister wijken zou, 

Maar wie heeft Hem, de Redder aangenomen? 

Hij was zo anders, liefdevol en trouw. 

 

Hij sprak de woorden van het eeuwig leven 

Maar ach, de mensen hoorden niet naar Hem. 

De Zoon van God? Heeft God zijn Zoon gegeven? 

Spreekt God dan zo? Met menselijke stem? 

 

Was Hij dan een van hen, de vrome lieden, 

Waarom sloot Hij zich dan niet bij hen aan? 

En wat had Hij, dat zij niet konden bieden? 

En zijn kritiek en niets ontziend vermaan! 

 

Wie kent zichzelf? U, Jezus, kent ons allen 

U ziet door alle camouflage heen. 

U wist dat wij in zonde zijn gevallen 

En kwam om ons te redden, U alleen. 

 

Wordt D.V. vervolgd 

J.Ph.B. 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~ 
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De profetie van Ezechiël. (29) 
______________________________________________ 
 

Hoofdstuk 34 
 

1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
2 Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en 
zeg tot hen, tot die herders: zo zegt de Here HERE: wee de herders 
van Israël, die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen 
weiden? 
3 Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, 
maar de schapen weidt gij niet; 
4 zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt 
gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, 
maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. 
5 Zij raken verstrooid, omdat er geen herder is, en worden tot 
voedsel voor al het gedierte des velds; zo raken zij verstrooid. 
6 Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; 
over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er 
iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt. 

 

Het blijkt dat het in Israël al niet anders ging dan het steeds in de 

christenheid ook gaat. Verval, afwijkingen van de bijbelse leer, 

ontrouw en het aanvaarden van (grove) zonde begint meestal bij 

enige leidinggevenden. Hun positie lijkt bij hen het bewustzijn van 

hun afhankelijkheid van God en zijn woord te doen slinken en het 

gevaar van zelfverheffing te doen toenemen. Wat is het nodig om te 

leren van Hem die gezegd heeft: leert van Mij, want ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart. (Matth. 11:29) 

De verstrooiïng van het volk die in dit gedeelte voor de aandacht 

komt, werd onder Kores door een gedeeltelijk herstel gevolgd, maar 

is na de verwerping van Christus en van het evangelie grondiger 

geworden dan ooit tevoren. Dat was inderdaad een oordeel van 

God, maar het waren de boze leidslieden die het volk in een God 

vijandige richting voorgingen. 
 

7 Daarom, gij herders, hoort het woord des HEREN. 
8 Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, omdat mijn 
schapen tot een prooi geworden zijn, omdat mijn schapen tot 
voedsel geworden zijn voor al het gedierte des velds doordat er 
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geen herder is (want mijn herders vragen niet naar mijn schapen; de 
herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet) 
9 daarom, gij herders, hoort het woord des HEREN. 
10 Zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal die herders! Ik eis mijn 
schapen van hen terug, en Ik zal een eind maken aan dat 
schapenweiden van hen. De herders zullen niet langer zichzelf 
weiden, Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat die hun niet 
meer tot voedsel dienen. 
11 Want zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal zelf naar mijn schapen 
vragen en naar hen omzien; 
12 zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden 
van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien 
en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de 
dag van wolken en duisternis. 

 

De lezer moet niet vergeten dat Ezechiël niet over de gemeente 

van God, de christenheid profeteerde. Zijn profetie betreft Israël en 

de volken, niet de gemeente die toen nog een geheim Gods was.  

De verborgenheid van de gemeente is pas na de Pinksterdag 

geopenbaard. Zij is het lichaam van de verheerlijkte Here in de 

hemel en is uit zijn dood ontstaan, zoals Eva uit een wond in de 

zijde van Adam gemaakt is.  

(Daarmee zeg ik niet dat de profetische geschriften ons niets te 

zeggen hebben. Zij hebben ons heel veel over Christus en zijn werk 

en over Gods wegen en beginselen te zeggen. Als we maar blijven 

bedenken dat de gemeente in het Oude Testament niet genoemd 

wordt.)  

In beelden vinden we haar echter dikwijls, maar om die te begrijpen 

is kennis van Christus en zijn werk en licht van de Heilige Geest 

nodig, die God geeft aan ieder die in de Here Jezus gelooft. 

 

We hebben hier het begin van een toezegging tot herstel van Israël 

als volk van God, wat ook in verschillende andere Schriftplaatsen is 

voorzegd en zeker zal komen. 
 

13 Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen 
bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze 
weiden op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen en in alle 
bewoonde streken van het land. 
14 In een goede weide zal Ik ze weiden, en op de hoge bergen van 
Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren op een 
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goede weideplaats en zullen zij in een vette weide grazen, op de 
bergen van Israël. 
15 Ik zelf zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze doen neerliggen, 
luidt het woord van de Here HERE; 
16 de verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen; de 
gewonde zal Ik verbinden en de zieke versterken, maar de vette en 
krachtige zal Ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort. 

 
De terugkeer van veel Joden naar Israël zoals we dat reeds 

tientallen jaren kennen, is niet de vervulling van deze belofte. In 

deze profetie is geen plaats voor altijddurende dreiging, voor 

aanslagen, voor geweld uit de Gazastrook zoals het heden ten 

dage is. Daarin hebben verschillende orthodoxe Joden meer inzicht 

dan sommige christenen. 

De woorden “Ik zal ze doen neerliggen” wijzen op een situatie van 

veiligheid en zegen en niet op spanningen en oorlogsdreiging. 
 

17 En gij, mijn schapen, zo zegt de Here HERE, zie, Ik zal 
rechtspreken tussen het ene schaap en het andere, tussen de 
rammen en de bokken. 
18 Is het u niet genoeg, dat gij de beste weide afweidt en de rest 
van de weiden met uw hoeven vertreedt; dat gij het helderste water 
drinkt en wat overblijft met uw hoeven vertroebelt? 
19 Moeten mijn schapen dan afweiden wat uw hoeven hebben 
vertreden en drinken wat uw hoeven hebben vertroebeld? 
20 Daarom, zo zegt de Here HERE tegen hen: Zie, Ik ga zelf 
rechtspreken tussen de vette en de magere schapen; 
21 omdat gij al wat zwak is, met flank en schouder wegdringt en met 
de horens stoot totdat gij ze naar buiten gedreven hebt, 
22 zal Ik mijn schapen verlossen, opdat zij niet langer tot een prooi 
zijn; Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere. 

 

Dit heeft opnieuw betrekking op leidslieden die met allerlei 

bijoogmerken te werk gaan, zichzelf verrijken of te goed doen en 

zich met name niet om het geestelijk welzijn van hun volksgenoten 

bekommeren, zoals met meerdere rabbi’s in het verleden ook het 

geval was.  

Ook in onze tijd is er de goede weide van Gods Woord en het 

heldere water dat de Here de dorstige geven wil; maar voor velen is 

dat goede voedsel niet bereikbaar en het verfrissende water 

vertroebeld door herders die naast of zelfs in plaats van Gods 
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goede weide hun eigen menselijke leringen leren en het heldere 

water van Gods Woord vertroebelen door hun uitleg en 

toevoegingen die het product van ongeloof zijn. Maar Luthers 

woorden “sola Scriptura”, alleen Gods Woord, behoren het motto 

van ieder geestelijk leidsman te zijn. Herders onder Gods volk van 

heden mogen leren van de Overste Herder der schapen, Jezus 

Christus, die niet gekomen was om gediend te worden, maar om te 

dienen en zelfs zijn leven te geven als een losprijs. 

De Here, die Israël haast schijnt vergeten te hebben, heeft hen in 

feite nooit vergeten, zoals we dat in het boek Esther uitgebeeld 

vinden, al komt de naam van God in dit boek niet voor. Hij zal naar 

hen omzien en de belofte uit de volgende verzen vervullen: 
 

23 Dan zal Ik een herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: 
mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. 
24 Ik, de HERE, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal 
vorst wezen in hun midden. Ik, de HERE, heb het gesproken. 
25 Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten en het wild 
gedierte uit het land wegdoen, zodat zij veilig kunnen wonen in de 
steppe en slapen in de bossen. 

 
De grote Herder die God geeft, die de wortel en het geslacht van 
David is, Jezus Christus, evenals David eertijds verworpen, maar 
door God bestemd om zijn volk te weiden, zal ongekende zegen, 
vrede en veiligheid voor hen betekenen. Hij zal voor Israël de 
vervulling van de aloude beloften van zegen brengen, zoals Jozef 
tenslotte voor zijn broers en hun gezinnen groter zegen bewerkte 
dan zij ooit gekend hadden. De zegeningen van Jakob zullen de 
zegeningen van alle voorgeslachten te boven gaan. (Gen. 49:26)  
 

26 Ik zal die, ja al wat rondom mijn heuvel ligt, tot een zegen 
stellen; Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd, zegenbrengende 
regens zullen het zijn; 
27 het geboomte des velds zal zijn vrucht geven en het land zijn 
opbrengst. Veilig zullen zij in hun land leven. En zij zullen weten, 
dat Ik de HERE ben, wanneer Ik de stangen van hun juk verbreek en 
hen bevrijd uit de macht van wie hen knechten. 
28 Dan zullen zij de volken niet langer tot een prooi zijn; het wild 
gedierte der aarde zal ze niet meer verslinden, maar zij zullen veilig 
wonen, zonder dat iemand hen opschrikt. 
29 Ik zal voor hen een plantengroei doen opschieten, waarvan men 
overal spreekt, zodat niemand in het land meer door honger zal 
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worden weggerukt en zij de smaad der volken niet langer te dragen 
hebben. 
30 En zij zullen weten, dat Ik de HERE, hun God, met hen ben, en 
dat zij, het huis Israëls, mijn volk zijn, luidt het woord van de Here 
HERE. 
31 Gij toch zijt mijn schapen, de schapen die Ik weid; gij zijt mensen 
en Ik ben uw God, luidt het woord van de Here HERE. 

 
Het zal de tijd van zegen voor Jakob zijn, waarover verschillende 
profeten geschreven hebben, de zegen van de eindtijd nadat Israël 
zich verootmoedigd zal hebben en zij hun Verlosser hebben zien 
komen op de wolken des hemels. Het zal de vervulling zijn van het 
beeld in de geschiedenis van Jozef, waarin zijn broers tenslotte na 
veel zorg en angst hun schuld hebben erkend en hij zich vervolgens 
aan hen heeft bekend gemaakt en hen heeft gezegend in het land 
Gosen. 
 
Vers 30 zegt ons dat het overblijfsel van Israël dan zal weten dat de 
Here hun God is en dat zij zijn volk zijn. Misschien lijkt dat vreemd 
als men meent dat zij die van Israël afstammen dat ook nu wel 
weten. Maar van hen zijn er slechts weinige die nu reeds erkennen 
dat de Here hun God is en Hem vrezen. Het zal de tijd zijn, 
waarvan het boek de Openbaring zegt, dat Christus duizend jaren 
zal heersen. (Openb. 20:4 en 6) 
 
 

Wordt D.V. vervolgd 

J.Ph.B. 
 

 

 

~~~~~~~~~~ 
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Hij heeft voor ons de wet vervuld…… 
______________________________________________ 
 
Dat is een regel uit een bekend lied: “Er is een heuvel ver van hier.” 

(JdH 473:3) 

De dichter of vertaler zal wel gedacht hebben dat wat die regel zegt 

ook juist is. En mede dankzij die versregel zullen er meerderen zijn 

die zo denken. Maar wat die regel zegt is onjuist. 

Waarschijnlijk denken sommigen dat het veronderstelde feit dat 

Christus voor ons de wet heeft vervuld, aan gelovigen wordt 

toegerekend, waardoor zij gezien worden als mensen die geheel 

aan de wet Gods hebben voldaan. Dan behoeven zij ook niet voor 

het oordeel te vrezen, want wie de wet volbracht heeft, zal daardoor 

leven. Dan zou de gerechtigheid voor de gelovige toch uit de wet 

zijn, die hij niet zelf heeft volbracht, maar die Christus voor hem 

volbracht zou hebben. 

 

De gedachte dat Christus voor ons of in onze plaats de wet heeft 

vervuld, is evenwel niet juist. In de brief aan de Romeinen is in 

hoofdstuk 5:10 geschreven: “Want als wij, toen wij vijanden waren, met 

God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij 

verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft.” 

Dat zou iemand ertoe kunnen brengen om te denken dat daar toch 

gezegd wordt, dat een mens behouden wordt door het leven van 

Jezus Christus.  Dat tiende vers is echter een deel van het betoog 

dat volgt op de vaststelling in de verzen 1 en 2: “Wij dan, 

gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here 

Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het 

geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de 

heerlijkheid Gods.” 
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Het uitgangspunt in dit Schriftgedeelte is dus: “Wij, de gelovigen, 

zijn gerechtvaardigd, wij hebben vrede met God en de grond 

waarop wij staan is de genade van God.” 

Vers 9 van Romeinen 5 had al gezegd: “Veel meer zullen wij derhalve, 

thans gerechtvaardigd door zijn bloed, door Hem behouden worden van de 

toorn.” 

De gelovige is dus gerechtvaardigd (wat ook vers 1 al zei), en mag 

weten dat hij niet onder de toorn van God zal vallen. Hij is gered, 

wat ook wel wordt weergegeven door te zeggen “hij is behouden”.  

De woorden in vers 10: “behouden worden doordat Hij leeft”, willen 

dus niet zeggen dat het leven van Christus ons gered heeft, maar 

dat Hij leeft (is opgestaan) betekent, dat zijn lijden en sterven op 

Golgotha vanwege onze zonden inderdaad die zonden hebben 

weggedaan en dus voldoende is om ons te behouden. 

Christus heeft veel meer gedaan dan de wet oplegde. De wet zegt 

dat we onze naaste moeten liefhebben, maar niet dat we voor de 

zonden van onze naaste het oordeel moeten aanvaarden. De wet 

zou ons moeten veroordelen als we onder die wet zouden vallen. 

De wet echter is aan Israël gegeven. Henoch, Noach, Job en allen 

die leefden voordat Israël uit Egypte was verlost, hadden geen wet. 

Op grond van de wet had God de mensen niet door de zondvloed 

kunnen oordelen, want zij hadden geen wet ontvangen en die dus 

ook niet overtreden. 

Wat heeft Christus dan voor ons gedaan als Hij niet voor ons de 

wet heeft vervuld? Hij heeft in Gods oordeel onze plaats ingenomen 

en onze zonden voor zijn rekening genomen. De straf die wij 

verdiend hadden, heeft Hij ondergaan, waardoor we vrij en zonder 

schuld zijn als iemand die zijn straf heeft uitgezeten en vrij komt.  

Hij heeft de christenen ook niet de wet gegeven. In Johannes 1:16 

en 17 staat “Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs 

genade op genade; want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de 

waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.” 
Er is een tegenstelling tussen die beide verzen: door Mozes de wet, 

maar door Jezus Christus genade en waarheid. Van de wet staat 

geschreven: “Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen 

blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte 

sloeg”. (Gal. 3:19) 
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En: “De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat 

wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof 

gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester”. (Gal. 3:24) 

 

Tot Christus betekent hier niet naar Christus toe, maar totdat 

Christus gekomen was. Het is dus niet richtingbepalend, maar 

tijdsbepalend. 

(De gedachte dat volgens Galaten 3:24 zondaars de wet 

voorhouden hen tot Christus brengt, is onjuist; de tekst zegt dat 

beslist niet.) 

 

In Handelingen 15 hebben we een verslag van een bijeenkomst van 

de apostelen en de oudsten in Jeruzalem om te overleggen over de 

bewering van Joodse christenen dat ook gelovigen uit de volken de 

wet van Mozes zouden moeten onderhouden. Petrus is toen 

opgestaan en heeft onder andere gezegd: “Nu dan, wat stelt gij God 

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

onze vaderen, noch wij hebben kunnen dragen?” (Hand. 15:10) De 

uitkomst van het overleg in die bijeenkomst is dan ook geweest dat 

zij die uit de volken tot geloof kwamen, niet mocht worden opgelegd 

de wet te onderhouden. Hun werd slechts geschreven dat zij zich 

moesten onthouden van wat aan de afgoden geofferd was, van het 

bloed, van het verstikte en van de hoererij. 

 

Paulus heeft in de brief aan de Romeinen geschreven: “de zonde zal 

over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar 

onder de genade.” (Rom. 6:14) 

Dat betekent echter niet dat wij vrij zijn om te zondigen, zoals hij 

ook in de volgende verzen (15-18) geschreven heeft: 

“Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade 

zijn? Volstrekt niet! Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als 

slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan 

van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot 

gerechtigheid? Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij 

zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u 

overgeleverd is; en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen 

van de gerechtigheid.” 
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Er is geen sprake van dat de apostel ons leert om slordig en zonder 

vreze Gods te leven, integendeel. In Rom. 6:15 heeft hij al 

geschreven “volstrekt niet”. In Rom. 6:8 heeft hij geschreven dat 

een gelovige met Christus gestorven is en in vers 11 dat een 

gelovige zich voor de zonde dood moet houden, maar voor God 

levend in Christus Jezus. Dat is de weg voor een heilig leven, niet 

de wetbetrachting. 

 

 

J.Ph.B. 

 

 

~~~~~~~~~~ 


