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Zij die Hem sloegen, geselden, verwondden 

en Hem verachtend spuwden in ’t gelaat, 

met nagelen zijn heilig lichaam schonden 

vervulden, ongeweten, slechts Gods raad. 

 

Er waren er die op een afstand stonden, 

nieuwsgierig, Hem bespottend of vol haat, 

niet wetend dat Hij leed door onze zonden; 

maar Hij bad om vergeving voor hun kwaad. 

 

Voor ons die hem met onze zonden sloegen, 

door onze schuld Hem brachten aan het hout,  

verblind de nagels door zijn handen joegen 

is Hij de weg tot God en tot behoud. 

 

O liefde, veel te groot voor onze woorden, 

ontferming Gods, te groot voor onze lof, 

U leed en stierf voor hen die U doorboorden; 

U, Jezus, U aanbidden wij in ’t stof. 

  

J.Ph.B. 
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Het evangelie dat Johannes schreef (17) 

______________________________________________ 
 
De vorige keer zijn we gebleven dat de Here Jezus voor de laatste 

keer waarschuwt voor de gevolgen van het verwerpen van Hem, 

Immanuël, God met ons. Hun strijd was tegen God, maar wie kan 

tegen Hem strijden? 

 

Hoofdstuk 12 - vervolg 

 
48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die 
hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem 
oordelen ten jongsten dage. 
49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij 
heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en 
spreken moet. 
50 En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, 
spreek Ik zo, als de Vader Mij gezegd heeft. 

 
Dat zijn in dit evangelie bijzonder ernstige woorden. 

In vers 36 hebben we gelezen dat de Here zich voor de mensen 

verborg, in vers 40 lazen we dat hun ogen verblind waren en hun 

hart verhard en in deze laatste verzen van hoofdstuk 12 heeft de 

Here gezegd waartoe het zou leiden dat zij Hem verwierpen: het 

oordeel. De woorden die de Here gesproken had zouden tegen hen 

getuigen. Daarbij heeft de Here beklemtoond dat Hij met zijn 

woorden had gezegd wat de Vader Hem geboden had om te 

zeggen. Zij verwierpen dus God, die Hem gezonden had. 

Het gebod van God de Vader was eeuwig leven en wat de Here 

gezegd had was dus bedoeld ten leven. Hoe verschrikkelijk was het 

dan af te wijzen Hem die God gezonden had en die de woorden des 

levens had gesproken naar het gebod en de wil van de Vader. Maar 
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zo handelden zij en daarmee sloten zijzelf de periode waarin de 

Here nog tot hen sprak, af. De tijd van hun bezoeking was voorbij. 

Hierna was de Here samen met zijn discipelen alleen. De enige die 

nog teveel was, was de verrader, Judas, die echter nadat hij de 

goedheid van de Here in de voetwassing en het geven van het 

ongezuurde brood nog ondervonden had, naar buiten is gegaan. 

 

Hoofdstuk 13 
 

1 En voor het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was 
om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, 
die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde. 
2 En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon 
Iskariot, in het hart had gegeven Hem te verraden, 
3 stond Hij, wetende, dat de Vader Hem alles in handen had 
gegeven en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging, 
van de maaltijd op, 
4 en Hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgordde 
Zich daarmede. 
5 Daarna deed Hij water in het bekken en begon de voeten der 
discipelen te wassen, en af te drogen met de doek, waarmede Hij 
omgord was. 

 

De verzen 1 en 3 vertellen ons dat wat de Here deed, verband hield 

met zijn heengaan tot de Vader. In het volgende hoofdstuk heeft de 

Here zijn discipelen gezegd dat Hij in het huis van de Vader boven 

ook voor hen plaats zou bereiden.  

Zij zouden niet gelijk met Hem die woning in de hemel binnengaan. 

Naar het lichaam zouden zij nog op aarde blijven. Maar naar de 

geest wilde Hij hen geschikt maken om kennis te nemen van de 

geheimen en kenmerken van het Vaderhuis. Hoewel nog op aarde 

wilde Hij hen als het ware reeds meenemen en bekend maken met 

wat kinderen van de Vader mogen weten, dit in tegenstelling tot 

buitenstaanders.  

In zijn gebed in Johannes 17 heeft Hij onder andere gebeden: 

“Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven 

hebt,...” (vers 24 Herz.St.Vert.) Maar nog voor de vervulling van die 

wens maakte Hij hen gereed om daar naar binnen te gaan. Wie zou 

dat beter kunnen doen dan de Zoon van de Vader die precies wist 

wat daarvoor nodig was. Want het Vaderhuis en de 
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tegenwoordigheid van de Vader is heilig en om daar te kunnen zijn 

is het nodig dat de voeten gewassen zijn. 

Waarom de voeten? Omdat wij bij onze gang door het leven op 

aarde er niet aan ontkomen dat we verontreinigd worden, zoals een 

wandelaar door een stoffig gebied door het stof van de weg vuile 

voeten zal krijgen. In dit hoofdstuk en de volgende tot hoofdstuk 17 

nam Hij hen door zijn daden en woorden mee in het heiligdom, wat 

voor de ongelovige Joden niet was bedoeld. 

 

Heeft de Geest ons in hoofdstuk 1:12 van dit evangelie niet gezegd 

dat Hij hun die Hem aangenomen hebben, het recht heeft gegeven 

kinderen van God te worden? Welnu, in deze hoofdstukken spreekt 

de eniggeboren Zoon van de Vader met de kinderen van die Vader 

over de dingen van de Vader en van het Vaderhuis.  

De Here heeft de zijnen liefgehad tot het einde. Hij heeft ook 

Petrus, die Hem zou verloochenen, liefgehad. Behoorde Judas ook 

tot de zijnen? Als we hem bezien als een van hen die de Here 

gekozen had en heeft uitgezonden, een van hen die zijn woorden 

gehoord en zijn wonderen gezien hebben, dan hoort hij er bij. Maar 

als we hem zien als een van hen die in Christus geloofd hebben 

met een verootmoedigd en bekeerlijk hart, dan valt hij er buiten. Hij 

koesterde een afgod, het geld, en we mogen er haast van uitgaan 

dat hij de Here Jezus volgde in de verwachting dat er groot 

voordeel te halen viel als het volk Hem inderdaad als de Christus 

zou aanvaarden. Overigens mogen we dat overlaten aan God die 

de harten kent. 

In ieder geval heeft de Here Jezus de voeten van zijn discipelen 

gewassen toen Judas nog bij hen was. Heeft hem dat iets gedaan? 

Waarschijnlijk slechts in negatieve zin. Een storm bedaren spreekt 

van grote macht, maar zulk vernederend werk doen spreekt eerder 

van zwakheid en belooft niets dat groot en indrukwekkend is. Wie 

naar het koningschap streeft, zal zulk slavenwerk immers niet doen. 

Judas protesteerde echter niet. Hij had zijn hoge verwachtingen al 

opgegeven en zou op zijn eigen manier wel trachten er nog wat 

voordeel uit te slepen. Maar Hij die alles wist, maakte zich klaar om 

slavenwerk te doen omdat Hij de zijnen liefhad tot het einde. Hij 

wist ook wat in het hart van Judas was. Toch heeft Hij hem niet 
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overgeslagen. Maar ook dat heeft Judas niet doen terugkeren van 

de verkeerde weg die hij reeds gekozen had. Zo zal Judas in het 

oordeel niet kunnen zeggen dat de Here hem verwaarloosd heeft 

en hem heeft laten voelen dat hij minder gewaardeerd werd dan de 

andere discipelen.  

 
6 Hij kwam dan bij Simon Petrus. Deze zeide tot Hem: Here, wilt Gij 
mij de voeten wassen? 
7 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, 
maar gij zult het later verstaan. 
8 Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in 
eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet was, hebt gij 
geen deel met Mij. 
9 Simon Petrus zeide tot Hem: Here, niet alleen mijn voeten, maar 
ook de handen en het hoofd! 
10 Jezus zeide tot hem: Wie gebaad heeft, behoeft zich alleen de 
voeten te laten wassen, want hij is geheel rein; en gijlieden zijt rein, 
doch niet allen. 
11 Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt 
niet allen rein. 

 
We kunnen de reactie van Petrus goed begrijpen. Wij zouden ook 

gedacht hebben dat de Here niets anders deed dan voeten wassen, 

het werk van een slaaf of dienstknecht en dus niet weten of 

begrijpen wat de Here deed. 

Wij leven later dan Petrus en kunnen het nu wel verstaan, hoewel 

velen het waarschijnlijk nog niet begrepen hebben. Het antwoord 

dat de Here gaf overtuigde Petrus niet en hij bleef het niet goed 

vinden dat de Here zich ten opzichte van hem zo vernederde. Het 

was wel goed dat vuile voeten gewassen werden, maar niet dat de 

Meester dat deed! 

Petrus begreep niet wat de Here bedoelde duidelijk te maken. Maar 

toen de Here zei: “indien Ik u niet was, hebt gij geen deel met Mij”, 

antwoordde hij haastig “Here, niet allen mijn voeten, maar ook de 

handen en het hoofd!” Hij had kunnen denken aan de woorden die 

we in Ex. 40:30-32 vinden, waar staat dat Aäron en zijn zonen 

handen en voeten wasten voordat zij het heiligdom binnengingen. 

De priesters werden bij hun wijding geheel gewassen. Maar bij hun 

gang door de wereld werden de voeten weer verontreinigd, reden 
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waarom die weer gewassen moesten worden als zij tot God 

naderden. Dat is een beeld van wat de gelovigen kenmerkt. Zoals 

de Here heeft gezegd, zijn zij die geloven helemaal gewassen en is 

het alleen nodig telkens de voeten te laten wassen.  

Waardoor zijn zij gewassen? Door het bloed van Jezus Christus die 

voor hun zonden boette aan het kruishout. Zij zijn daardoor geheel 

rein. Maar door hun leven in een onreine wereld worden hun voeten 

(figuurlijk) telkens verontreinigd, reden waarom de voeten 

gewassen moeten worden. 

De Here waste de voeten met water. Dat is een beeld van het 

Woord Gods, zoals in Ef. 5:25,26 geschreven is: “Mannen hebt uw 

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

haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het 

waterbad met van het woord,   ”. 
We weten dat de zondaar door het bloed van Christus gewassen 

wordt. Dat wordt niet herhaald. De reiniging van de dagelijkse 

verontreiniging, zoals van voeten die vuil zijn geworden door het 

lopen over een stoffige weg, moet wel herhaald worden. Het Woord 

Gods reinigt ons daarvan. Het wassen van de priesters bij het 

wasvat is het oudtestamentische beeld daarvan. 

De discipelen die werkelijk in Hem geloofden, waren rein, zoals elk 

die in Jezus Christus gelooft ook heden rein is. Maar die ene, die 

ook met de Here gewandeld had, evenals Johannes en Petrus, 

maar niet als zij in Hem geloofde, was niet rein. Als Christus dan 

verworpen en gekruisigd zou worden, had het hem niets opgeleverd 

dat hij Hem gevolgd had. Dan kon hij alleen nog wat verdienen door 

Hem voor geld te verraden. Niet de Here Jezus, maar de mammon 

was zijn meester. In die meester geloofde hij. 
 
12 Toen Hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen 
aangedaan en weder plaats genomen had, zeide Hij tot hen: 
Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? 
13 Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik 
ben het. 
14 Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, 
behoort ook gij elkander de voeten te wassen; 
15 want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk 
Ik u gedaan heb. 
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16 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn 
heer, noch een gezant boven zijn zender. 
17 Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet. 

 
Judas was nog niet naar buiten gegaan. Het was daarom nog niet 

het samen zijn van de hemelse familie. Dat vinden we pas na vers 

30. De Here onderwees hen nog in hetgeen die familie behoort te 

kenmerken: aandacht, zorg en geen verwijten, maar toepassing van 

het wasmiddel, het woord Gods, niet vanuit een hoge positie van 

leraar, maar in de houding van een dienstknecht die bereid is de 

minste te zijn.  

 

En kunnen wij zeggen dat we die les kennen en weten toe te 

passen? Als we daar moeite mee hebben, laten we dan denken aan 

de woorden in het begin van dit hoofdstuk: de Here heeft de zijnen 

die in de wereld waren liefgehad tot het einde, of eindeloos. Als Hij, 

de Heilige en de Reine, ons kon liefhebben ondanks onze vele 

tekorten, hoe veel te meer behoren wij dan elkander lief te hebben, 

daar wij ook zelf zoveel tekort komen. Als liefde de motor wordt, is 

er onverwacht veel mogelijk. 

 

De verrader aangesproken 
 

18 Ik spreek niet van u allen; Ik weet, wie Ik heb uitgekozen; maar 
het schriftwoord moet vervuld worden: Hij, die mijn brood eet, heeft 
zijn hiel tegen Mij opgeheven. 
19 Thans reeds zeg Ik het u, eer het geschiedt, opdat gij, wanneer 
het geschiedt, gelooft, dat Ik het ben. 
20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, 
ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden 
heeft. 
 

Door de voetwassing heeft de Here tot het geweten van Judas 

gesproken. 

In vers 10 heeft Hij gezegd “gij zijt rein, doch niet allen”. In dit vers 

18 sprak de Here nog duidelijker. Hij wist van iedere discipel hoe hij 

was en dacht; Hij wist dat de woorden uit Psalm 41:10 vervuld 

moesten worden: “Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood 

at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven”. De discipelen hadden dat nog 
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niet bedacht. Maar de Here heeft het hun hier voorzegd, opdat zij 

niet geschokt maar bevestigd zouden worden in hun besef dat Hij 

alle dingen wist en volmaakt de Schrift vervulde. Voor Judas echter 

was dit opnieuw een aanwijzing dat de Here inderdaad alle dingen 

wist, een waarschuwing op het laatst nog. 

De andere discipelen kregen nog eens de verzekering dat zij zich 

niet vergist hadden door in Hem te geloven. Als zij nadat Hij was 

opgestaan uit de doden, door Hem werden uitgezonden, mochten 

zij er op vertrouwen dat de Vader in de hemel, die Hem gezonden 

had, geheel achter hen stond:  “Maar Gij, Here, wees mij genadig en 

richt mij op, dan wil ik het hun vergelden.” (Ps.41:11) En Judas? Heeft 

hij beseft wat op vers 11 volgt?:“Hieraan weet ik, dat Gij welgevallen 

aan mij hebt, wanneer mijn vijand niet over mij juicht. Mij echter, om mijn 

onschuld steunt Gij mij, Gij stelt mij voor uw aangezicht, voor altoos. 

Geloofd zij de HERE, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in 

eeuwigheid. Amen, ja amen.“ (de verzen 12,13 en 14 van Psalm 41) 

 

De verrader aangewezen 
 

21 Na deze woorden werd Jezus ontroerd in de geest en Hij 
getuigde en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een van u zal Mij 
verraden. 
22 De discipelen zagen elkander aan, in het onzekere, van wie Hij 
sprak. 
23 Een van de discipelen, dien Jezus liefhad, lag aan de boezem 
van Jezus; 
24 hem dan gaf Simon Petrus een wenk en zeide tot hem: Zeg, wie 
het is, van wie Hij spreekt. 
25 Deze, aanstonds zich aan de borst van Jezus werpende, zeide 
tot Hem: Here, wie is het? 
26 Jezus dan antwoordde: Die is het, voor wie Ik het stuk brood 
indoop en wie Ik het geef. Hij doopte dan het stuk brood in en nam 
het en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. 

 
Eén van u. Wie kon dat zijn? De discipelen zullen het nauwelijks 

geloofd hebben. Ondenkbaar eigenlijk dat één zo iets zou doen. 

Johannes heeft de Here gevraagd wie het was. Het antwoord was 

vers 26: en de Here nam het stuk brood, doopte het in en gaf het 

aan Judas. Heeft de satan gevreesd dat Judas alsnog zou 

terugkeren van de weg waarop hij al zo ver gegaan was? Het was 
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ook wel ingrijpend zo ontmaskerd te worden. Hoe dan ook, de boze 

liet zijn prooi niet ontsnappen en voer in hem, waarna de Here 

tegen Judas zei: 
 
 27 Wat gij doen wilt, doe het met spoed. 

 

Wat de andere discipelen betreft, het blijkt dat het voor hen te 

onwaarschijnlijk was dat Judas zijn Meester zou verraden: 
 

28 Maar niemand van de aanliggenden begreep, waartoe Hij hem 
dit zeide; 
29 want sommigen meenden, dat Jezus, omdat Judas de kas hield, 
tot hem zeide: Koop wat wij nodig hebben voor het feest, of dat hij 
iets aan de armen moest geven. 
30 Hij nam dan het stuk brood en vertrok terstond. En het was 
nacht. 

 
Judas was de man aan wie de Here het geld toevertrouwde dat zij, 

die in Hem geloofden, Hem gaven. Van hem staat in Psalm 55 

(profetisch) geschreven:  “het is geen vijand, die mij smaadt; dat zou ik 

dragen; het is niet mijn hater, die zich over mij verheft; voor hem zou ik mij 

verbergen. Maar gij zijt het, een mens; mijns gelijke, mijn vriend en 

vertrouwde: wij, die samen vertrouwelijke omgang genoten, die in het 

feestgewoel gingen naar Gods huis”. (13-15) Hoe zou iemand 

verwachten of geloven, dat die vertrouweling Zijn Meester zou 

verraden? 

Wat de Here tot dan toe verhinderd had om geheel zijn hart voor de 

zijnen te openen, was met het heengaan van Judas uit hun midden 

weggenomen. Hij, het werktuig van de duivel, had part noch deel 

aan de dingen van het Vaderhuis waarover de Here wilde spreken 

met hen die Hij daar zou binnen brengen. 
 

31 Toen hij dan heengegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des 
mensen verheerlijkt en God is in Hem verheerlijkt. 
32 Als God in Hem verheerlijkt is, zal God ook Hem in Zich 
verheerlijken, en Hem terstond verheerlijken. 
33 Kinderkens, nog een korte tijd ben Ik bij u; gij zult Mij zoeken en, 
gelijk Ik de Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen, 
zo spreek Ik thans ook tot u. 
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Hoe zou de Here zo hebben kunnen spreken zolang Judas nog bij 

hen was? In deze woorden nam de Here als het ware het standpunt 

in dat volle werkelijkheid zou zijn als zijn werk op Golgotha zou zijn 

volbracht. Dan zou Hij ook kunnen spreken van “Mijn Vader en uw 

Vader”, maar dat kon niet als de verrader daar nog bij hen was. 

Zeker, zij konden Hem niet volgen. En een engel zou tot hen 

zeggen: “wat zoekt gij de Levende tussen de doden?” 

Een nieuw gebod dat paste bij de nieuwe situatie nadat Hij zijn 

werk volbracht zou hebben, gaf de Here hun: 
 

34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u 
liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. 
35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien 
gij liefde hebt onder elkander.  

 

Het is niet slechts het gebod dat zij en wij die in Hem geloven onze 

broeders en zusters moeten liefhebben; Hij heeft ook gezegd naar 

welk voorbeeld: zoals Hij ons heeft liefgehad. 
 

36 Simon Petrus zeide tot Hem: Here, waar gaat Gij heen? Jezus 
antwoordde: Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen, maar gij 
zult later volgen. 
37 Petrus zeide tot Hem: Here, waarom kan ik U thans niet volgen? 
Ik zal mijn leven voor U inzetten! 
38 Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor Mij inzetten? Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, de haan zal niet kraaien, eer gij Mij driemaal 
verloochend hebt. 

 
Met zijn vraag in vers 36 ging Petrus in op de woorden van de Here 
in vers 33. Wat de Here vervolgens gezegd had over elkaar 
liefhebben in de verzen 34 en 35 ging geheel langs hem heen. Hij 
was nog te zeer geschokt door de verontrustende mededeling van 
de Here dat waar Hij heenging Petrus niet zou kunnen komen. 
Petrus had de Here lief, hij had Hem gevolgd vanaf het moment dat 
hij door zijn broer Andreas bij de Here was gebracht. Hij had het 
vaste voornemen dat zijn hele leven te blijven doen. Zou de Here 
nu ergens heengaan waar hij Hem niet kon volgen? Dat kon toch 
niet waar zijn? Dezelfde gedachten leefden ongetwijfeld ook bij de 
andere discipelen, maar zoals zo vaak was Petrus de 
woordvoerder.: “Here, waar gaat Gij heen?” 
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De Here, die wist wat over Hem zou komen en ook wist dat Hij die 
weg naar het kruis van Golgotha alléén zou gaan; het lijden en 
oordeel dat daar zou plaatsvinden alleen zelf kon ondergaan, 
antwoordde Petrus: “Waar ik heen ga kunt gij mij nu niet volgen, maar 

gij zult later volgen.” Later, wanneer de Here zou hebben 
uitgeroepen: “Het is volbracht!” en Hij uit het graf zou zijn opgestaan 
en tot Zijn Vader in de hemel zou wederkeren, zou Hij zeggen: 
“..maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u 

komt,...”. (Hand. 1:8) Zover was het echter nog niet en Petrus 

probeerde nog in eigen kracht de Here te volgen en voor Hem te 
strijden: “Ik zal mijn leven voor u inzetten!” De Here moest hem  nog 
eens leren dat in ons geen enkele kracht is: “de haan zal niet kraaien, 

eer gij Mij driemaal verloochend hebt.” Het is maar de vraag of Petrus 
dat toen begrepen heeft, maar zeker is dat hij het begreep toen de 
haan kraaide nadat hij daadwerkelijk de Here driemaal had 
verloochend. Hoe ontroerend is het te lezen in Lucas 22:61: “En de 
Here keerde Zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het 
woord des Heren, hoe Hij tot hem gezegd had: Eer de haan heden kraait, 
zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende 
bitter.” 
 
Petrus moest op een harde wijze een les leren, die wij allemaal 
leren moeten: in eigen kracht kunnen wij de Here niet volgen, dat 
leidt slechts tot teleurstelllingen. Maar voor een weg in 
gehoorzaamheid geeft de Here kracht. (Zie Num. 14:40-45) Zoals 
Paulus schrijft: “want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.” (2 Kor. 
12:10) 
 

38 Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor Mij inzetten? Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, de haan zal niet kraaien, eer gij Mij driemaal 
verloochend hebt. 

 
Ja, de Here kende Petrus en kende ook ons en wist van onze 

fouten en misdragingen toen Hij naar Golgotha ging. En al die 

tekortkomingen hebben niet kunnen veranderen dat God de wereld 

zo heeft liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een IEDER die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan maar 

het eeuwige leven zal hebben. 

 

Wordt D.V. vervolgd. 

~~~~~~~~~~ 
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De profetie van Ezechiël (30) 
______________________________________________ 
 
Hoofdstuk 35 

 

Dit korte hoofdstuk bevat de profetie tegen Edom, het nageslacht 

van Esau. Hij is de eerstgeborene van Izaäk geweest die echter zijn 

eerstgeboorterecht aan Jakob heeft verkocht, waarmee hij de 

beloften van God aan Abraham verachtte, waarom hij in Hebr. 

12:16 een ongoddelijke wordt genoemd. In de loop van de 

geschiedenis bleek zijn nageslacht zeer vijandig tegenover Israël 

en Gods bedoelingen met dat volk te staan. De slotsom met 

betrekking tot Edom lezen we in Maleachi 1:2-4: “Was niet Esau 

Jakobs broeder? luidt het woord des HEREN. Toch heb Ik Jakob liefgehad, 

maar Esau heb Ik gehaat; Ik heb zijn bergen tot een woestenij gemaakt en 

zijn erfdeel aan de jakhalzen der woestijn prijsgegeven. Wanneer Edom 

zegt: Wij zijn verwoest, doch wij zullen de puinhopen weer opbouwen; Zo 

zegt de HERE der heerscharen: Laten dezen bouwen, maar Ik zal afbreken; 

men zal het noemen: gebied der goddeloosheid, en: het volk waarop de 

HERE voor eeuwig toornt.”  
De inhoud van Ezechiël 35 is geheel in overeenstemming met die 

woorden. 
 

1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
2 Mensenkind, keer uw gelaat naar het gebergte Seïr, profeteer 
daartegen 
3 en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, Ik zal u, gebergte Seïr! Ik strek 
mijn hand tegen u uit en maak u tot een oord van woestheid en 
verwoesting. 
4 Tot een puinhoop zal Ik uw steden maken, een woestenij zult gij 
worden, en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. 
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Esau was bevoorrecht. Hij was de oudste en had het recht van de 
eerstgeborene. De Here had tegen Rebekka voor de geboorte van 
de tweeling wel gezegd dat de oudste de jongste zou dienen, maar 
niet dat de oudste zijn recht als eerstgeborene moest opgeven. Er 
is toen evenmin gezegd dat de Here de oudste haatte of dat hij 
bestemd was om verloren te gaan. Maar de geschiedenis heeft 
uitgewezen hoe het geslacht van Esau was. En God haatte het, 
zoals in Maleachi geschreven is: ongoddelijk zoals hun eerste 
stamvader. 
 

5 Omdat gij een eeuwige vijandschap hebt gekoesterd en gij de 
Israëlieten hebt overgeleverd aan het geweld van het zwaard ten 
tijde van hun rampspoed, ten tijde van de eindafrekening, 
6 daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, tot 
bloed zal Ik u maken en bloed zal u vervolgen; daar gij het 
vergieten van bloed niet hebt geschuwd, zal bloed u vervolgen. 
7 Ik zal het gebergte Seïr tot een oord van woestheid en 
verwoesting maken en daar uitroeien al wie er komt of gaat. 
8 Zijn bergen zal Ik met gevallenen overdekken. Op uw heuvels, in 
uw dalen en in al uw beekbeddingen zullen zij vallen, die door het 
zwaard zijn geveld. 
9 Tot een eeuwige woestenij zal Ik u maken; uw steden zullen niet 
meer bewoond worden; en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. 

 
In Jesaja 34 en in Jeremia 49 was reeds eerder het oordeel over 
Edom aangezegd. In Jeremia werd daarbij een vergelijking met 
Sodom en Gomorra getrokken. In Ezechiël 25 vonden we ook al het 
oordeel over Edom aangekondigd en in Amos 9:12 lezen we dat 
Israël in de toekomst “het overblijfsel van Edom” erfelijk zal 
bezitten. Vijandschap tegen het volk van God, ook al is dat volk niet 
trouw tegenover God, betekent vijandschap tegen God en zijn 
voornemens die met Israël vervuld zullen worden. De boze 
inspirator, de duivel, voert zijn werktuigen altijd in het verderf, zoals 
Haman in de dagen van Esther en eertijds Farao. Zo wordt hier ook 
de totale ondergang van het nageslacht van Ezau aangekondigd. 
 

10 Omdat gij gezegd hebt: Die beide volken en die beide landen 
zullen mij toebehoren; wij nemen ze in bezit (hoewel de HERE daar 
was) 
11 daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, met 
dezelfde toorn en naijver waarmee gij hen in uw haat behandeld 
hebt, zal Ik ook handelen en Mij onder hen doen kennen, wanneer 
Ik u richten zal. 
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12 En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Ik heb al de lasteringen 
gehoord, die gij tegen de bergen van Israël gesproken hebt: zij zijn 
verwoest; zij zijn ons gegeven om ons te voeden! 
13 Ja, gij hebt een hoge toon tegen Mij aangeslagen en grote 
woorden tegen Mij opeengestapeld; Ik heb het wel gehoord. 

 

Wie zal zijn hand aan Israël slaan 

en dan onschuldig wezen? 

Laat God die vijand ook begaan, 

zijn einde is te vrezen.  

 

Het is het volk dat om Gods Woord 

en wegen veel moest lijden. 

Maar als het zich bekeert en hoort 

zal God hen weer bevrijden. 

 

Hun druk en moeite duurt slechts tot 

zij schuld voor God belijden: 

Wij kruisigden de Zoon van God, 

door ons moest Hij dat lijden. 

 

Dan komt Hij weer in heerlijkheid 

en als Hij zal verschijnen, 

brengt Hij de vrede na de strijd, 

verlossing voor de zijnen. 
 
De Here brengt tot stand wat Hij heeft beloofd. Zowel de oordelen 
die Hij aankondigt als de zegen die Hij heeft toegezegd zullen op 
Gods tijd komen. Naar ik meen is wat Edom betreft het oordeel 
reeds gekomen.  
 

14 Zo zegt de Here HERE: Tot vreugde van de ganse aarde zal Ik 
van u een woestenij maken; 
15 zoals gij u verheugt omdat het erfdeel van het huis Israëls 
verwoest is, zo zal Ik aan u doen: een woestenij zult gij worden, gij 
gebergte Seïr, ja Edom geheel en al. En men zal weten, dat Ik de 
HERE ben.  

 
Wie Israël aanraakt, raakt Gods oogappel aan, toen en nu nog. Dat 
zal zeker niet ongestraft blijven. Bovendien heeft de Here van 
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Palestina  nadrukkelijk gezegd: het land is van Mij. Dat mochten de 
hedendaagse bewoners van dat gebied ook wel eens bedenken. 

 

En in onze tijd is de aandacht van velen, ook van de media, sterk 

op het Midden-Oosten, maar zeker ook op Israël gericht. We 

kunnen er echter zeker van zijn dat God voor dat land en dat volk 

veel meer  aandacht heeft. Zijn land en Zijn volk! De Here zal Zijn 

recht niet prijs geven. 

 

Hoofdstuk 36 
 

1 Gij nu, mensenkind, profeteer over de bergen van Israël en zeg: 
Bergen van Israël, hoort het woord des HEREN. 
2 Zo zegt de Here HERE: omdat de vijand van u gezegd heeft: ha, 
eeuwige hoogten zijn in ons bezit gekomen, 
3 daarom profeteer en zeg: zo zegt de Here HERE: juist omdat men 
u van alle kanten verwoest en vertreden heeft, opdat gij het bezit 
zoudt worden van het overblijfsel der volken, en omdat gij in 
opspraak gebracht en belasterd zijt door de mensen; 
4 daarom, bergen van Israël, hoort het woord van de Here HERE. Zo 
zegt de Here HERE tot de bergen, de heuvels, de beekbeddingen en 
de dalen, tot de woeste puinhopen en de ontvolkte steden, die voor 
het overblijfsel der omwonende volken tot buit en tot een voorwerp 
van spot geworden zijn, 

 

De profeet moest over de bergen en dalen in Israël profeteren. De 

bergen worden zelfs opgeroepen om te horen. Dat is vanzelf niet 

letterlijk bedoeld, maar toont ons duidelijk dat de Here niet slechts 

het volk, maar ook het land claimt als zijn eigendom. Hij geeft het 

aan wie Hij wil en niemand hoeft te denken dat hij door diplomatie 

of door macht de beschikking daarover kan krijgen. Dat de Here het 

tijdelijk aan verwoesting heeft prijs gegeven, wil niet zeggen dat hij 

de zeggenschap over dat land heeft prijs gegeven. Zijn beslissing 

dat het voor Abraham en zijn nageslacht tot een eigendom zal zijn, 

is nooit herroepen. Maar dat betekent weer niet, dat het huidige, 

voor het merendeel ongelovige Israël er op kan rekenen dat de 

Here hen het ongestoorde genot van dat land verzekert. Het 

definitieve herstel in het land van hun vaderen hangt met hun 

bekering en verootmoediging voor God samen.  
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5 daarom, zo zegt de Here HERE, voorwaar, in het vuur van mijn 
naijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel der volken en tot geheel 
Edom, die met hartgrondige vreugde en diepe minachting mijn land 
voor zichzelf ten erfdeel hadden bestemd om het volkomen uit te 
plunderen; 
6 daarom, profeteer over het land van Israël en zeg tot de bergen 
en de heuvels, tot de beekbeddingen en de dalen: zo zegt de Here 
HERE: zie, Ik spreek in mijn naijver en in mijn grimmigheid: omdat gij 
de smaad der volken gedragen hebt, 
7 daarom, zo zegt de Here HERE, zweer Ik: voorwaar, de volken die 
rondom u wonen, zullen zelf hun smaad dragen.  

 

De Joodse bevolking van dat land bouwt met grote ijver weer op 

wat verwoest was en het valt niet te ontkennen dat zij veel bereikt 

hebben. Het is wonderlijk hoe de Here alle dingen leidt. 

Als in de dagen vanouds heeft Hij niet toegelaten dat hun vijanden 

de overhand kregen. Maar anderzijds is het nog steeds het volk dat 

onder de toorn van God ligt. En de Here zal toelaten dat zij nog in 

grote druk komen. Maar niet om hen te plagen, maar opdat zij tot 

verootmoediging komen en tenslotte zullen belijden wat ook de 

broers van Jozef beleden hebben: “Voorwaar, wij zijn schuldig aan 

onze broeder, wiens benauwdheid wij zagen toen hij ons om genade bad, 

maar wij hoorden niet; daarom komt deze benauwdheid over ons”. (Gen. 

42:21) en “wat zullen wij spreken en wat zullen wij ons rechtvaardigen? 

God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden”. (Gen. 44:16) 

Maar de volken rondom waren niet beter en hoewel God hen heeft 

gebruikt om Israël te tuchtigen, vergeet de Here niet dat zij zich niet 

in vroomheid maar in goddeloze haat en wreedheid hebben 

uitgeleefd toen zij zich vrolijk maakten om de rampspoed over Gods 

volk. God zal zich nog over zijn volk en zijn land ontfermen, maar 

hun vijanden om hun woede straffen. 

 

 

Zij zullen zien wie zij hebben doorstoken 

en met een rouwklacht als over een Zoon 

in diepe ootmoed, en hun trots gebroken, 

hun schuld belijden zonder vroom vertoon. 
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Een geest van Gods gena en van gebeden, 

zal over hen dan uitgegoten zijn. 

Van ontrouw en hun zonden uit ’t verleden 

wast Jezus’ bloed ook hen volkomen rein. 

 

Dan zal Hij hun zijn grote liefde tonen 

zoals ook Jozef eertijds heeft gedaan. 

Dan zal het nageslacht van Jakobs zonen 

in gunst bij God en alle volken staan. 

(Zacharia 12:10-14) 
 
 

8 Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw 
vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst. 
9 Want zie, Ik kom bij u en keer Mij tot u, gij zult bewerkt en bezaaid 
worden. 
10 Ik zal de mensen op u talrijk maken: het ganse huis Israëls; de 
steden zullen weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden. 
11 Ja, Ik zal mensen en dieren op u talrijk maken, zij zullen zich 
vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn; Ik zal u bevolken als vanouds 
en u weldoen meer dan vroeger; en gij zult weten, dat Ik de HERE 
ben. 
12 Ik zal mensen op u doen verkeren, en wel mijn volk Israël, die 
zullen u in bezit krijgen; gij zult hun tot een erfdeel zijn en hen niet 
langer van kinderen beroven. 

 
Dit is een duidelijke belofte van herstel, zowel voor het volk als voor 
het land Israël. De Here zal de belofte van het land die Hij aan 
Abraham gedaan heeft, zeker aan zijn nageslacht waar maken. Dat 
nageslacht zal het onbetwist bezitten, maar pas nadat het volk Hem 
heeft erkend en aangenomen die als Eerste het recht heeft op de 
vervulling van die belofte, de Koning uit het geslacht van David 
naar het vlees. Heel lang is door veel christenen ontkend dat zulk 
een herstel van Israël zal plaats vinden. Daarin is inmiddels 
verandering gekomen. Voor hen die al zo ver zijn afgeweken dat zij 
de onfeilbaarheid van Gods heilig Woord al niet meer erkennen, zal 
het hoogstens een merkwaardig fenomeen zijn, dat hun niet meer 
inzicht zal geven dan uit de berichten in de media te putten valt, als 
dat al inzicht genoemd mag worden. 
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13 Zo zegt de Here HERE: Omdat men van u zegt: een 
mensenverslinder zijt gij, een land, dat zijn volk van kinderen 
berooft, 
14 daarom zult gij geen mensen meer verslinden en uw volk niet 
meer van kinderen beroven, luidt het woord van de Here HERE. 
15 Ik zal u de hoon der volken niet meer doen horen, de smaad der 
natiën zult gij niet meer dragen, en gij zult uw volk niet meer van 
kinderen beroven, luidt het woord van de Here HERE. 

 
Niet door het enthousiasme van pioniers of door vernuftig 
uitgevoerde maatregelen zal het land tot bloei komen, hoewel de 
voortuitgang tot nog toe niet ontkend hoeft te worden. Maar veel 
groter en veel verder reikend zal de verandering en ontwikkeling 
zijn, als de Here het land weer zegent en tot zegen stelt. Dan zal de 
uit de oude tijd zo bekende uitdrukking “vloeiend van melk en 
honing” niet slechts een leus zijn, maar werkelijkheid worden. Dat 
alles zal echter komen op Gods tijd en na de bekering van Israël. 
De christenen kunnen dat niet teweeg brengen noch bespoedigen. 
Daarvoor zal eerst vervuld moeten zijn wat de Here in Matth. 24:14-
27 en de volgende verzen heeft gezegd. 
 

17 Mensenkind, toen het huis Israëls nog in zijn land woonde, heeft 
het dat verontreinigd door zijn handel en wandel. Als de 
maandelijkse onreinheid, zo was hun wandel in mijn ogen. 
18 Daarom stortte Ik mijn grimmigheid over hen uit vanwege het 
bloed dat zij in het land vergoten hadden, en omdat zij het 
verontreinigd hadden door hun afgoden. 
19 Ik verstrooide hen onder de volken, zodat zij over de landen 
verspreid raakten; naar hun handel en wandel richtte Ik hen. 
20 En bij alle volken waar zij kwamen, ontheiligden zij mijn heilige 
naam, doordat men van hen zeide: Dezen zijn het volk des HEREN, 
maar toch moesten zij weg uit zijn land. 
21 Dit deed Mij leed om mijn heilige naam, die het huis Israëls 
ontheiligd had onder de volken in wier gebied zij gekomen waren.  

 
In enkele teksten heeft de Here de profeet laten opschrijven wat de 
slotsom is geweest van het verblijf van Israël in het voor hen 
bestemde land. Zij hebben door hun goddeloosheid dat land 
verontreinigd en de Here heeft hen daaruit verdreven en hen 
verstrooid over de landen. Maar ook die tuchtiging hebben zij niet 
ter harte genomen. Voor zover zij nog aan de godsdienst van hun 
vaderen vasthielden, hebben zij dat vereenvoudigd tot het in acht 
nemen van 630 (?) geboden en dat zonder enig geestelijk inzicht. 
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Dat een groot deel van de christenheid het er niet veel beter heeft 
afgebracht is niet het onderwerp in het boek Ezechiël en laat ik 
daarom hier buiten beschouwing.  
(Laten we echter niet vergeten dat de Here joodse apostelen en 
predikers heeft gebruikt om ook onder de heidenen de boodschap 
van verlossing door Jezus Christus bekend te maken en dat de 
gelovigen uit de volken daarom alle reden hebben om ten opzichte 
van Israël dankbaar te zijn. De schuld van de zogenaamde 
christenvolken ten opzichte van Israël is dan ook enorm groot, te 
meer omdat zij niet alleen ondankbaar zijn gebleven tot op 
vandaag, maar bovendien de Joden heftig vervolgd en uitgebuit 
hebben. In de media en bij politici is dat besef tot op vandaag 
nauwelijks terug te vinden.) 

 
22 Daarom, zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Here HERE: niet om 

uwentwil doe Ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die 

gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt. 

23 Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te 
midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken zullen 
weten, dat Ik de HERE ben, luidt het woord van de Here HERE, 
wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. 
24 Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle 
landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; 
25 Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al 
uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; 
26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw 
binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik 
zal u een hart van vlees geven. 
27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar 
mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen 
onderhoudt. 
28 Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij 
zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn. 

 
Wat wij sinds 1948 zien, de terugkeer van veel Joden naar 
Palestina, wat door velen gezien werd als de vervulling van de 
beloften dat Israël hersteld zal worden, is niet wat in vers 24 van dit 
hoofdstuk staat. Noch minder zijn de verzen 24-27 vervuld. Zij zijn 
niet door de Here naar hun land teruggebracht, maar zijn op eigen 
initiatief daartoe gekomen, mede door hun erbarmelijke 
omstandigheden na de oorlog 1939-45. Van menselijke kant bezien 
verdienden en verdienen zij alle begrip en hulp van de Europese 
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landen. Maar dat is hier niet het onderwerp. Het is hier de vraag of 
het ontstaan van de staat Israël gezien moet worden als vervulling 
of ten dele vervulling van de beloften voor Israël in dit en andere 
gedeelten van de Schrift. Dat is niet het geval. 
(Het is mijn overtuiging dat de Here de ontwikkeling na 1945 zal 
gebruiken om alles gereed te maken voor de opkomst van het 
laatste wereldrijk en het optreden van de antichrist, met de 
verdrukking die dat met zich meebrengt, opdat een rest van Israël 
in die moeilijke tijd tot de erkenning zal komen dat zij in de 
verwerping van Christus gezondigd hebben. Het voert te ver dat 
hier verder uit te werken. Het kan de lezer wat licht geven als hij 
beseft dat met Israël zal gebeuren wat met de broers van Jozef 
gebeurd is in de tijd van de hongersnood.) 
Hier, in Ezechiël 36, moest de profeet niet schrijven over de 
moeilijke weg die de Here met zijn volk zal gaan opdat zij tot 
bekering komen; hier wordt betoogd dat de Here hen zal doen 
terugkomen in hun land, dat Hij hun zonden zal wegnemen en hun 
een ander hart en een andere geest zal geven dan die hen tot nog 
toe geleid heeft. Gods Geest zal hen leiden, waarna zij met recht 
een volk Gods genoemd kunnen worden. 

  
29 Ik zal u van al uw onreinheden verlossen, Ik zal het koren roepen 
en het vermeerderen, en over u geen hongersnood brengen. 
30 Ja, Ik zal de vrucht van het geboomte en de opbrengst van het 
veld vermeerderen, opdat gij niet meer de smaad van hongersnood 
te dragen krijgt onder de volken. 
31 Dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw 
handelwijze, die niet goed was, en gij zult van uzelf walgen om uw 
ongerechtigheden en uw gruwelen. 
32 Niet om uwentwil doe Ik het, luidt het woord van de Here HERE; 
weet dat wel! Schaamt u en wordt schaamrood over uw wandel, 
huis Israëls. 
33 Zo spreekt de Here HERE: Wanneer Ik u reinig van al uw 
ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken en zullen de 
puinhopen herbouwd worden; 
34 het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een 
woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. 
35 En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als 
de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, 
zijn weer versterkt en bewoond. 
36 Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, 
dat Ik, de HERE, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat 
verwoest was. Ik, de HERE, heb het gesproken en Ik zal het doen. 
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37 Zo zegt de Here HERE: Ook dit zal Ik Mij door het huis Israëls 
laten afsmeken om hun te doen: Ik zal hen zo talrijk aan mensen 
maken als een kudde schapen; 
38 zo vol als met een kudde offerschapen, als met de kudde 
schapen op Jeruzalems feesten, zo vol zullen de verwoeste steden 
zijn met mensenkudden. En zij zullen weten, dat Ik de HERE ben. 

 

Zoals ook heden de Here de zonden wil en zal vergeven indien 

iemand zich bekeert en in Jezus Christus gelooft, zal in die 

toekomende tijd ook Israël na geloof en bekering ervaren dat de 

Here de zonden vergeeft en wil zegenen. Ook bij hen zullen de 

zonden vergeven worden op grond van het lijden en de dood van 

Gods Zoon. Maar die dingen heeft de Geest van God niet door de 

profeet laten optekenen. Hij moest wel opschrijven dat de Here hen 

van hun ongerechtigheden zal reinigen. Niemand kan zijn zonden 

uit het verleden ongedaan maken. Alleen de Here kan een mens of 

mensen van zonden reinigen na bekering en geloof en dat geldt 

ongetwijfeld ook voor Israël. Maar dan zullen ook alle beloften voor 

Israël vervuld worden en zal blijken dat Gods Woord stand houdt in 

eeuwigheid. 

 

Wordt D.V. vervolgd 

J.Ph.B. 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~ 
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Het verbond (2) 
______________________________________________ 
 

De vorige keer hebben we de verschillende verbonden in de Bijbel 

overdacht. Voor een duidelijker zicht op het nieuwe verbond, 

waarvan de Here Jezus heeft gesproken toen Hij de drinkbeker aan 

Zijn discipelen gaf en zei: “dit is het nieuwe verbond in Mijn bloed”, 

kan een vergelijking met de joodse feesten die in Leviticus 23 

worden genoemd, nuttig zijn. Het zijn er 6 in het totaal, die echter 

door de wijze waarop zij in de tijd van het jaar zijn geplaatst in twee 

groepen uiteen vallen: 

 

A1:   Lev. 23:5: 

 in de 1e maand, dag 14: Het Pascha 

A2:   Lev. 23:6: 

 in de 1e maand, dag 15: Het feest van de ongezuurde  

 broden met op de dag na de  sabbat (zondag) het aanbieden 

 van de eerste schoof van de  oogst. 

A3:   Lev. 23:15:  

50 dagen later:Het Pinksterfeest, waarbij 2 beweegbroden 

met zuurdeeg gebakken de Here werden aangeboden. 

 

Dit is een eerste groep van drie hoogtijden die allen geteld worden 

vanaf de eerste maand. Daarna volgt een vers dat ogenschijnlijk 

met al deze feesten of met die erop volgen niets van doen heeft 

(vers 22) en waarin een voorschrift wordt gegeven om het land niet 

geheel af te maaien en de gevallen aren niet op te rapen.  

 

Dan volgt de tweede groep: 
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B1:  Lev. 23:24:  

in de 7e maand, dag 1:  gedachtenis des geklanks 

B2:  Lev. 23:27: 

in de 7e maand, dag 10:  grote Verzoendag 

B3:  Lev. 23:34: 

in de 7e maand, dag 15:  Loofhuttenfeest 

 

Deze feesten vallen in de zevende maand. Opvallend is dus dat de 

eerste groep van feesten gerekend wordt vanaf de eerste maand 

(of de eerste maand van de eerste helft van het jaar) en de tweede 

groep gerekend wordt  vanaf de eerste dag van de zevende maand 

(ofwel de eerste maand van de tweede helft van het jaar). Naar 

mijn overtuiging heeft de eerste groep betrekking op de betekenis 

van het werk van de Here voor Zijn gemeente en de tweede groep 

op de betekenis van Zijn werk voor Israël.  

In elke groep van feesten is er een feest dat wel bijzonder 

gekenmerkt wordt door het offer en het bloed: in de eerste groep 

het Pascha en in de tweede groep de grote Verzoendag. Waarom 

twee keer dat accent? 

 

Groep 1 

1. Omdat de christenen inderdaad deel hebben aan de reiniging 

door het bloed van Christus sinds Zijn dood en opstanding, maar 

de joden er door ongeloof en de verwerping van Christus (nog) 

geen deel aan hebben. Voor hen moet het offer van Christus 

opnieuw onder de aandacht komen. (gedachtenis des geklanks) 

2 Het tweede feest spreekt van de opstanding van Christus, 

3 het derde feest van het onstaan van de christelijke gemeente 

(twee broden: joden en heidenen).  

Dan volgt de reeds genoemde pauze in vers 22 met aandacht voor 

de armen en de vreemdelingen door het graan dat over is gebleven. 

Arm is Israël inderdaad tot op vandaag, zonder offer, zonder 

priester, zonder verzoening. En daarna komt: 

 

Groep 2 

4. Het vierde feest wijst op de terugkeer van Israël naar het Woord 

Gods, wat hen tot verootmoeding zal brengen. Gedachtenis van 
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het geklank, de weergave in de Statenvertaling, is naar mijn 

overtuiging de beste, vooral ook omdat bij het voorschrift voor de 

daarop volgende grote Verzoendag gezegd wordt dat zij zich 

moesten verootmoedigen. Dat kan men niet op bevel doen, maar 

is de uitwerking van het opnieuw luisteren naar de klanken van 

Gods Woord. 

5. Daarna kan het vijfde feest, de grote Verzoendag, vervuld 

worden, waarop de Hogepriester uit het heiligdom terugkeert en 

het volk zegent. Dat is een beeld van de wederkomst van 

Christus waarna Hij het volk zegenen kan.Dan is ook voor Israël 

de verzoening bewerkt. 

6. Daarop volgt slechts vijf dagen later het zesde grote feest van 

de volle oogst; het loofhuttenfeest. 

 

 

Als we dit hebben begrepen zien we dus dat het offer van Christus 

voor de gemeente vanaf het begin effectief is geweest, maar voor 

Israël pas effectief zal worden nadat zij door tuchtiging en het 

Woord Gods tot inkeer gebracht zijn. 

Nu terug naar het Nieuwe verbond. Het offer voor dat verbond is op 

Golgotha gebracht. God kan dus zonden vergeven en heeft dat 

reeds vele eeuwen gedaan bij ieder die zich bekeerde en in Jezus 

Christus geloofd heeft. Maar Israël als volk verzet zich nog steeds 

tegen het evangelie en laat de Here niet toe ook hen van zonden te 

reinigen en met hen het beloofde nieuwe verbond op te richten. 

Daardoor kennen de christenen (die werkelijk gelovig zijn) nu reeds 

de genade Gods en de zegeningen van kinderen van God te zijn, 

terwijl Israël nog steeds niet de zegen van het hun beloofde nieuwe 

verbond heeft ontvangen. 

 

Het is duidelijk dat het verstaan van deze dingen vereist dat men 

bevrijd is van de eeuwenoude dwaling dat de christenen bij Israël 

zijn gevoegd en eveneens van de gedachte dat de gemeente in de 

plaats van Israël is gekomen. Lezer, Asnath, de vrouw van Jozef, 

was niet gevoegd bij zijn broers die nog steeds trachtten die broer 

te vergeten. Nee, zij was met Jozef verbonden toen zijn broers nog 

niet in Egypte gekomen waren. Zij had ook de plaats van die broers 
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niet ingenomen. Zo heeft de gemeente de plaats van Israël niet 

ingenomen en is zij ook niet bij Israël gevoegd.  

De weg van die broers is heel anders geweest dan de weg van 

Asnath die met Jozef trouwde. Zo zal de weg van Israël anders zijn 

dan de weg van de gemeente. Asnath heeft nooit honger gekend, 

de broers wel. Zo zal de gemeente de grote verdrukking niet 

meemaken, maar Israël wel, opdat zij eindelijk tot inkeer komen. 

Als dat het geval zal zijn, zal Christus voor hen verschijnen in 

heerlijkheid en dan zal ook het nieuwe verbond met Israël worden 

opgericht; maar het offer voor dat verbond, op Golgotha gebracht, 

zal niet herhaald worden, dat zal ook voor hen voldoende zijn. (Nu 

begrijpen we ook waarom Mozes de tweede maal niet twee keer op 

de rots mocht slaan. [Num. 20:11] Het is tot in eeuwigheid genoeg 

dat Christus éénmaal op het kruis door God geslagen is.) 

 

In Gal. 3:7 en 9 heeft Paulus geschreven dat zij die uit het geloof 

zijn, zonen van Abraham zijn. Abraham heeft lichamelijk nageslacht 

door natuurlijke geboorte, nl. de Israëlieten, maar ook geestelijk 

nageslacht, door wedergeboorte. God sprak ook van nageslacht als 

het zand aan de oever van de zee (natuurlijk zaad) en van 

nageslacht als de sterren des hemels (geestelijk nageslacht). 

 

Als uit niet joodse gelovige ouders (die geestelijk nageslacht zijn) 

een kind wordt geboren, is dat kind geen natuurlijk nageslacht, 

maar ook geen geestelijk nageslacht. Als het na verloop van tijd in 

geloof de Here Jezus aanneemt, hoe kinderlijk ook, is het 

wedergeboren en behoort het bij het geestelijk nageslacht.  

Voor de heel kleine kinderen geldt, dat voor hen het koninkrijk der 

hemelen is, zoals de Here gezegd heeft. Als zij zo jong sterven, zijn 

zij ongetwijfeld behouden. Zij hadden wel een zondige natuur, maar 

die is op Golgotha geoordeeld en daardoor gaat niemand verloren. 

Voor de grote witte troon wordt ook niemand om die natuur 

geoordeeld. Het oordeel zal zijn naar de werken (Openb. 20:12 en 

13). 

Wat de ouderen betreft, laat ons niet oordelen. Wij weten niet wat 

op het laatste moment nog door iemands ziel is gegaan en of 

iemand op het laatst toch nog in geloof de Here Jezus heeft 
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aangegrepen. Laten we daarom wat voor ons verborgen is, aan de 

Here overlaten. 

 

Dit is zeker: de behoudenis is door geloof in Jezus Christus, zoals 

ook Abraham door geloof gerechtvaardigd is, en niet door een 

verbondsbelofte. 

 

J.Ph.B. 


