
 1 

  Jaargang 30      AD 2011 nr. 9 

 

 
Tijdschrift tot bemoediging, lering en bevestiging in de waarheid,  

die in Christus Jezus is. 

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

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

 
 

Eens zullen wij met Jezus leven; 
dan voelt, dan kent men geen verdriet. 
Dat uitzicht moet ons nooit begeven; 
zij, die geloven, haasten niet. 
Niet eeuwig zullen wij slechts hopen, 
want spoedig is de tijd vervuld, 
dan gaat de hemel voor ons open, 
wordt ons zijn heerlijkheid onthuld. 
 
Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten; 
des Heilands woorden zijn gewis. 
‘t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou hier ooit zijn macht beperken? 
‘t Heelal staat onder zijn gebied; 
en wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
 
Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, ‘t hoofd omhoog! 
Voor hen, die ‘t heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid, niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant, 
dáár is de vreemd’lingschap vergeten, 
en wij, wij zijn in ‘t vaderland! 
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Woord op zondag 
______________________________________________ 

 
Laten we iets lezen uit het boek Exodus, te beginnen bij Ex. 10:3: 

Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en zeiden tegen hem: Zo 
zegt de HEERE, de God van de Hebreeën: Hoelang weigert u zich 
voor Mijn aangezicht te vernederen? Laat Mijn volk gaan, zodat zij 
Mij dienen kunnen. 

Ex. 10:8,9: 
Toen werden Mozes en Aäron weer bij de farao gebracht en hij zei 
tegen hen: Ga Dien de HEERE, uw God! Wie precies zullen er gaan? 
En Mozes zei: Wij zullen met onze jongeren en ouderen gaan. Met 
onze zonen en dochters, met ons kleinvee en onze runderen zullen 
wij gaan, want wij hebben een feest voor de HEERE. 

EX. 10: 11: 
Zo niet! Laat toch de mannen gaan, zodat zij de HEERE kunnen 
dienen, want dat is waar u om verzocht hebt! En men dreef hen weg 
van voor de farao. 

Ex. 10:20-29: 
Maar de HEERE verhardde het hart van de farao, zodat hij de 
Israëlieten niet liet gaan. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw 
hand uit naar de hemel, zodat er duisternis komen zal over het land 
Egypte, en de duisternis te tasten is. Toen Mozes zijn hand 
uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel het 
land Egypte, drie dagen lang. Zij zagen elkaar niet, en drie dagen 
lang stond niemand op van zijn plaats. Voor alle Israëlieten echter 
was het licht in hun woongebieden. Toen riep farao Mozes, en zei: 
Ga en dien de HEERE. Alleen uw kleinvee en uw runderen moeten 
achterblijven. Uw kleine kinderen mogen wel met u meegaan. Maar 
Mozes zei: U moet ons zelf ook slachtoffers en brandoffers ter 
beschikking stellen, die wij aan de HEERE, onze God, zullen 
brengen, en ons vee zal ook met ons meegaan. Geen hoef zal 
achterblijven, want van het vee moeten wij nemen om de HEERE, 
onze God, te dienen, totdat wij daar komen. Maar de HEERE 
verhardde het hart van de farao, en hij wilde hen niet laten gaan. En 
de farao zei tegen Mozes: Ga bij mij weg! Wees op uw hoede, dat u 
mij niet nog eens onder ogen komt, want op de dag dat u mij onder 
ogen komt, zult u sterven! Mozes nu zei: U hebt juist gesproken. Ik 
zal u niet meer onder ogen komen. 
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We slaan de eerste drie verzen van hoofdstuk 11 even over, dat is 
eigenlijk een tussenzin, en lezen verder vanaf vers 4. Ex. 11: 4-10: 

En Mozes zei (terwijl hij dus nog steeds voor het aangezicht 
van farao stond): Zo zegt de HEERE: Omstreeks middernacht zal Ik 
uittrekken door het midden van Egypte en alle eerstgeborenen in 
het land Egypte zullen sterven, van de eerstgeborene van de farao 
af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene van de slavin 
die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborenen van het vee. Er 
zal een luid geschreeuw zijn in heel het land Egypte, zoals er nog 
nooit geweest is en zoals er ook nooit meer zijn zal. 
Maar bij de Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen 
mens of dier. Zo zult u weten dat de HEERE onderscheid maakt 
tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Dan zullen al deze 
dienaren van u naar mij toe komen, zich voor mij buigen en zeggen: 
Vertrek, u en al het volk dat in uw voetspoor gaat, en daarna zal ik 
vertrekken. Toen ging hij bij de farao weg, in brandende toorn. De 
HEERE nu had tegen Mozes gezegd: De farao zal naar u niet 
luisteren, zodat Mijn wonderen in het land Egypte nog talrijker 
worden. Mozes en Aäron hebben al deze wonderen gedaan voor de 
farao, maar de HEERE verhardde het hart van de farao, zodat hij de 
Israëlieten niet uit zijn land liet gaan. 

Ex. 12:3-7: 
Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van 
deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een 
lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet 
hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, 
één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het 
lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam 
zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet 
het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring 
houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de 
verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het 
vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan 
de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen 
waarin zij het eten zullen. 

Ex. 12:12, 13: 
Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle 
eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het 
vee. En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten 
voltrekken, Ik, de HEERE. En het bloed zal u tot een teken zijn aan 
de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan 
en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik 
het land Egypte zal treffen. 

Ex. 12:23: 
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Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar 
als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide 
deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver 
niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. 

Ex. 12:29: 
En het gebeurde te middernacht dat de HEERE alle eerstgeborenen 
in het land Egypte trof, vanaf de eerstgeborene van de farao, die op 
zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborene van de gevangene, 
die zich in de gevangenis bevond, en alle eerstgeborenen van het 
vee. 

Ex. 12:31, 32: 
En hij riep Mozes en Aäron in de nacht, en zei: Sta op, ga weg uit 
het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg, 
dien de HEERE, zoals u gesproken hebt. Neem zowel uw kleinvee 
als uw runderen mee, zoals u gesproken hebt, en ga heen. Maar 
zegen ook mij! 

En dan het laatste vers van dit hoofdstuk, vers 51: 
En het gebeurde op deze zelfde dag dat de HEERE de Israëlieten uit 
het land Egypte leidde, ingedeeld naar hun legereenheden. 

 

Het lied wat u net gelezen hebt, zegt ons dat het geloof nooit teveel 
kan verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. Wat zou hier 
ooit Zijn macht beperken? In de geschiedenis die we net gelezen 
hebben vinden we daar een prachtig voorbeeld van. Ook spreekt 
dat lied over de komst van onze Heer. Beseffen wij wel wat voor 
een onmetelijk voorrecht wij hebben dat wij de komst van de Heer 
mogen verwachten? En als dat enigszins zo is, want volledig 
beseffen kunnen wij dat hier op aarde nooit, wat is dan naar de 
gedachte van de Heer? Dat als wij belijden dat wij de Heer 
verwachten, ook de praktische toestand waarin wij ons bevinden, 
dienovereenkomstig is. Zodat het niet alleen een belijdenis is met 
de mond maar ook een belijdenis met het hart en dat onze wandel 
en handel en datgene waar onze belangstelling naar uitgaat, ja, 
waar ons hart naar uitgaat, in overeenstemming is met die 
verwachting van de komst van de Heer.  
En weet u waarom dit zo dwingend noodzakelijk is? Omdat wij hier 
gelezen hebben dat wanneer God zijn volk gaat verlossen, het een 
volslagen duisternis is. En ik denk dat één van de bewijzen die wij 
ons zelf kunnen voorhouden dat wij de Heer verwachten en naar 
zijn komst uitzien, is dat wij erkennen dat wij omgeven zijn door de 
duisternis. We leven in het einde der tijden en dienovereenkomstig 
neemt de duisternis toe.  
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Wij hebben het grote voorrecht dat onze toekomst ligt in de 
heerlijkheid, dat wij gaan naar die plaats waarover in het boek 
Openbaring gezegd wordt dat het Lam haar lamp is. Maar op weg 
daarheen bevinden wij ons in de duisternis. En waar wordt die 
duisternis nu door gekenmerkt? Wordt die duisternis gekenmerkt 
door de ongerechtigheid, door de verdorvenheid die wij allerwege 
ontmoeten?  
Zelfs is het in onze tijd zo dat ook al zoeken wij de verdorvenheid 
en de ongerechtigheid niet, wij als het ware geen stap buiten de 
deur kunnen doen, onze ogen niet kunnen opslaan of het eerste 
wat ons gepresenteerd wordt door de vijand der zielen, de 
ongerechtigheid en de verdorvenheid is. Wij behoeven niet in 
details te treden, u en ik weten bijzonder goed wat onze ervaring in 
dit opzicht is. Het is een geweldig struikelblok voor de jonge 
mensen, wat de satan ook op hun weg legt en daarom is het zo 
goed om ons te bezinnen op wat de oorsprong van die duisternis is. 
Want die ongerechtigheid en verdorvenheid zijn slechts een gevolg, 
een consequentie van de ware oorzaak van de duisternis. De 
duisternis is veroorzaakt door de verwerping van de Here Jezus. De 

Here heeft gezegd: “Ik ben het Licht der wereld”. Wij weten uit het 

evangelie van Johannes dat het Licht gekomen is. En dan lezen wij 
in het eerste hoofdstuk van dat evangelie, vers 5: “En het licht schijnt 

in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.” En dan de 
verzen 9-11: “Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en 
ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem 
ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar 

de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.” En dan zegt de Here in 
hoofdstuk 3:19: “En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen 

is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht,...”. 
In geen ander evangelie legt de Heilige Geest zo de nadruk op het 
feit dat de Here Jezus het licht is wat schijnt in de duisternis. Het 
licht der wereld, zegt de Here van zichzelf. En weet u wat nu zo 
merkwaardig is? Dat in dat evangelie waar de Here van zichzelf 
zegt dat hij het Licht der wereld is, de Here vanaf het eerste 
hoofdstuk als verworpen gezien wordt. Juist is dit evangelie, waarin 
Hij ons wordt voorgesteld als de Zoon van God, als het Licht der 
wereld, wat in de wereld zou komen om een ieder mens te 
verlichten, juist hier wordt de Here van meet af aan voorgesteld als 
verworpen. Vandaar dat we ook in hoofdstuk 3 gelezen hebben dat 
de mensen de duisternis liever hadden dan het Licht.  
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De Here die als het Licht geschenen heeft in de duisternis zegt in 
Joh. 12:35: “Nog een korte tijd is het licht bij u;...” En weet u wat zo 
opmerkelijk is? Nadat de Here dat gezegd heeft, staat er: “En Hij 

ging weg en verborg Zich voor hen.” Dat is wat. 
Lezers, wat is de duisternis? De duisternis is dat de Here Jezus 
zich teruggetrokken heeft in de heerlijkheid. Er komt een ogenblik 
in het Johannes-evangelie dat de Here niet meer wandelt temidden 
van de mensen, maar dat Hij zich terugtrekt in de opperzaal met de 
zijnen. Met de zijnen die erkend hebben dat Hij het Licht der wereld 
is. En het is daarbuiten, buiten die opperzaal volslagen duister. Wij 
lezen dan ook dat, toen Judas wegging uit die opperzaal om de 
Here te verraden, het nacht was. (Joh.13:30) Het was nacht in het 
hart van Judas en het was nacht daarbuiten. 
Als we dat ogenblik ons nu voor de geest halen en wij zouden ons 
afvragen waar nog licht was, dan zouden we alleen kunnen 
antwoorden: daar in de opperzaal. Waarom? Omdat daar de Here 
was. Verder was er op de aarde, in deze wereld geen licht, want de 
Here was verworpen en het Licht had zich teruggetrokken met de 
zijnen in de opperzaal. Vandaar dat er ook staat dat toen Judas 
naar buiten ging, het nacht was.  
Met andere woorden: de oorzaak van de duisternis is de 
afwezigheid van de Here Jezus. En waarom is de Here afwezig? 
Omdat de mens Hem verworpen heeft.  
In het evangelie van Mattheüs wordt er een aantal keren door de 
Here gesproken over de buitenste duisternis. Die buitenste 
duisternis is de duisternis die gekenmerkt wordt door een absolute 
afwezigheid van het Licht. Wat een contrast, lezers, tussen ons die 
door Gods genade de Zoon uit de hemel mogen verwachten en 
onze plaats hier, en de mens die God verworpen heeft in Zijn Zoon 
en diens toekomst.  
In Ex. 8:1b lezen we: “Zo zegt de Heere: Laat Mijn volk gaan, zodat zij 

Mij kunnen dienen.” Dat aspect vinden we ook terug in de gedeelten 
die we gelezen hebben. Dat geldt in overdrachtelijke zin ook voor 
ons en wel in tweeërlei opzicht: enerzijds dat wij de Here hier op 
aarde reeds mogen dienen, anderzijds dat wij in de toekomst Hem 
op volmaakte wijze zullen dienen. We zingen ook in één van onze 
liederen: Hun dienst, o Heer, gescheiden van de wereld, is reeds 
een voorsmaak van de rust omhoog. (Geestelijke liederen 145:1) Is 
deze wereld voor ons duisternis? Staat in feite boven alles wat we 
zien, geschreven dat de Here Jezus verworpen is? Ik denk namelijk 
dat dat alles regelt wat onze wandel hier beneden betreft, wat we 
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ook al overdacht hebben. Wij verkeren in een wereld die onze Here 
en Heiland verworpen heeft en het beste en het meest uitnemende 
wat in het oog van de natuurlijke mens deze wereld kan 
voortbrengen is nochtans bevlekt met het bloed van de Zoon van 
God. Zien we zo deze wereld? We moeten die vraag voor onszelf 
invullen, ook de jonge mensen die het daar nog vaak moeilijk mee 
hebben; zoals wij ouderen, toen wij nog jong waren het daar ook 
bijzonder moeilijk mee gehad hebben. Welnu, beantwoordt die 
vraag. Ik denk dat de keuzes die we geregeld moeten maken op het 
pad dat we hier beneden lopen gemakkelijker worden als we 
erkennen dat we ons bevinden op het terrein van de vijand. Hier op 
deze wereld is de vijand de overste, hij heeft het voor het zeggen. 
We zijn op vijandelijk terrein. Een terrein wat de Here verworpen 
heeft, wat de Here tot het uiterste zal tegenstaan zoals we dat ook 
vinden in het beeld van farao. Op dat gebied bevinden we ons, 
gekenmerkt door de verwerping van de Here Jezus. Ik denk dat als 
we dat voldoende op ons laten inwerken, dat veel regelt, voor jong 
en oud. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 10:9: “Wij zullen met 

onze jongeren en ouderen gaan. Met onze zonen en dochters,...” Er blijft 
geen categorie achter. 
We hebben gelezen dat Here zei dat er duisternis zou komen die 
men tasten zou. (Ex. 10:21) Zo intens was die duisternis dat men 
die zou tasten.  
In 1 Joh. 1:1 lezen we: “Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord 
hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd 

hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens...” Wat 
een groot onderscheid vinden we hier tussen de mens in Egypte en 
degenen die de Here toebehoren, die tot Zijn volk gerekend 
worden. De eersten moeten de duisternis tasten en de anderen 
hebben het voorrecht het Licht der wereld te tasten, de persoon van 
onze Here. Johannes zegt het: we hebben het getast, we hebben er 
een verbinding mee en zo hebben dezen de duisternis kunnen 
tasten.  
Weet u, ik heb geprobeerd me die buitenste duisternis voor te 
stellen en ben toen tot de conclusie gekomen dat er twee zaken zijn 
waar ik mij geen goede voorstelling van kan maken: enerzijds de 
heerlijkheid die ons bereid is als gelovigen en anderzijds de 
eeuwige rampzaligheid die bestemd is voor hen die de Here 
verwerpen en verworpen hebben. In deze Godvijandelijke wereld 
waarin wij op reis zijn naar de heerlijkheid, zijn er toch nog altijd 
uitingen, symptomen die, zij het in zeer geringe mate, toch nog 
ergens verwijzen naar de Bijbel. We hebben nog een wetgeving die 
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zegt het onderscheid te maken tussen goed en kwaad. We kunnen 
nog naar programma’s luisteren of kijken waar de 
evangelieboodschap of geestelijke liederen ten gehore worden 
gebracht. Er zijn nog plaatsen waar Gods woord verkondigd wordt 
en zelfs als we kijken naar uitingen van de kunst in het verleden 
dan zien we dat die kunstenaars van vroeger tijden ook hetgeen 
wat zij verstonden met betrekking tot de Schrift uitgebeeld hebben, 
waarin we ook weer een glimp, een heenwijzing vinden naar de 
Here Jezus die gekomen is. Maar stelt u zich eens voor dat dat 
alles nu in absolute zin afwezig is. Dat er werkelijk niets maar dan 
ook niets meer is wat ook maar in de verste verte en in de zwakste 
mate een heenwijzing vormt naar het woord van God en naar de 
persoon van de Here Jezus. Moet dat niet verschrikkelijk zijn? Dat 
is die buitenste duisternis, dat is die, mag ik het zo zeggen, die 
absolute Godverlatenheid. En als we dat woord gebruiken dan 
moeten we zeggen: “Here, wie zijt Gij, dat Gij die duisternis, die 
verlatenheid van God bent ingegaan, niet voor Uzelf, maar voor mij 
opdat ik zou komen op de plaats waar Gij als het waarachtige Licht 
schijnt en ik zou komen op de plaats die in eeuwigheid voor mij 
bereid is.” Niet de duisternis, dat is de plaats waar de mens van 
nature heengaat, maar de plaats van het Licht. 
Weet u, in die gedeelten die we met elkaar gelezen hebben komen 
we drie dagen van duisternis tegen. De nachten waren 
vanzelfsprekend al donker, maar ook de dagen die daarop volgden 
waren van een zodanige duisternis dat men die kon tasten. Het was 
zo dik dat niemand als het ware van zijn plaats kon opstaan. Er was 
op geen enkele wijze gemeenschap met elkaar mogelijk. Men kon 
elkaar niet zien. Men wist niet eens van de één waar de ander was, 
men was absoluut aan zichzelf overgelaten. En het enige wat men 
kon tasten dat was niet elkaar maar de duisternis. Voelt u hoe 
verschrikkelijk dat is? In 1 Kor. 1:9 lezen we: “God is getrouw, door 
Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, 

onze Heere.” En in 1 Joh. 1: 3 lezen we: “wat wij gezien en gehoord 
hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en 
deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon 

Jezus Christus.” In deze duisternis ontbreekt elke elementaire vorm 
van gemeenschap, daar is de ziel volkomen alleen.  
Een gelovige kan zich in deze wereld alleen voelen, maar is nooit 
alleen want de Here is altijd bij hem of haar. En hij of zij kan ook 
nog de gemeenschap der gelovigen smaken, maar dezen in die 
duisternis zijn absoluut aan zichzelf overgelaten met een eeuwig 
verwijt, tastend die duisternis. Geen enkele steun van wie ook, 
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niets. Alleen. Een volstrekte eenzaamheid. Nu, die eenzaamheid, 
die zo verschrikkelijk is, die heeft de Here voor ons doorgemaakt. 
Daarvan spreekt ook dat paaslam waarvan we gelezen hebben. 
Aan het eind van die drie dagen van duisternis volgt dan de 
paasnacht. Het is in die dagen van dikke duisternis dat Mozes bij 
farao geroepen wordt met betrekking tot die duisternis en wel op de 
derde dag, want we lazen in hfst. 11:4: “En Mozes zei: Zo zegt de 
Heere: Omstreeks middernacht zal Ik uittrekken door het midden van 

Egypte en alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven,...”. Met 
andere woorden op die drie dagen van duisternis volgt onmiddellijk 
de paasnacht. Is dat duidelijk? Er is geen tussenwaarschuwing 
meer, want we hebben gelezen dat het onderhoud van Mozes zich 
vanaf hfdst. 10:21 uitstrekt tot aan het laatste vers van hfdst. 11. 
Daarop volgt meteen het Pascha met de inzettingen. We lezen 
echter in vers 1 van hoofdstuk 12: “De Heere zei tegen Mozes en 

tegen Aäron in het land Egypte:...” en dan volgen de instructies 
omtrent het Pascha. Dat gesprek heeft plaats gevonden voor dat 
laatste onderhoud met farao, want de Israëlieten moesten het 
paaslam drie dagen tevoren al in huis hebben om het in de 
paasnacht te slachten. Dat wil dus zeggen dat in die drie dagen van 
dikke duisternis de Israëlieten reeds het lam in huis hadden. En 
gedurende die drie dagen van dikke duisternis moesten zij het 
bewaren. Dat is wat. En in die drie dagen konden zij dat lam dus 
bewonderen. Toen konden zij de volkomen gaafheid van dat 
éénjarige lam zien. En zij wisten dat dat volkomen lam geslacht 
moest worden en dat het bloed daarvan gestreken moest worden 
aan de beide zijposten en de bovendorpel van hun woning, van de 
deur van hun woning. 
In hfdst. 23:10 stond dat de één de ander niet zag en dat niemand 
opstond van zijn plaats gedurende die drie dagen maar dat het bij 
de kinderen Israëls licht was in hun woongebieden. De St. Vert. 
geeft “woningen”, de Naardense Bijbel geeft: “niemand zag meer 
zijn broeder, niemand stond op van zijn plek, drie dagen lang; maar 
voor alle kinderen Israëls is er licht geweest daar waar zij zaten.” 
De King James geeft “dwellings” (verblijfplaatsen). Hoe het ook zij, 
er wordt hier niet gezegd dat er licht was in het land Gosen. En als 
we nu weten dat van het hemels Jeruzalem gezegd wordt dat daar 
geen licht meer nodig is omdat het Lam haar lamp is dan is het een 
prachtige gedachte dat de Israëlieten die het paaslam in huis 
hadden ook het licht in huis hadden.  
Wanneer we ons dit alles nu voor de geest proberen te halen, waar 
denkt u dat er nu die drie dagen over is gesproken? Wat had de 
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belangstelling van de Israëlieten in deze drie dagen? Dit: het lam, 
waarvan hun bestaan afhing, want als er geen lam was dan kon het 
ook niet geslacht worden, dan was er ook geen bloedstorting, dan 
kon het bloed ook niet aan de bovendorpel en aan de beide 
zijposten gestreken worden, dan was er geen vergeving, wat ons de 
Hebreeënbrief ook zegt: zonder bloedstorting geen vergeving. Dan 
was ook de verderver in dat huis van de Israëliet gekomen om de 
eerstgeborene te slaan. Maar zij die in die woningen waren, konden 
zien op dat lam en ik stel me voor dat dit toch wel het 
hoofdonderwerp  geweest is van hun gesprekken. Waar hebben zij 
zich die drie dagen mee bezig gehouden? Zij hebben zich bezig 
gehouden met dat lam dat geslacht zou worden.  
Nu, ons Lam is geslacht. En we hebben er bij stilgestaan dat wij 
ook leven in duisternis, duisternis rondom ons. En laat de Heer ons 
nu delen in die duisternis? Nee, nee, nee, net als de Israëlieten laat 
de Heer ons daar niet in delen, ook voor ons moet gelden dat het in 
onze woningen licht is. En als aan het eind van het evangelie van 
Johannes waar de Heer al vanaf het begin voorgesteld wordt als 
verworpen zijnde, dat Licht zich terugtrekt in de opperzaal, dan zijn 
wij daar met Hem. Als wij op de eerste dag van de week ons mogen 
vergaderen rondom de gezegende persoon van onze Here en 
Heiland en wij mogen bij de tekenen van brood en wijn Hem zien 
als het Lam voor ons geslacht, dan kunnen wij met vrijmoedigheid 
zeggen dat dit de enige plaats op aarde is waar er licht is in de 
woning. En daarbuiten is het duisternis. En als we dat goed op ons 
laten inwerken dan zullen we ook meer waarde hechten aan deze 
plaats, dan zullen we erkennen, ja daar schijnt het Licht, daar is het 
Lam de lamp. Daar mogen wij ons verheugen in Zijn licht dat ons 
beschijnt. (2 Kor. 4) Want daarbuiten is het donker, is het duister. 
Stelt u eens voor dat het avond is en u doet thuis de 
schemerlampen aan waardoor de hele kamer verlicht wordt. Maar 
denkt u zich nu eens in dat er buiten de huiskamer enorme 
schijnwerpers opgesteld worden die een zee van licht verspreiden 
over de hele omtrek, ja, dan voelt u wel dat het contrast weg is. 
Dan kunt u zeggen dat het in de kamer licht is maar daarbuiten is 
het ook licht. Maar als het nu daarbuiten volkomen donker is, dan 
heeft het licht binnenskamers meer betekenis. Begrijpen we die 
geestelijke toepassing? Naarmate wij ons ervan bewust zijn dat het 
buiten duister is, wordt het licht binnen voor ons steeds 
kostbaarder. Hoe meer wij de duisternis buiten beseffen, hoe meer 
wij het licht binnen zullen waarderen. Dat is ook het onmetelijke 
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voorrecht als wij samen mogen komen rondom de Here, die het 
Licht is en in Zijn licht ons mogen verblijden en verheugen. God 
heeft een absolute scheiding gemaakt met deze wereld, want de 
Here heeft in vers 7 van hfst. 11 gezegd: “Zo zult u weten dat de 

Heere onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten”. Niet 
wij, de Here. En hoe heeft de Here dat gedaan? Door het kruis van 
Golgotha. Dat is de afscheiding die de Here heeft gemaakt. Niet die 
wij maken, die wij uitgevonden hebben, waaraan wij gestalte 
moeten geven, niets daarvan. De Here heeft het eens en voor altijd 
geregeld en het enige wat nu van ons gevraagd wordt is dat wij dit 
in ons leven verwerkelijken, dat wij die afzondering in ons leven 
gestalte geven. Verwerkelijken wij de betekenis van het kruis in ons 
leven? Paulus kon dat met vrijmoedigheid door de Geest van God 
zeggen: “...door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de 

wereld.” (Gal. 6:14) Paulus verstond de afzondering die de Here 
tussen hem en deze wereld in haar duisternis had gemaakt. 
Dat is het voorrecht als we samenkomen, maar u weet, we komen 
twee keer op de zondag samen en dan gaan we weer naar huis. 
Wat is nu in mijn huis het middelpunt? Wat verspreidt nu in mijn 
huis licht? Wat is het hoofdonderwerp van mijn gedachten en van 
mijn gesprekken? U behoeft voor mij evenmin als ik voor u daar 
een antwoord op te geven. Dat antwoord moeten we geven aan 
onze Here, die deze vraag aan ons stelt. Als het nu zo was dat in 
dat oude verbond de Israëlieten bij het zichtbare wat de geestelijke 
rijkdom voorstelt, in die drie dagen van dikke duisternis aan niets 
anders konden denken en niets anders konden zien dan het lam en 
daarover spreken, hoe is het dan bij ons thuis? Wat werpt bij ons 
het licht in de woning? Is er een volkomen afzondering tussen dat 
huis en daarbuiten? We lezen in Ex. 12:22b: “Maar wat u betreft, 
niemand mag de deur van zijn huis uitgaan, tot de volgende morgen.” 
Zien wij zo die duisternis? Als dat daar voor ons geen enkele plaats 
is? Dat wij ons terug moeten trekken tot de plaatsen waar het Lam 
de lamp is? Heeft de Here zo mijn gedachten in bezit genomen dat 
ik eigenlijk het liefst maar alleen over Hem wil praten en over Hem 
wil nadenken en met anderen over Hem wil spreken? Is het 
werkelijk zo dat wat wij in één van onze liederen zingen: “en Jezus 
is geheel hun schat?” Er staat niet dat Jezus een schat is naast 
vele anderen, nee, er staat dat de gehele schat van de gelovige de 
Here Jezus is. Voelt u dat als we dat als uitgangspunt nemen, de 
betekenis van de Here Jezus voor ons, dat daardoor elke vraag in 
ons leven wordt geregeld. En dat vragen van mag ik dit of mag ik 
dat en is dat wel geoorloofd, eigenlijk alleen maar een laag 
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geestelijk begrip etaleert van de waarde die de Zoon van God heeft 
in uw en mijn leven. Die Israëliet dacht aan niets anders dan aan 
dat lam. 
Ik wil nog ergens de aandacht op vestigen. En wel op het feit dat 
het hele gezin mee moest. Het was niet zo dat de ouden van dagen 
daar achterbleven, dat Mozes zei: “ach die ouden van dagen laten 
we maar achter die kunnen toch niet meer zo snel voort en die 
kleine kinderen kunnen ook wel thuis blijven, die begrijpen er toch 
niets van. Dus die laten we ook maar achter in Egypte.” Dat was 
overigens één van de voorstellen van farao. Farao wist dat als die 
kinderen in Egypte bleven, vroeg of laat de ouders toch weer terug 
zouden keren, want het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Nee, 
zegt Mozes, niets daarvan, onze jongeren en ouderen, onze zonen 
en onze dochters, zij gaan met ons mee. Het is een goddelijk 
beginsel, wat we door de hele Schrift vinden: gij en uw huis. Dat is 
het beginsel waar wij als ouders, hoe de omstandigheden ook 
mogen zijn, op mogen pleiten, omdat het naar Gods gedachte is. 
Gij en uw huis. Zij allen zouden meegaan, niets zou achterblijven.  
Vervolgens zegt farao dan maar de schapen en de runderen. Daar 
wil ik u ook nog op wijzen. In Leviticus 1 tot en met hoofdstuk 7 
vinden we de verschillende offeranden. Die offeranden die 
bestonden uit schapen en runderen. En die offeranden die zagen 
op de volmaaktheid van het werk van de Here Jezus in zijn vele 
facetten die wij niet in één kunnen omvatten maar die de Heilige 
Geest ons als het ware bij gedeelten laat zien. En zo vinden wij 
daar de verschillende offeranden. En met die verschillende 
offeranden werd Jehova geloofd en geprezen, want hetgeen daar 
gebeurde was een liefelijke reuk voor Jehova. Dat vinden we één 
en ander maal in Leviticus. Zoals ook de lof en aanbidding een 
liefelijke reuk is. En hier vinden we dan ook weer zo’n belangrijk 
beginsel, wat de vijand, als het overige hem niet meer lukt, toch 
aan de gelovige wil ontnemen. Namelijk de gelegenheid om God de 
Vader te loven, te prijzen en te aanbidden en het is zo belangrijk 
voor het hart van God de Vader, dat de Heer Jezus heeft gezegd in 
Joh. 4:23: “Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader 
zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo 

aanbidden.” Niet meer met schapen en runderen en slachtoffers, dat 
alles heeft zijn vervulling gevonden in het werk van de Heer Jezus 
op het kruis van Golgotha, maar nu is daar die aanbidding, die lof. 
Weet u wat nu zo mooi is? Onze Here is wat het vlees betreft uit de 
stam Juda geboren en Juda betekent: degene die God looft. En in 
Psalm 22 wordt de Heer ons in het eerste gedeelte voorgesteld als 
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het Lam dat geofferd wordt, en in het tweede gedeelte als Degene 
die de lofzang aanheft: “in het midden der gemeente zal Ik U lof 

zingen”. Hij is en was naar waarheid Degene die God loofde, Wiens 

gehele leven Gode een welriekende reuk was. Waarvan de 
Hebreeënbrief zegt: “..Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos 

aan God geofferd heeft,...” (hfdst. 9:14). Zijn werk en Zijn sterven, het 
was alles één welriekende reuk, één lof en verheerlijking van God 
de Vader. 
Nu wil ik dat graag even op ons zelf toepassen. Laten we 
aannemen dat de Here nog niet komt en dat we de komende 
zondag ons weer mogen vergaderen rondom Zijn tafel. Waar komen 
wij dan mee? Dan komen wij, mag ik het even zo zeggen, met onze 
schapen en onze runderen. Dan komen wij met datgene wat de 
Heilige Geest ons in de afgelopen week heeft laten zien van de 
persoon van de Here Jezus. Dan zijn wij in Leviticus 1 tot en met 7. 
En die stellen ons een vooruitblik op het kruis voor. Dat doen we 
elke eerste dag van de week. Maar onze korf moet wel gevuld zijn. 
Als wij ons dus in de week bezig gehouden hebben met de Heer 
Jezus, dan kan de Heilige Geest op de zondagmorgen uit de schat 
die we dan weer vergaard hebben dat nemen wat Hem welgevallig 
is om in het midden der gelovigen Hem te offeren, tot eer, lof en 
aanbidding. Maar dat kan alleen als we ons bezig gehouden 
hebben met de Here Jezus. Wanneer ik op maandagmorgen overga 
tot de orde van de dag en ik laat mijn aandacht volkomen bepalen 
door de dagelijkse beslommeringen, zorgen, verantwoor-
delijkheden, vult u maar in (en ik bedoel geen zondige zaken, dat is 
natuurlijk duidelijk, daar spreken we niet eens over, vooral niet in 
het licht van wat we nu overdacht hebben) en ik laat zo de hele 
week verstrijken zonder mij bezig gehouden te hebben met de 
persoon van de Here Jezus, dan heb ik, om het even terug te 
brengen op het oude verbond, als ik op zondagmorgen kom geen 
schaap en geen rund om de Here te offeren. Dan heb ik niets en 
dan zijn mijn handen niet gevuld. En de levitische eredienst maakt 
duidelijk dat de handen van de priester  gevuld moesten zijn met 
datgene wat van de Here sprak. 
We weten niet van te voren waarmee we de Here kunnen dienen. In 
Ex. 10:26b lazen we dat Mozes tegen farao zei: “Wij immers, wij 
weten niet waarmee wij de Heere, onze God, zullen dienen, totdat wij daar 

komen.”  En in vers 26a lezen we: “en ons vee zal ook met ons 
meegaan. Geen hoef zal achterblijven, want van het vee moeten wij 
nemen om de HEERE onze God, te dienen.”  
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Nu wij: is hetgeen de Here ons aan geestelijk vermogen geeft ook 
op Hem gericht? Als ik kan lezen, als ik in mij op kan nemen, als 
God mij daarvoor de capaciteiten geeft,zijn die dan op Hem 
gericht? Jonge mensen, tot je dertigste jaar sta je wat dat betreft op 
je top en of je het wil aannemen of niet, na je dertigste jaar wordt 
dat minder. Je zal zeggen dat je alles dan nog kan, ja, ja, maar tot 
het dertigste jaar is de top, kijk maar naar de sporters. De topsport. 
Tot hun dertigste gaat het bergopwaarts, daarna nederwaarts. Zo is 
het ook wat je opnamevermogen betreft in het geestelijk vlak. De 
mogelijkheid om iets vast te houden, om al dat materiaal als het 
ware vast te leggen in je gedachten, daarvoor is de jeugd de beste 
tijd. En zo moeten we dus die dagen van de week doorbrengen. En 
als we ouder zijn geworden en we hebben de jeugd welbesteed dan 
hebben we weer het hulpmiddel dat we terug kunnen vallen op wat 
eertijds ons getoond is en daar kunnen we dan weer verder op 
bouwen in de overdenking daarvan. Maar om het even, of we nu 
jong of oud zijn, of we nu te maken hebben met zonen of dochters, 
onze handen moeten gevuld zijn.  
Straks dan komen we voor eeuwig bij de Here en dan zullen we 
Hem zien in al Zijn voortreffelijkheid en dan zal onze lof en 
aanbidding volmaakt zijn, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En 
wij zullen Hem kennen zoals wij gekend zijn. 
Lezers, waar denkt u dat we het hart van de Here meer mee 
kunnen verheugen dan reeds hier beneden zo onze weg te gaan. 
Te zijn op de plaats waar het Lam de lamp is, waar Hij het licht is in 
onze woningen en wij onze aandacht alleen op Hem gericht hebben 
omdat wij buiten Hem  alleen duisternis ervaren, maar bij Hem het 
licht des levens vinden.  
God geve dat wij in de korte tijd dat wij nog hier zijn, voordat wij 
uittrekken Hem tegemoet, Hij ons zo mag vinden als hier bij de 
Israëlieten, geschaard rondom het Lam, waar Hij het licht in onze 
woning is. 

 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~ 
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Het evangelie dat Johannes schreef (18) 
______________________________________________ 
 
Hoofdstuk 14 
 

1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
 
Dat lijkt een merkwaardige opmerking. De Here wist immers wel dat 
zij in Hem geloofden en dat heeft Hij met name in zijn gebed in 
Johannes 17 ook gezegd. We moeten evenwel beseffen dat Hij niet 
zonder reden zei dat zij niet ontroerd moesten worden. Daar was 
immers voor de discipelen wel reden om ontroerd te geraken, want 
de Here had gezegd dat hij heenging en dat zij Hem niet konden 
volgen. Zouden ze daarvan niet ontsteld zijn? Ze hadden Hem 
immers drie jaren gevolgd en zou daar nu een einde aan komen? 
Hoe moesten zij zich dat voorstellen? Dan volgt: “gij gelooft in God, 

gelooft ook in Mij”. Waarom dat? Omdat Hij had gezegd dat zij niet 

konden komen waar Hij heenging. Zij zouden Hem dus niet zien, 
zoals zij ook God niet zagen. Toch geloofden zij in God. Welnu, als 
ze Hem niet zouden zien zoals ze ook God niet zagen, moesten ze 
desondanks in Hem geloven zoals ze in God geloofden. Dat is 
trouwens wat de gelovigen sinds de hemelvaart van de Here al 
eeuwenlang doen. Voor de discipelen was dat echter nieuw. Maar 
de Here heeft het daarbij niet gelaten. Hij gaf hun ook de hoop op 
een weerzien en zelfs op een woning op de plaats waar Hij 
voorlopig zonder hen heenging, het Vaderhuis: 
 

2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u 
gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 
3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik 
weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 
4 En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. 

 
Naar ik meen is de Statenvertaling hier meer correct. Daarin wordt 
gezegd “waar ik heenga weet gij en de weg weet gij”. De plaats 
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weten en de weg weten zijn niet dezelfde zaken. In deze woorden 
verbond de Here zijn heengaan naar de Vader met daar plaats 
bereiden voor zijn volgelingen. En daarmee bedoelde Hij niet dat 
als een gelovige sterft, hij naar het paradijs gaat (zoals de Here het 
tegen een gekruisigde naast zich heeft gezegd), maar dat Hij 
terugkomen zal, niet om op aarde te verschijnen, maar om de 
gelovigen, gestorvenen en nog levende gelovigen, tot zich op te 
nemen opdat zij zullen zijn waar Hij is.  
De bekende geloofsbelijdenis zegt dat Hij “wederkomen zal om te 
oordelen de levenden en de doden”. Dat is niet wat de Here in deze 
verzen bedoelde te zeggen. De Here gaf hier een belofte die bij 
veel gelovigen zelfs vandaag nog niet bekend is. (Doordat de 
geloofsbelijdenis zegt dat Hij “wederkomen zal om te oordelen de 
levenden en de doden”, menen velen dat die woorden nauwkeurig 
weergeven wat de Bijbel leert. Het is hier niet de plaats een 
uitgebreide uiteenzetting over deze dingen te geven. Wel mag erop 
gewezen worden dat er in Hebr. 9:28 staat dat Christus 
“aanschouwd zal worden door hen, die Hem tot hun heil 
verwachten”, wat betekent dat zij Hem niet verwachten ten oordeel. 
De Here heeft in Johannes 3:18 ook gezegd “Wie in Hem [de Zoon 

van God] gelooft, wordt niet geoordeeld”. Wat de geloofsbelijdenis met 

betrekking tot de komst van Christus zegt, is slechts één aspect 
van hetgeen over zijn komst te zeggen is, maar zegt er niets over 
dat Hij dan alsnog het koninkrijk zal oprichten en gaat totaal voorbij 
aan de belofte van de Here in vers 3: “Ik kom weder en zal u tot Mij 

nemen, opdat ook gij zijn moogt waar Ik ben”. Dit onderwijs door de 

Here Jezus zelf, is bij veel christenen onbekend. Het is echter 
volkomen bijbels en een reden om met verlangen naar de komst 
van Christus uit te zien, dat in tegenstelling tot de verwachting dat 
Hij komt om te oordelen. Wie zal met blijdschap naar een oordeel 
uitzien?) 
 
Met zijn woorden in deze verzen vertroostte de Here zijn discipelen. 
Hij beloofde hun iets wat zij tot dan toe niet wisten en niet konden 
weten, omdat het niet geopenbaard was. Zij verwachtten dat de 
Here Israël verlossen zou en het koninkrijk weer zou oprichten. De 
moeder van Jakobus en Johannes heeft Hem zelfs gevraagd of 
haar ene zoon rechts naast Hem zou mogen zitten en de andere 
links als Hij op zijn troon zou zitten. 
Hier sprak de Here over een geheel andere ontwikkeling. Hij zou 
weer teruggaan naar zijn Vader (na zijn werk op Golgotha) en in het 
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huis van de Vader plaats bereiden voor hen die in Hem geloofden, 
waarna Hij zou komen om hen op te halen en in dat Vaderhuis te 
brengen. In plaats van de (terecht) typisch Joodse verwachting dat 
de Christus het rijk Gods zou oprichten, gaf de Here zijn discipelen 
hier een andere verwachting, de verwachting dat Hij zou komen om 
hen op te halen en bij de Vader te brengen. Betekent dat dan dat 
Christus het koninkrijk nooit zal oprichten? Is dat nooit de bedoeling 
geweest? O ja, dat koninkrijk zal zeker komen. Voor die tijd echter 
zal de Here zijn gemeente in de heerlijkheid brengen. Het koninkrijk 
zal pas komen nadat Israël erkend heeft dat zij gezondigd hebben 
in de kruisiging van Christus,  zoals de broers van Jozef moesten 
erkennen dat zij gezondigd hadden door hun broer als slaaf naar 
Egypte te verkopen. (Zie daarvoor Genesis vanaf hfdst. 37 tot hfdst. 
50) De Here kent ons mensen, zoals de psalmist in psalm 139 
gezegd heeft: “Here, Gij doorgrondt en kent mij, Gij weet mijn zitten en 

mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.” Hij kende de 
verwachting van zijn discipelen en wist hoezeer zij verward en 
geschokt zouden zijn nadat Hij gevangen genomen zou zijn en 
gekruisigd zou worden. Hij gaf hun deze belofte opdat zij zouden 
gaan beseffen dat zij niet alle hoop moesten laten varen, maar met 
verlangen mochten gaan uitzien naar het moment waarop Hij hen 
zou halen om ze te brengen naar Gods woning boven, waar Hij voor 
hen een plaats ging bereiden. 

 
De gelovigen in Thessalonika verwachtten de wederkomst van 
Christus op aarde. Die verwachting was in overeenstemming met 
de Schriften. Maar wat de Here in deze verzen aan de discipelen 
vertelde, kenden zij niet. De apostel had geen gelegenheid gehad 
in de korte periode van zijn verblijf bij hen, ook daarover te 
spreken. Daarom schreef hij in zijn eerste brief aan de gelovigen in 
die plaats: “Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft 
hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), 
die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en 
opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus 
wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: 
wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen 
geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij 
het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, 
nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het 
eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met 
hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet 
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in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.“ (1 Thess. 4:13-
18) 
De verzen 16 en 17 van deze passage zeggen met iets andere 
woorden hetzelfde als de Here zijn discipelen openbaarde in 
Johannes 14:2 en 3. Daardoor is vergissing uitgesloten. De Here 
zal de gelovigen oproepen naar boven, hen ontmoeten in de lucht 
en ze meenemen en brengen in het Vaderhuis. Voor de discipelen 
was wat de Here hun zei nieuw. Het is in het Oude Testament ook 
niet bekend gemaakt. Maar dit nieuwe vooruitzicht was inderdaad 
wel geschikt om hun nieuwe moed en kracht te geven als het zou 
lijken dat zij tevergeefs op Christus hun hoop hadden gevestigd. 
Wie verwacht immers nog iets van één die aan een kruis hangt en 
sterven gaat? 
Dat zou echter niet het laatste zijn. Had Hij niet enige malen 
gesproken van een opstanding en dat niet ten laatsten dage, maar 
na drie dagen en van zijn heengaan naar de Vader? Zij hebben het 
allemaal na zijn opstanding leren begrijpen en hun droefheid is 
inderdaad tot blijdschap geworden. 
 

5 Thomas zei tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe 
weten wij dan de weg? 
6 Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 
niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Alleen door Jezus Christus is er een weg, de weg tot de Vader. Hij 
is de weg. Maar Hij is ook de waarheid. Bij de Vader is voor leugen 
geen plaats. Wij waren kinderen van de leugen en hebben in onze 
oude natuur nog steeds de neiging ons mooi voor te doen, terwijl 
de werkelijkheid zo mooi niet is. Maar wie bij Hem komt, Die op 
Golgotha de hele waarheid voor God heeft neergelegd en daarvoor 
heeft geboet, mag weten dat Hij alles wat bij ons onwaarachtig was 
totaal heeft weggewassen. Hij is ook het leven. Wat ons betreft was 
het vooruitzicht eeuwige dood. Maar wat onze toekomst was, heeft 
Hij ondergaan, het gehele en afdoende oordeel door God. Wat dat 
voor Hem betekend heeft kunnen we slechts een weinig 
vermoeden, maar peilen niet. Dit is zeker, wat bij de leugen en de 
dood behoorde is inderdaad in het oordeel gegaan, maar in zijn 
opstanding is daarvan geen spoor of reuk meer te vinden. Hijzelf is 
het leven voor ieder die in Hem gelooft. Wie de Zoon heeft, heeft 
het leven, schreef Johannes in zijn brief. (1 Joh. 5:12) 
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7 Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. 
Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. 

 
In het begin van dit evangelie lazen we “Niemand heeft ooit God 
gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft 

Hem doen kennen.” (Hfdst. 1:18) Dat schreef Johannes nadat hij 
geschreven had “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons 

gewoond.... .” (vers 14) 
Hoe zouden mensen God in zijn goddelijke heerlijkheid kunnen 
zien? Maar God in het vlees, dat is in vernedering, niet daartoe 
gedwongen maar in liefdevolle bereidheid, dat is de Mens Jezus, 
die konden zij zien en die zullen wij zien. Wij zullen Hem zien, de 
verheerlijkte Mens uit Davids geslacht, de Herder en Verlosser in 
de gedaante van een geslacht Lam. De discipelen waren zich van 
deze dingen nog niet bewust maar hebben het leren zien. En ook 
wij, hoewel we de hulp van het gehele Woord van God erbij 
hebben, ook de woorden van vers 7, kunnen het niet bevatten, 
maar zullen het zien als Jezus komt. 
 

8 Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons 
genoeg. 
9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij 
niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: 
Toon ons de Vader? 

 
De Joden trachtten de Here reeds eerder te doden omdat Hij God zijn 
Vader noemde. (Joh.5, 6, 8) Zijn vijanden hadden zijn woorden dus 
begrepen. Dan hadden zijn discipelen die zeker moeten begrijpen. We 
behoeven ons echter niet te verbazen. Merken we niet dikwijls, ook bij 
onszelf, dat een niet onbelangrijke mededeling door een hoorder 
ogenschijnlijk wordt aangehoord, terwijl later blijkt dat het meegedeelde 
geheel aan hem voorbij is gegaan, doordat de aangesproken persoon in 
zijn gedachten met een geheel andere zaak bezig was? Het overkomt ons 
immers ook af en toe dat we in een bekend deel van de Bijbel plotseling 
iets heel anders zien dan wat we tot dan toe als de kern beschouwd 
hadden? In de brief aan de Hebreeën wordt van de Zoon gezegd dat Hij 
“de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Gods 

zelfstandigheid” is, wat overeenkomt met de woorden van de Here in 
vers 9.  
Ook wij christenen beseffen vaak onvoldoende dat de hemelse 
Vader is zoals wij door de vier evangeliën de Here Jezus hebben 
leren kennen: 
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Zoon van God, in U aanschouwen 
wij aanbiddend ’s Vaders beeld, 
heiligheid, geduld, genade, 
liefde die de wonden heelt. 
Licht en troost in donk’ re dagen, 
en zijn armen om ons heen 
medeleven als niet één, 
sterke handen die ons dragen. 
Wat w’ ook noemen, denken Heer, 
God is groter, God is meer. 
 

Wordt D.V. vervolgd. 
 

 

De profetie van Ezechiël (31) 
______________________________________________ 
 
Hoofdstuk 37 
 
Een vallei vol doodsbeenderen 
 

1 De hand des HEREN kwam op mij, en de HERE voerde mij in de 
geest naar buiten en zette mij neer in een dal; dat was vol 
beenderen. 
2 Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen 
in grote menigte door het dal verspreid, en zie, zij waren zeer dor. 
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen 
herleven? En ik zeide: Here HERE, Gij weet het. 
4 Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot 
hen: gij dorre beenderen, hoort het woord des HEREN. 
5 Zo spreekt de Here HERE tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest 
in u, en gij zult herleven; 
6 Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een 
huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult 
weten, dat Ik de HERE ben. 
7 Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, 
ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de beenderen 
voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden; 
8 ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een 
huid overheen; maar geest was er nog niet in hen. 

 
Dit is het eerste deel van de belofte in dit hoofdstuk over herstel en 
zegen voor het gehele volk Israël in de toekomst. Het valt daarbij 
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op dat dit gedeelte tot vers 8 spreekt van een ten dele herstel en 
dus een ten dele vervulling van de belofte. De beenderen zullen 
herleven (vers 5), en in de verzen 5 en 6 wordt gezegd dat er ook 
geest in zal komen. Maar in de verzen 7 en 8 wordt wel gezegd dat 
de beenderen weer werden samengevoegd en dat er spieren, vlees 
en huid overheen kwam, maar ook dat er nog geen geest in was. In 
vers 9 lezen we dan ook van een tweede opdracht om te 
profeteren. Er is daarom reden om te veronderstellen dat er voor 
Israël aanvankelijk slechts een nationaal herstel zal zijn. En door 
de ontwikkelingen in de laatste tientallen jaren wordt veelal gedacht 
dat we in het huidige Israël de vervulling van die fase van herstel in 
onze tijd beleven.  
 
Het lijkt mij haast zeker dat wij het begin van de vervulling van deze 
profetie inderdaad kunnen zien. Maar aangezien niet wordt gezegd 
dat het eerste deel van de belofte, die van nationaal herstel, alleen 
op Juda betrekking heeft, verwacht ik dat ook onder de nu nog 
(2011) grotendeels niet teruggevonden overige stammen een 
nationaal ontwaken moet plaats vinden. (We moeten daarbij niet 
vergeten dat Israël nog door de grote verdrukking door het 
optreden van de antichrist zal moeten gaan en dat ook voordien de 
gemeente Gods, het lichaam van Christus, in heerlijkheid wordt 
opgenomen. Die opname van de gemeente is niet [tenzij in 
beelden] in de geschriften van het Oude Testament bekend 
gemaakt en zoals al eerder gezegd ook vandaag nog bij velen 
onbekend.)  
 

9 Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, 
mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Here HERE: kom van 
de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij 
herleven. 
10 Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest 
kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een 
geweldig groot leger.                                                                                       

 
De verklaring van dit gedeelte -met nog meer toevoegingen- vinden 
we in het volgende gedeelte van de opdracht aan Ezechiël: 
 

11 Voorts zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het 
gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en 
onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan. 
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12 Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Here HERE: zie, Ik 
open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, 
en u brengen naar het land Israëls. 
13 En gij zult weten, dat Ik de HERE ben, wanneer Ik uw graven 
open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. 
14 Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen 
wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de HERE, het gesproken 
en gedaan heb, luidt het woord des HEREN. 

 

Het betreft dus het gehele huis van Israël en niet slechts de twee 
stammen Juda en Benjamin. Israël wordt als dood en begraven 
gezien, maar zal op het Woord des Heren als het ware uit de dood 
terugkeren.  
Geboren uit water en Geest heeft de Here in Johannes 3 tegen 
Nicodemus gezegd, dat is door het Woord en de Geest. Maar de 
Here zal de druk waarover Hij in Mattheüs 24 vanaf vers 15 heeft 
gesproken, gebruiken om hen die zo lang het evangelie verworpen 
hebben, hart en oren te openen en ze te brengen tot de belijdenis 
als de broers van Jozef: “wij hebben gezondigd”. Dan zal Hij over 
hen uitstorten de geest der genade en der gebeden. Dan zal van 
hen gezegd worden Ruchama (geliefd) en Ammi (mijn volk, zie 
Hosea 1:6-12).  
In vers 12 heeft de Here gezegd dat Hij zijn volk (Israël) zal doen 
wonen in het land dat reeds aan Abraham beloofd is. Die belofte 
wordt in vers 14 herhaald.  
Wat wij nu zien in Palestina is niet de vervulling van deze (en 
andere) beloften van God. De Here zal het volk daar brengen en Hij 
zal hen doen wonen. Daarvan wordt in vers 14 gezegd dat Hij zijn 
Geest in hen zal geven. De profeet Joël heeft daarover eveneens 
gesproken: “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten 
op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden 
zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de 
dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest 

uitstorten.” (Joël 2:28,29) Er zijn veel Joden naar Israël 
teruggekeerd. Dat is niet wat hier wordt bedoeld. De Here zal hen 
doen terugkomen en Hij zal zijn Geest op hen uitstorten. Dat is nog 
niet gebeurd. Bovendien zal die terugkeer zich niet tot Joden 
beperken (Juda); de andere stammen van Israël zullen eveneens 
teruggebracht worden. Die dingen zijn nog niet gebeurd. Wat we de 
laatste tientallen jaren zien is naar mijn overtuiging het voorspel en 
nog niet de vervulling van de profetie. 
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15 Het woord des HEREN kwam tot mij: 
16 Gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: voor Juda 
en de Israëlieten die daarbij behoren; neem dan een ander stuk 
hout en schrijf daarop: voor Jozef - het stuk hout van Efraïm - en 
het gehele huis Israëls dat daarbij behoort; 
17 voeg ze dan aan elkander tot één stuk hout, zodat zij in uw hand 
tot één worden. 
18 Wanneer nu uw volksgenoten u vragen: Wilt gij ons niet 
meedelen, wat gij daarmee bedoelt? 
19 zeg dan tot hen: Zo zegt de Here HERE: zie, Ik neem het stuk 
hout van Jozef - dat aan Efraïm toebehoort - en van de stammen 
Israëls die daarbij behoren en Ik voeg het bij het stuk van Juda en 
maak ze tot één stuk hout, zodat zij één zijn in mijn hand. 
20 Terwijl de stukken hout die gij beschreven hebt, voor hun ogen in 
uw hand zijn, 
21 zeg dan tot hen: Zo zegt de Here HERE: zie, Ik haal de 
Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal 
hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land 
brengen. 
22 En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen 
Israëls, en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer 
zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee 
koninkrijken. 

 

Hier wordt sterk benadrukt, dat de Here een hereniging van de 
stammen van Israël tot stand zal brengen en dat Hij hen naar hun 
land zal brengen. Dat heeft nog niet plaats gevonden. De Here 
vervolgt de beloften in dit hoofdstuk: 
 

23 Niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun afgoden, hun 
gruwelen en al hun overtredingen, maar Ik zal hen verlossen van 
alle afvalligheid waarmee zij gezondigd hebben, en hen reinigen, 
zodat zij Mij tot een volk zullen zijn en Ik hun tot een God zal zijn. 
24 En mijn knecht David zal koning over hen wezen; één herder zal 
er voor hen allen zijn. Zij zullen naar mijn verordeningen wandelen 
en naarstig mijn inzettingen onderhouden. 
25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht Jakob 
gegeven heb en waarin hun vaders gewoond hebben; ja, zij zullen 
daarin wonen, zij, hun kinderen en hun kindskinderen, tot in 
eeuwigheid, en mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn. 

 

De verzen 23 en 24 maken duidelijk dat er ook een andere 
terugkeer zal zijn, een terugkeer tot de Here, dat de Here hun 
ongerechtigheden zal wegdoen, wat betekent dat zij zich zullen 
bekeren tot de Here en dat Christus hun koning zal wezen, in 
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overeenstemming met wat boven zijn kruis geschreven stond. Dit 
zal ook de vervulling zijn van de belofte in Jeremia 23:5,6: “Zie, de 
dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan David een 
rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en 
verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In 
zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen; en dit is zijn 
naam, waarmede men hem zal noemen: de HERE onze gerechtigheid.” 
Dan kan er van een algeheel herstel van Israël gesproken worden, 
een herstel zoals in de dagen van de Richteren en van de Koningen 
in Israël nog nooit heeft plaats gevonden.  
 

26 Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig 
verbond met hen zal het zijn; Ik zal hun een plaats geven, hen 
vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen 
stellen. 
27 Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal hun tot een God zijn, en zij 
zullen Mij tot een volk zijn. 
28 En de volken zullen weten, dat Ik, de HERE, het ben die Israël 
heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. 

 
De Here zal dan vervullen wat Hij in Jeremia 31:31-34 had beloofd: 
“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.” 
 
Het offer dat de grondslag van dat verbond zal zijn is lang geleden 
op Golgotha gebracht. Maar door het ongeloof van het volk is het 
nieuwe verbond tot op heden nog niet gesloten. Dat offer, dat Israël 
tot vandaag nog versmaadt, zal niet alleen de grond voor de 
vergeving van Israëls zonden zijn; het is ook de grond waarop God 
nu reeds de zonden vergeeft van ieder die in Jezus Christus 
gelooft, zoals het ook de grondslag is geweest voor de 
verdraagzaamheid van God toen Hij de zonden in het verre 
verleden heeft voorbij laten gaan. (Rom. 3:25) 
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Het nieuwe verbond zal met Israël gesloten worden. De gemeente 
Gods, het lichaam van Christus, staat niet in een 
verbondsbetrekking tot God. De leden van de gemeente zijn 
kinderen Gods en kinderen staan niet in een verbondsbetrekking tot 
de Vader. Maar het bloed van het verbond dat met Israël in de 
toekomst gesloten zal worden, is ook het bloed dat hen die 
geloven, in verleden, heden en toekomst reinigt van alle zonden. 
 
De tempel in Jeruzalem zal zeker herbouwd worden. Er zal eerst 
een tempel gebouwd worden waarin de antichrist zijn afgoderij zal 
bedrijven. (Matth. 24:15) Die “mens van de zonde”, die “zoon van 
het verderf” zal zich in die tempel zetten en zich laten aanbidden 
met de bewering hij God is. (2 Thess. 2:3 en 4) Die tempel zal 
echter weer verwoest worden. 
De belofte in de verzen 26 en 27 betreft de laatste tempel en zal in 
de toekomst zeker vervuld worden. In Hoofdstuk 40 en de volgende 
hoofdstukken wordt uitvoerig beschreven hoe de toekomstige 
tempel gebouwd zal worden. En de laatste heerlijkheid van de 
tempel zal groter zijn dan die van Salomo en van de tempel in de 
dagen toen de Here Jezus op aarde wandelde. (Zie Haggaï 2:10 in 
de NBG vertaling, die hier geheel correct is.) 
De heerlijkheid des Heren die volgens de hoofdstukken 9, 10 en 11 
de tempel en de stad Jeruzalem verlaten had, zal volgens Hfdst. 43 
terugkeren in de tempel te Jeruzalem. Dat zal zijn nadat Christus is 
verschenen in heerlijkheid en het lang verwachte koninkrijk zal 
hebben opgericht. (Zie Hand. 1:6, Openb. 11:15-19, 19:6 en 20:4. 
Voor een uitvoeriger uiteenzetting zie het boek De Openbaring, 
uitgave Brood des Levens te Amersfoort, (ISBN 9 789057 980169). 

 
Wordt D.V. vervolgd 

 
~~~~~~~~~~ 

 
 
 


