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Wat een dag toen God de eng’ len heeft gezonden
naar de herders in het veld.
Die een kindje liggend in een kribbe vonden,
zo de engel had verteld.
Zie hoe klein, zie hoe klein,
zie hoe arm en teer;
kan dat Kind de Christus zijn,
is Hij aller heren Heer?
Zie hoe klein, zie hoe klein,
zie hoe arm en teer;
zou zo’n kindje de Verlosser kunnen zijn?

Uit het oosten zijn de wijzen toen gekomen,
door een ster, vertelden zij.
En zij hadden grote schatten meegenomen
mirre, wierook, goud daarbij. 
Zie hoe klein, zie hoe klein,
zie hoe arm en teer;
kan dat kind de Koning zijn?
Ja, want Hij is God en Heer.
Zie hoe klein, zie hoe klein,
zie, hoe arm en teer;
ja, maar Hij zal Redder en Verlosser zijn.
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Het evangelie dat Johannes schreef (21)
_____________________________________________________

Hoofdstuk 16

1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt.
2 Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u 
doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen.
3 En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen.
4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, 
gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb. Doch dit heb Ik u niet van 
het begin aan gezegd, omdat Ik bij u was.

Hoewel de Here in hfdst.15:21 reeds gesproken had over vervolging 
met de woorden “maar dit alles” en Hij hier in vers 4 spreekt 

over “deze dingen”, lezen we in dit evangelie veel minder over de 
vervolgingen en de haat nadat Hij zou zijn heengegaan dan elders. 

De uitdrukking “wanneer hun uur komt” zou naar ik meen beter zijn 
weergegeven met “wanneer het uur daarvan komt”. De woorden “hun 
uur” kunnen ons laten denken aan het uur van die mensen, terwijl 
naar mijn overtuiging bedoeld is het uur van die dingen. Overigens 
is dit niet van grote consequentie. Zoals gezegd heeft de Here bij 
andere gelegenheden, zoals vermeld in Matth.10 en 24 meer over de 
dagen van vervolging gezegd. De Here heeft bij deze gelegenheid niet 
de bedoeling gehad de discipelen meer uitvoerig te voorzeggen wat 
hun in de wereld te wachten stond. Hij sprak over haat en vervolging 
opdat zij daardoor niet verrast of geschokt zouden worden. Dat Hij 
hun daarover gesproken had, zou hen immers doen beseffen, dat 
de zaken Hem niet uit de hand liepen en dat de tegenstand die zij 
zouden ontmoeten niet een onvoorziene tegenslag was, maar van het 
begin tot het einde bij Hem bekend waren geweest. Zolang Hij nog 
bij hen was, bewaarde Hij hen, maar als Hij was heengegaan zou de 
herinnering aan zijn woorden hen bemoedigen en doen volhouden.

En ook wij mogen moed houden. De omstandigheden van de 
gelovigen zijn niet altijd gemakkelijk en worden de laatste jaren voor 
velen bijzonder zwaar. De vervolging neemt toe. Het is opvallend 
dat niet hindoes of boeddhisten, islamieten of shintoïsten, maar 
juist christenen het moeilijk hebben. Als we bedenken, dat van al 
die zogenaamde godsdiensten dezelfde tegenstander van God de 
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inspirator is, verbazen we ons daarover niet meer. Naarmate de 
terugkomst van Christus naderbij komt, neemt ook zijn inspanning 
om Gods werk te dwarsbomen toe.

5 En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u 
vraagt Mij: Waar gaat Gij heen?
6 Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld.
7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want 
indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik 
heenga, zal Ik Hem tot u zenden.
8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van 
gerechtigheid en van oordeel;
9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer 
ziet;
11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

Wat de Here in vers 5 zei, moest wel een versterking van hun 
geloof tot gevolg hebben. Zij zouden het zien gebeuren en in Lukas 
24 lezen we dat zij Hem daarna aanbaden, met grote blijdschap naar 
Jeruzalem terugkeerden en voortdurend in de tempel God prezen en 
loofden (vers 53). Maar eerst zouden zij verdrietig zijn (vers 6). Later 
zouden zij inzien dat ook zijn heengaan een deel van Gods plan en 
weg was en hun ten goede zou zijn. De Trooster zou Hij hun zenden, 
de Zaakwaarnemer die bij hen blijven zou, ja, in hen wonen zou. 

Zij konden wel het gevoel hebben dat zij zonder de Here tegenover 
en in de vijandige wereld van alle bijstand beroofd zouden zijn, maar 
zoals de aanwezigheid van de Here op aarde de godvijandigheid van 
de mensen aantoonde, zou de Heilige Geest aantonen dat de wereld 
inderdaad godvijandig is, dat daarentegen God rechtvaardig is en 
aan de Verworpene de ereplaats geeft. Ook zou de Heilige Geest 
aantonen dat het kruis niet het einde van Gods plannen betekende, 
maar het einde van de satan heeft ingeluid. Zij zouden wel heengaan 
en prediken, maar de grote Prediker zou de Heilige Geest zijn, die 
hen bovendien zou sterken en leiden.

12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen;
13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg 
wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar 
al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het 
u verkondigen.
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15 Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het 
mijne en zal het u verkondigen.

Er zijn dus dingen die de discipelen niet wisten en toen ook nog niet 
konden verdragen of begrijpen. Dat goed te beseffen is nuttig voor 
hen die menen dat er geen verschil is tussen gelovigen nu, die samen 
de gemeente vormen en de gelovigen voorheen, zelfs van Adam af. 
Er wordt dan over de kerk van Adam af gesproken. Van Adam af heeft 
er geen kerk bestaan. Er waren gelovigen, zeker, maar die vormden 
niet de gemeente, het lichaam van Christus. En er zijn ook dingen die 
we vergeefs in het Oude Testament zoeken. De dingen aangaande de 
gemeente en de toekomst van de gemeente waren niet geopenbaard. 

Die waren ook voor de Joodse discipelen met hun typisch Joodse 
verwachtingen nog niet te begrijpen. Maar de Geest van God die 
de Geest van de waarheid is, zou hen in de gehele waarheid van 
God leiden. Hij zou niet over en uit zichzelf spreken, maar alles wat 
Hij van Godswege gehoord zou hebben - waarbij ook toekomstige 
dingen - hun bekend maken. Hij zou de aandacht niet op zichzelf 
vestigen, maar op Christus en uit (de rijkdom en de schatten van) 
Christus nemen en het de gelovigen verkondigen. Dat is tegelijk alles 
van de Vader, want “Ik en de Vader, zijn één”, heeft de Here gezegd 
(Joh.10:30).

Een prachtig beeld van de Geest is de knecht van Abraham, die 
werd uitgezonden om een bruid voor Izaäk te verwerven. In die 
geschiedenis wordt zelfs zijn naam niet genoemd, want het ging niet 
om hem, maar om de zoon Izaäk. Hij had al de schatten van zijn 
heer bij zich en toonde die aan de bruid, deelde er ook van uit. Bij 
dat al bleef hij op de achtergrond. Hij “nam het uit zijn heer” en gaf 
dat aan de bruid. 

Dat is precies wat de Heilige Geest ook nu nog doet. Hij richt 
de aandacht niet op zichzelf, maar op Christus en toont diens 
heerlijkheid en toekomst, opdat we naar Hem zullen verlangen. Zo 
neemt de Heilige Geest de gemeente, de bruid van Christus mee, 
terwijl Hij ons onderweg meer en meer de Bruidegom doet kennen, 
totdat we Hem ontmoeten en eeuwig bij Hem zullen zijn.

16 Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet meer, en nogmaals een korte tijd 
en gij zult Mij zien.
17 Sommige zijner discipelen dan zeiden tot elkander: Wat betekent dit, 
dat Hij tot ons zegt: Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet en nogmaals 
een korte tijd en gij zult Mij zien? En: Ik ga heen tot de Vader?



5

18 Zij zeiden dan: Wat is dit, dat Hij zegt: Nog een korte tijd? Wij weten 
niet, wat Hij bedoelt.

Ook wij kunnen ons afvragen wat de Here bedoelde met “nog een 
korte tijd en gij ziet Mij niet”. Naar ik meen komt vers 20 ons te 
hulp. Daar heeft de Here gezegd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij 
zult schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult u 
bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.”
En dan vers 22: “Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien 
en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap.”

Dat schreien en weeklagen kan niet slaan op de gehele periode van 
de christenheid op aarde. Dat is niet een periode van enkel schreien 
en weeklagen. Bovendien sprak de Here in vers 22 over “weerzien” 
en niet over terugkomen (van de hemel), zoals in hoofdstuk 14:3. 
Daardoor meen ik dat de Here hier doelde op zijn sterven en het feit 
dat Hij na drie dagen zou opstaan en zij Hem weer zouden zien. 

Dat wij ons overigens zullen verblijden als de Here ons tot zich 
neemt en wij Hem zullen zien, is zeker. Als iemand meent dat de 
woorden van de Here hier daarop slaan, is dat zeker niet verkeerd.

Het vragen van de discipelen toont ons hoe moeilijk het tot hen 
doordrong dat het geheel anders zou gaan dan zij en anderen 
gedacht hadden. Dat laat ons tegelijk begrijpen, hoe moeilijk het ook 
voor gelovigen in onze tijd is een andere visie te aanvaarden dan die 
zij mogelijk al tientallen jaren hoorden verkondigen van de kansel. 
Achterdocht ten opzichte van een andere visie dan die men jarenlang 
kent, is te begrijpen en is niet onterecht. De oplossing is, te doen wat 
de Joden in Beréa deden: zij onderzochten de Schriften of de hun 
verkondigde dingen ook zo waren (Hand. 17:10-12).

19 Jezus bemerkte, dat zij Hem iets wilden vragen en zeide tot hen: 
Redeneert gij hierover met elkander, dat Ik zeide: Nog een korte tijd en 
gij ziet Mij niet en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien?
20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult schreien en weeklagen, maar de 
wereld zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal 
tot blijdschap worden.
21 Een vrouw, die baart, heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is; 
maar wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer 
aan haar benauwdheid, uit vreugde, dat een mens ter wereld is gekomen.
22 Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart 
zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap.  
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Het beeld in vers 21 is wel zeer toepasselijk. Een geboorte geeft 
nieuw leven. Was dat voor de discipelen ook niet het geval toen zij 
de Here na drie dagen weer zagen? Hij was werkelijk gestorven, maar 
stond weer in hun midden. En zij verblijdden zich.

23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.
24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult 
ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Veel was voor de discipelen onbegrijpelijk geweest doordat hun 
voorstelling van wat de Messias zou brengen en doen eenzijdig was 
geweest en dus niet correct. De verwerping en het lijden hadden 
zij niet verwacht. Maar als de Here na zijn opstanding weer aan 
hen zou verschijnen, zouden zij niets te vragen hebben. Dan zouden 
blijdschap en verwondering overheersen. Een andere situatie zou 
dan zijn ontstaan. Hun gebed zou dan als basis het door Christus 
volbrachte werk hebben. Op grond van dat werk zouden hun gebeden 
in de naam van de Here Jezus voor God bijzondere waarde hebben. 

De vertaling van het NBG verbindt het “in mijn naam” in vers 23 
aan het geven door de Vader. De Statenvert. geeft daar m.i. beter weer: 
“Al wat gij de Vader bidden zult in Mijn Naam...” Dat komt overeen met 
de woorden van de Here in het volgende vers, want daar verbindt de 
Here niet het geven door de Vader, maar het bidden van de discipelen 
(en van ons) aan zijn naam. Hetzelfde is in vers 26 het geval.

25 Dit heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, dat Ik niet meer 
in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal.
26 Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de 
Vader voor u vragen zal,
27 want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd 
hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.

Nadat de Here op Golgotha alles volbracht zou hebben, zou Hij 
vrijuit over de Vader kunnen spreken. Het bloed was dan in het 
heiligdom gebracht en de verzoening tot stand gekomen. Dan zou 
God niet meer zonden vergeven in verdraagzaamheid als voordien 
(Rom. 3:25), maar op grond van de volbrachte verzoening. Zo kon 
de Here ook in hfdst. 20:17 spreken van “mijn Vader en uw Vader”. En 
wat een uitspraak is het: “de Vader zelf heeft u lief”! Maria en Martha 
zonden indertijd naar de Here Jezus de boodschap “Here, die U 



7

liefhebt, is ziek”. Zij gingen er vanuit dat die liefde tot Lazarus de 
Here in beweging zou zetten en zij hebben zich niet vergist. Hier 
heeft de Here de discipelen die in Hem geloofden en Hem liefhadden 
ervan verzekerd dat de Vader zelf hen liefhad. Die Vader is God, 
zeker, maar Hij heeft ons lief in het karakter van een Vader die zijn 
kinderen liefheeft. Wat is dat groot, wat wordt dat groot als het tot 
ons doordringt. Dat mag ons er wel toe brengen die Vader meer te 
danken, maar ook meer op Hem en zijn liefde te vertrouwen. 

28 Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; Ik verlaat de 
wereld weder en ga tot de Vader.
29 Zijn discipelen zeiden: Zie, nu spreekt Gij vrijuit, zonder beeldspraak 
te gebruiken.
30 Nu weten wij, dat Gij alles weet en niet nodig hebt, dat iemand U 
vraagt; hierom geloven wij, dat Gij van God zijt uitgegaan.

Na deze inderdaad volkomen duidelijke woorden, hadden de 
discipelen geen vragen meer als voorheen. Hoe kon dat ook nog, daar 
Hij hun openlijk van de Vader en de dingen van de Vader sprak, hen 
als het ware in de geheimen van het Vaderhuis en Vaderhart binnen 
leidde? Begrepen zij reeds alles? Nee, de Geest hadden zij nog niet 
ontvangen, maar er werden wel reeds meerdere vragen beantwoord.

31 Jezus antwoordde hun: Gelooft gij thans?

Hadden zij nog niet geloofd? Jawel, maar met o zoveel vragen en 
met veel onbegrip. Zij waren door de woorden van de Here als het 
ware in het Vaderhuis binnengebracht en werden door hetgeen zij 
hoorden overweldigd, maar beseften nog niet dat zij - om een beeld 
te gebruiken - nog slechts net over de drempel binnen waren gestapt. 
Het meerdere zou door zijn werk op Golgotha komen en vervolgens 
door de Geest hun geopenbaard worden, totdat zij van het lichaam 
verlost ook zelf zouden binnengaan waar Hij heen ging. Dan zou 
hun ervaring zijn als van de koningin van Scheba (1 Kon.10:7). En de 
gelovigen nu wacht op Gods tijd hetzelfde.

32 Zie, de ure komt en is gekomen, dat gij verstrooid wordt, een ieder 
naar het zijne en Mij alleen laat. En toch ben Ik niet alleen, want de Vader 
is met Mij.
33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt 
gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
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O, de Here heeft het alles voorzegd, opdat zij niet te zeer geschokt 
zouden worden, zowel door wat gebeuren zou als door hun reactie 
daarop. Maar Hij verzekerde hen ervan dat de Vader met Hem zou 
zijn. Hij zou wel roepen “mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij 
verlaten”, maar als Vader zou Hij met Hem gaan, zoals Abraham met 
zijn Zoon Izaäk naar de heuvel Moria is gegaan. Natuurlijk, de Zoon 
heeft mateloos geleden, maar we moeten niet vergeten wat het voor 
de Vader geweest is, dat Hij zijn Zoon in dat verschrikkelijke lijden 
gaf. Waarom? Omdat waar is wat de Here Jezus zei: De Vader zelf 
heeft u lief. Zo bereidde de Here de zijnen voor op wat ging komen. 
Hij wilde dat zij desondanks vrede zouden kennen, beseffend dat Hij 
het alles tevoren gezegd had en dus niet het slachtoffer werd van iets 
dat niet voorzien was. Daarna, als Hij zou zijn heengegaan naar de 
Vader, zouden zij de vijandschap van de wereld ondervinden. Maar 
zij hoefden niet te vrezen, want Hij zou de wereld overwinnen, hoe 
machteloos Hij ook zou schijnen, hangend aan een kruis. 
      

Wordt DV vervolgd.

Als U ons in ‘s Vaders woning
eenmaal binnen hebt gehaald,
ziet Uw liefde de beloning
op de prijs voor ons betaald.
Refr.:  O, dan zullen wij verstaan:
          onze dank was nooit genoeg
          voor hetgeen U hebt gedaan
          en uw liefde die ons droeg.

Dan zult U ons kronen geven,
ook al zijn we die niet waard,
want te weinig was ons leven
aan U toegewijd op aard.
Refr.

Als w’U zien en bij U wonen
als Gods kind’ren, niet als knecht,
zal ons dat in klaarheid tonen:
ons was slechts de helft gezegd.
Refr. 
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Tweetallen: Simeon en Anna
(Lucas 2:21-38)

________________________________________________________________

Voorafgaand aan de ontmoeting met Simeon en Anna werd de Here Je-
zus op de achtste dag besneden en ontving Hij de naam die door de 

engel Gabriël genoemd was bij de aankondiging van de geboorte aan Ma-
ria (Luc. 1:31). 

Bijzonder is echter dat het niet bij die eerste besnijdenis gebleven is. Er 
zijn tenminste twee teksten in het Nieuwe Testament die de besnijdenis een 
diepere betekenis geven. In Ef. 2:11 staat geschreven: “Bedenkt daarom dat 
gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door 
de zogenaamde besnijdenis, die het werk van mensenhanden aan het vlees is,....”, 
terwijl in Kol. 2:11 iets anders staat, n.l.: “In Hem zijt gij ook, met een besnij-
denis die géén werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het 
lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt 
in de doop” (cursivering zelf toegevoegd). Deze twee teksten tonen ons dat de 
besnijdenis zoals die door de joden bij pasgeboren jongetjes werd toege-
past, slechts ‘werk van mensenhanden’ was en slechts een klein stukje van 
het vlees wegnam; geen baby heeft daarbij het lichaam ‘afgelegd’. Deze 
besnijdenis door mensenhanden was slechts een ‘voor’ beeld van datgene 
wat later, op het kruis, aan de Here Jezus werd voltrokken. 

Toen Hij aan het kruis hing, beladen met onze zonden, ontving Hij de 
tweede besnijdenis, die niet door mensenhanden, maar door God over 
Hem werd voltrokken. Het gevolg daarvan was dat Hij toen zijn leven heeft 
‘afgelegd’ (Joh. 10:17,18). Bij de besnijdenis op het kruis werd er niet een 
klein stukje vlees weggenomen, maar werd in Hem ook ons vlees geoor-
deeld en ‘afgelegd’. Het is voor ons nog wel eens goed om te bedenken dat 
wij vroeger (nu niet meer) heidenen waren naar het vlees.

Werd bij de eerste besnijdenis een klein mesje gebruikt, bij de besnijde-
nis van de Here Jezus op het kruis werd het zwaard gehanteerd. De profeet 
had geschreven: “Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn 
metgezel is....” (Zach. 13:7 en Matth. 26:31); dat was het flikkerende zwaard 
dat de cherubs heen en weer wendden om de weg tot de boom des levens 
te bewaken. Toen dat zwaard Hem trof op het kruis ‘slaakte Jezus een luide 
kreet, en gaf de geest’ (Marc. 15:37); toen werd de volle betekenis van de 
besnijdenis duidelijk en werd de weg tot de boom des levens ontsloten.
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O dag van smaad, van smarten en van plagen,
Toen U, Heer Jezus, onze zonden droeg,
Geheel de toorn van God hebt moeten dragen,
En ‘t zwaard van zijn gerechtigheid U sloeg.

Jozef en Maria hielden zich aan de wet en gingen vervolgens vanuit Beth-
lehem naar Jeruzalem. De eerste besnijdenis heeft plaatsgevonden in de 
huiselijke kring in Bethlehem; de tweede besnijdenis zou ongeveer drieën-
dertig jaar later in Jeruzalem plaatsvinden, op het kruis.

In Jeruzalem zijn twee mensen die ons in dit gedeelte worden voorgesteld: 
Simeon en Anna. Van beiden wordt een positief getuigenis gegeven. Van 
Simeon wordt gezegd dat hij rechtvaardig en vroom was én dat hij de ver-
troosting van Israël verwachtte. Van Anna wordt gezegd dat zij een profetes 
was én dat zij God onafgebroken in de tempel diende, nacht en dag.

Dat van Simeon wordt gezegd dat hij rechtvaardig en vroom was, wil 
zeggen dat hij handelde naar recht en billijkheid en dat hij deugdzaam 
was en godvruchtig; Simeon is een betrouwbare getuige. (Luc. 1:4) Het 
tweede wat over hem geschreven staat is dat hij de vertroosting van Israël 
verwachtte. Daarmee wordt aangegeven dat hij de schriften kende, waarin 
geschreven staat: “Troost, troost, mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van 
Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is....” (Jes. 40:1,2).

Deze oude man Simeon kende die belofte niet alleen, maar hij verwacht-
te de vervulling daarvan nog in zijn leven mee te maken. Waaraan ont-
leende hij die verwachting? Het antwoord geeft de evangelist Lucas zelf: de 
Heilige Geest was op hem!

De Heilige Geest wil ook ons, in deze tijd, vertroosten door ons te wijzen 
op de wederkomst van de Here Jezus. Het is niet zonder betekenis dat de 
Here Jezus de Heilige Geest de Trooster noemt (Joh. 14:16 en 16:7). Ook 
tot ons wordt t.a.v. de wederkomst gezegd: “.. vertroost elkander dus met deze 
woorden” (1 Thess. 4:18). Ook onder ons zijn er die inmiddels oud zijn ge-
worden en al jarenlang de komst van de Here Jezus verwachten; zij mogen 
dan als voorbeeld deze twee oude mensen nemen, die onverminderd ble-
ven hopen en zij werden in hun hoop niet teleurgesteld!

Van de werking door de Heilige Geest worden t.o.v. Simeon drie dingen 
gezegd:
• de Heilige Geest was op hem,
• de Heilige Geest had hem een Godsspraak gegeven,
• de Heilige Geest leidde hem in de tempel.



11

Simeon en Anna ware gelovigen uit het joodse volk, maar om de ge-
dachten van God te kunnen verstaan is afstamming niet voldoende, maar 
het bezit van de Heilige Geest. Van Simeon wordt vermeld dat de Heilige 
Geest ‘op’ hem was. Toen tijdens de woestijnreis de last van het volk voor 
Mozes te zwaar dreigde te worden, nam God een deel van de Geest die 
‘op’ hem was en legde dat ‘op’ de zeventig oudsten. Dat was slechts van 
tijdelijke aard, want er staat: toen de Geest ‘op’ hen rustte, profeteerden zij, 
maar daarna niet meer (Num. 11:25). Mensen werden toentertijd geduren-
de kortere of langere tijd door God gebruikt om door zijn Geest zijn volk te 
leiden en/of te onderwijzen. De angst van David was dat, door zijn zonde 
met Bathseba, God misschien zijn Heilige Geest van hem zou wegnemen 
(Ps. 51:13b). De Heilige Geest kon toen nog niet in de gelovigen ‘wonen’ 
omdat de Here Jezus nog niet verheerlijkt was.

Sinds op de Pinksterdag de Heilige Geest gekomen is, ontvangt iedereen 
die tot het geloof in de Here Jezus komt, ‘als eerste gave’ de Heilige Geest 
(Rom. 8:23), opdat wij zouden weten wat ons in genade geschonken is 
(1 Kor. 2:12). Bovendien krijgt de gelovige niet ‘een deeltje’ van de Geest 
(zoals de zeventig oudsten tijdens de woestijnreis), want de Here geeft in 
deze tijd zijn Geest ‘niet met mate’ (Joh. 3:34). Ook rust de Heilige Geest 
niet alleen ‘op’ ons gedurende een korte tijd, maar Hij blijft bij ons én zal 
‘in’ ons zijn, tot in alle eeuwigheden! (Joh. 14:16,17)

Door het geloof in de Here Jezus hebben wij zoveel meer ontvangen dan 
de gelovigen van vóór de komst van de Here Jezus; Gode zij dank voor zijn 
onuitsprekelijke gave! (2 Kor. 9:15)

Het is verdrietig om op te merken dat bij komst van de Here Jezus in de 
tempel, er geen enkele priester of schriftgeleerde genoemd wordt die Hem 
verwelkomde. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben Hem niet aan-
genomen; dat wordt al vanaf dit begin duidelijk.

Toen de Here Jezus geboren was, werd deze blijde gebeurtenis als eerste 
aan eenvoudige herders in de velden meegedeeld, niet aan degenen die het 
op grond van hun schriftkennis konden weten; zij waren in geen ‘velden 
of wegen’ te bekennen. Later kwamen er vreemdelingen uit het Oosten 
om de Here Jezus te zoeken en te aanbidden; zij worden dan ook ‘wijzen’ 
genoemd.

Toen koning Herodes aan de overpriesters en schriftgeleerden vroeg, 
waar de Christus geboren was, wisten zij precies te vertellen dat Bethlehem 
de plaats was, maar ze hadden geen enkele behoefte om in navolging van 
de herders en de wijzen, Hem op te zoeken en Hem hulde te bewijzen; hun 
kennis zat in hun hoofd en niet in hun hart. Omdat deze Joodse geestelijk-
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heid Gods openbaring in zijn Zoon, de Here Jezus, geheel aan zich voorbij 
liet gaan, ging God nu ook aan deze priesterklasse voorbij en gebruikt Hij 
een eenvoudige oude man en vrouw, Simeon en Anna, om zijn daden aan 
de wereld bekend te maken. Door hun ongeloof kon God de priesters niet 
leiden door zijn Heilige Geest en werden ze ongeschikt voor zijn dienst. 
De profeet had geschreven: “Want de lippen van de priester bewaren kennis, en 
uit zijn mond zoekt men onderrricht in de wet, want een bode (maleach) van de 
Here der heerscharen is hij;...” (Mal. 2:7). De priesters lieten het echter volledig 
afweten.

Hoe duister de geestelijke toestand soms ook kan zijn, toch worden er 
nog altijd gevonden die geloven in de Here en zijn beloften. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan zien we in de tijd van de goddeloze koning Achab, toen 
er, naast Elia, nog zevenduizend waren die hun knieën niet bogen voor de 
Baäl (1 Kon. 19:18).

Simeon, een man die in Jeruzalem woonde, had een Godsspraak van 
de Heilige Geest ontvangen. Omdat Simeon Gods woord kende en God 
op zijn woord geloofde, gebruikte de Here deze oude man en was hem 
beloofd dat hij de dood niet zou zien, alvorens hij de ‘Christus des Heren’ 
gezien had. Wie is deze Christus des Heren en was er door de profeten al 
iets over Hem voorzegd? Het woord Gezalfde is in het Grieks Christus, er 
was dus tot Simeon gezegd dat hij de Gezalfde des Heren zou zien.

De profeet had inderdaad over deze Gezalfde geschreven, toen hij no-
teerde “Onze levensadem, de Gezalfde des Heren werd in hun valkuilen gevan-
gen” (Kl. 4:20). Toen God de mens had geschapen uit stof, blies Hij ‘de 
levensadem’ in zijn neus, alzo werd de mens tot een levend wezen (Gen. 
2:7). De Christus des Heren is dezelfde als de Gezalfde des Heren en dat 
is onze Levensadem, dat is de Persoon waardoor de mens van een stof-
felijk wezen tot een levend wezen werd! En die Gezalfde des Heren, in 
de gestalte van een baby, mocht Simeon in zijn armen nemen; voordat hij 
zijn laatste adem uitblies, mocht Simeon de Here Jezus, die hem eens de 
eeuwige Levensadem zal geven, in zijn armen nemen. “Mijn ogen hebben uw 
heil gezien”, zei Simeon.

Voor degenen die nu in de Here Jezus geloven, geldt een betere belofte 
dan die aan Simeon. De Here Jezus heeft gezegd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet 
aanschouwen.” (Joh. 8:51) Want Hij is de Middelaar van een beter verbond, 
waarvan de rechtskracht op betere beloften rust (Hebr. 8:6).
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De Heilige Geest leidt Simeon en Anna in de tempel, de plaats waar God 
gediend wilde worden. Ondanks het geestelijk verval in Israël, was de tem-
pel nog steeds de plaats die door God erkend werd; de nieuwe tempel, de 
gemeente van de levende God (1 Kor. 3:16,17), is ontstaan na de dood en 
opstanding van de Here Jezus. 

Toen de Here Jezus de veehandelaren en geldwisselaars de tempel uit-
joeg, sprak Hij nog steeds over de tempel als het huis van zijn Vader, on-
danks dat deze tot een verkoophuis was gedevalueerd (Joh. 2:13-16). Aan 
het einde van zijn dienst op aarde, heeft Hij de Schriftgeleerden en de 
Farizeeën gezegd: “Zie, uw huis wordt aan u overgelaten” (Matth. 23:38); toen 
was de tempel niet langer het huis van de Vader.

De ouders van de Here Jezus brachten het Kind Jezus naar de tempel en 
daar nam de oude Simeon het Kind van hen over en begint direct God te 
loven; hij mocht de Christus des Heren in zijn armen houden! Bij zijn ge-
boorte op aarde werd de Here Jezus door Simeon gedragen in de tempel en 
na het afleggen van zijn leven werd de Here Jezus door Jozef van Arimathea 
samen met Nicodemus, gedragen in het graf; ook zij verwachtten, net als 
Simeon, het Koninkrijk Gods (Luc. 23:50-53).

Simeon begrijpt dat de Godsspraak, hem door de Heilige Geest gegeven, 
nu vervuld is, want hij zegt: “Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, 
naar uw woord.” Simeon had de beloofde vrede ontvangen; hij droeg de Vre-
devorst (Jes. 9:5b) in zijn armen. Toen de Here Jezus was opgewekt uit het 
graf, waren zijn eerste woorden tot zijn discipelen: “Vrede zij u” (Joh. 20:19) 
Hij zei dit om zijn discipelen, en ook ons, duidelijk te maken dat Hij vrede 
gemaakt had door het bloed van het kruis (Kol. 1:20).

“Naar uw woord”, zegt Simeon. God zegt wat Hij gaat doen én Hij doet 
wat Hij zegt! De profeet zegt daarvan: “Ik heb gesproken, Ik doe het ook ko-
men; Ik heb ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering” (Jes. 46:11). “Mijn ogen 
hebben uw heil gezien”. Simeon heeft het heil gezien dat God bereidt heeft 
voor alle volken, dus niet alleen voor Israël, want dit Kind zou enerzijds 
zorgen voor ‘licht, tot openbaring voor de heidenen’ en anderzijds ‘heer-
lijkheid voor uw volk Israël’. Daarmee werd vervuld wat de psalmist al eer-
der had geschreven: “De Here heeft zijn heil bekend gemaakt, Zijn gerechtigheid 
geopenbaard voor de ogen der volken; Hij heeft gedacht aan zijn goedertierenheid 
en aan zijn trouw jegens het huis Israëls; alle einden der aarde hebben aanschouwd 
het heil van onze God.” (Ps. 98:2,3)

Simeon en Anna zouden niet de enigen blijven die Gods heil gezien heb-
ben in de Here Jezus. Tot de discipelen zei Hij: “Zalig de ogen, die zien, wat 
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gij ziet. Want Ik zeg u: vele profeten en koningen hebben willen zien wat gij ziet, 
en zij hebben het niet gezien en horen wat gij hoort, en zij hebben het niet ge-
hoord” (Luc. 10:23,24). En ook wij mogen door het geloof zeggen: “Wij zien 
Jezus...., met heerlijkheid en eer gekroond” (Hebr. 2:9).

Jozef en Maria staan met verbazing te luisteren naar hetgeen over dit Kind 
gezegd wordt. Het zijn gezegende ouders die dit Kind mochten ontvangen 
en om dat duidelijk te maken zegent Simeon hen. Simeon laat blijken dat 
hij weet dat Maria de moeder is van de Here Jezus, want in wat hij nu zegt, 
spreekt hij alleen tot haar en niet tot Jozef. Dat is in overeenstemming met 
de belofte die God had gegeven in de Hof van Eden, toen Hij zei dat het 
zaad van de vrouw (niet van de man) de kop van de slang zou vermorzelen; 
Simeon laat nu merken dat dit Kind degene is, die toen al bedoeld is.

Er mocht verwacht worden dat Israël met blijdschap vervuld zou worden, 
nu de Beloofde verschenen was. Maar de woorden van Simeon komen als 
een koude valwind neer: “Zie deze is gesteld tot een val en opstanding van velen 
in Israël en tot een teken, dat weersproken wordt.”

De komst van de Here Jezus heeft tijdens zijn omwandeling op aarde en 
daarna een duidelijke scheiding gebracht tussen het licht en de duisternis. 
Hij was het waarachtige Licht dat ieder mens verlicht, maar de wereld heeft 
Hem niet gekend ... en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Was zijn 
komst in de wereld dan tevergeefs? Nee, want er waren en er zijn er nog 
steeds, die Hem wel hebben aangenomen en hun heeft Hij tot kinderen van 
God gemaakt, hun, die wel in zijn naam geloven. (Joh. 1:9-13)

“Een teken dat weersproken wordt.” De Here Jezus heeft zijn volk regel-
matig onderwezen over de heilloze weg die het ging; een religieuze weg 
zonder God. Zijn woorden, die soms striemend waren, werkten als een 
tweesnijdend zwaard dat overleggingen en gedachten vaneen scheidden 
(Hebr. 4:12,13) en op die boodschap zaten de joden niet te wachten; Hij 
keek dwars door hen heen! Op een gegeven moment gaan ze zelfs zover 
dat ze Hem verwijten dat Hij door de kracht van Beëlzebul, de overste van 
de boze geesten, zijn wonderen doet (Luc. 11:15). Ook hebben zij Hem 
menigmaal verzocht, om Hem op een tegenspraak te vangen, maar Hij 
doorzag hen en noemde hen huichelaars. Ten laatste hebben zij hun agres-
sie tegen Hem ten volle laten blijken, door Hem naar het kruis te verwijzen. 
Een teken dat weersproken wordt, profeteerde Simeon, en hoe waar is dat 
gebleken! Wij worden opgeroepen om onze aandacht op hem te richten, 
“die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen” (Hebr. 
12:3). 
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“Door uw eigen ziel zal een zwaard gaan”. Deze verdrietige woorden zijn 
werkelijkheid geworden toen Maria, onder het kruis staande, haar Zoon 
zag lijden en sterven; toen ging er een zwaard door haar ziel; daar zijn geen 
woorden aan toe te voegen!

Naast Simeon was daar ook een vrouw die God onafgebroken in de tem-
pel diende. Het bijzondere daarbij is dat zij een profetes genoemd wordt. 
Wat is een profeet/ profetes? Dat is iemand die de woorden van God spreekt.
Een duidelijke aanwijzing van de profetische dienst vinden we in het boek 
Exodus. Mozes vond zichzelf niet geschikt om  tot Farao te spreken, waarop 
God tot Mozes zei dat zijn broer Aäron dan in zijn plaats tot Farao moest 
spreken. Aäron was daarbij de mond van Mozes en Mozes was als God 
voor Aäron (Ex. 4:10-16 en 7:1,2). Conclusie: een profeet/profetes is ie-
mand die rechtstreeks onder het gezag van God staat en alleen die woorden 
spreekt die God hem/haar geeft. David zei: “de Geest des Heren spreekt 
door mij, zijn woord is op mijn tong; Israëls God spreekt, Israëls Rots zegt 
tot mij,...” (2 Sam. 23:2,3a).

De profetische gave van Anna wordt direct merkbaar, want zij komt op 
datzelfde moment bij Simeon, Jozef, Maria en de Here Jezus staan en zij 
looft mede God, samen met Simeon. Maar daar blijft het niet bij, want zij 
gaat Jeruzalem in om aan hen die de verlossing voor Jeruzalem verwacht-
ten, bekend te maken dat de Zoon van God gekomen was en daarbij “sprak 
zij over Hem”!

Deze geschiedenis leert ons dat de Here ook zusters gebruikt om zijn 
woorden door te geven, zoals bijv. Priscilla dat, samen met haar man Aqui-
la, deed aan Apollos; zij gaf hem dat onderwijs niet in de gemeente, van-
af het spreekgestoelte, maar “zij namen hem tot zich” (Hand. 18:26). De 
apostel Paulus leert ons dat in de gemeente de zusters de profetische dienst 
niet mogen uitoefenen (1 Kor. 14:34,35) en wie dit verwerpt, verwerpt niet 
de mens Paulus, maar God (1 Thess. 4:8). Dat is niet wettisch, maar gehoor-
zaamheid aan Gods woord.

Anna had redenen genoeg om verbitterd door het leven te gaan. Ze had 
een huwelijk gehad dat slechts zeven jaren geduurd had en toen was ze 
weduwe geworden. Ze was inmiddels al op hoge leeftijd gekomen, maar 
van verbittering was geen sprake; ze maakte God geen verwijten, maar ze 
diende Hem ‘onafgebroken’ in de tempel ‘nacht en dag’. Er was in haar le-
ven geen bittere wortel opgeschoten. Zij diende God niet alleen door zich 
op te houden in de tempel, maar zij diende met de daad: vasten en bidden!
En zo zijn daar die twee oude mensen, die als eersten in de tempel met het 
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heil van God kennis mochten maken. En de priesters, die toch een dage-
lijkse taak in de tempel hadden? Zij toonden geen enkele belangstelling en 
worden hier niet genoemd.

De lessen die wij aan deze gebeurtenis mogen ontlenen, zijn o.a. dat de 
Heilige Geest, die in ons woont, ons wil leiden door het woord van God; de 
Godsspraak (Bijbel). Ook wil de Heilige Geest ons oog richten op de Here 
Jezus; door de gemeenschap van de Heilige Geest (2 Kor.13:13b), leren we 
steeds duidelijker zien wie de Here Jezus is. We moeten daarbij ons oog 
niet alleen richten op zijn geboorte en stil blijven staan bij het kerstfeest, 
maar ons oog richten op ‘Jezus Christus en die gekruisigd’ (1 Kor. 1:23 en 
2:2), die ons met God verzoend. Dan zien we, net als Simeon en Anna, dat 
God het heil heeft bereid voor alle volken.

Wat heil een Kind is ons geboren,
Een Zoon gegeven door uw kracht,
De heerschappij zal Hem behoren,
Zijn last is licht, zijn juk is zacht,
Zijn naam is wonderbaar, zijn daden,
Zijn wonderen van genade alleen,
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor het oog des Vaders treeên

Vervolgens zal de Heilige Geest ons leiden naar die plaats (tempel), waar 
de Here Jezus naar zijn belofte in het midden is en waar Hij ook het Mid-
delpunt is. We mogen Gods daden, net als Anna, bekend maken en God 
dienen, samen met allen die de Here aanroepen uit een rein hart (2 Tim. 
2:22).

Van de beschrijving door Lucas over deze twee oude mensen, kunnen we 
nog veel leren, ‘opdat ook wij in de weg der volharding én van de vertroos-
ting der Schriften, de hoop zouden vasthouden, als een anker van de ziel, 
die reikt tot binnen het voorhangsel’ (Rom. 15:4b en Hebt. 6:19).                   

~~~~~~~~~~
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Meer dan genever
_____________________________________________________

De paardentram kwam over de brug van de gracht en reed de 
Utrechtsestraat in, het laatste stuk dat eindigde op de Varkensmarkt. 

Van Heiningen  liet de klepel van de bel nijdig horen omdat er weer 
zo’n stel slungels vlak voor de paarden op de rails liep. Ze moesten die 
knapen maar een bezem in de hand drukken om de rommel van de straat 
op te vegen. Het was toch altijd weer slordig na de markt. Waar was de 
ouderwetse opvoeding nog te merken? Als het niet snel veranderde, werd 
het over een paar jaar een bandeloze troep.

De voerman benijdde de jongens die blijkbaar genoeg vrije tijd hadden. 
Ze moesten ze maar aan het werk zetten, veel beter. En hij vergat hoe hij 
in zijn jonge jaren net zoveel doelloos had rondgelopen en streken had 
uitgedacht. 

Ze waren gelukkig bij de Hellestraat gekomen en daar gingen die 
lastposten in. Geen wonder, want daar had je de nodige cafeetjes. Daar 
kon je de centjes wel kwijt raken, als je tenminste wat had. Die knapen 
zouden echter wel platzak zijn. Wat hadden die dan in de Hellestraat te 
zoeken?

Gek, als je trambestuurder was, nou ja, voerman, want dat was het 
eigenlijk, deed je altijd twee dingen: je zorgde voor een veilige en rustige 
tocht, maar je dacht ook het nodige. Waarom? Niks waarom. Dat ging 
vanzelf. 

Opnieuw liet hij de bel luiden, deze keer omdat de Varkensmarkt was 
bereikt. Daar draaiden ze een rondje en dan volgde de laatste rit naar het 
station.

Er stonden maar drie mensen te wachten. Geen wonder. Veel winkels 
zouden gauw dichtgaan en dan hadden de meeste mensen in de stad niets 
meer te zoeken. In de Langestraat zag hij nog wat oudere mensen lopen. 
Daarom wachtte Van Heiningen nog even. Van een of twee passagiers 
meer zou de maatschappij niet rijk worden, maar door goede service kreeg 
je wel een goede naam. En een goede naam betekende klanten.

De klokken van de Lange Jan strooiden als vanouds een extra melodie 
over de stad heen; vijf uur. Het was mooi geweest. 

De paarden trokken weer aan. Van Heiningen had nog het nodige te 
doen. Even wachten? Best, maar deze keer niet te lang. Vanavond moest 
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hij op tijd zijn voor de dienst aan het Havik. En voor die tijd moest hij zich 
nog klaar maken, zijn uniform aantrekken en dan, als de anderen nog rustig 
wachtten tot het tijd was, het gebouw open doen. Je kon er maar druk mee 
zijn. Maar ‘t was voor het goede doel!

De opgeschoten jongens in de Hellestraat hadden geen haast. Ze liepen 
eigenlijk doelloos rond. “Wat gaan we doen?” vroeg Arie. Die was altijd 
pas tevreden als er een of ander plannetje kon worden uitgevoerd. Dat 
rondslenteren zonder doel vond hij maar niks.

“Weet je nog dat we tegen dat deurtje een regenton met water gezet 
hebben”, zei Keessie. “Dat was wel een goeie”. 

“Het idee was wel leuk”, zei Albert, “maar het ging niet zoals we bedoeld 
hadden. Dat die oudere vrouw dat nou moest overkomen vond ik niet leuk. 
Daar hadden we ook niet op gerekend. Dat ze natte schoenen kreeg was 
het ergste niet, maar dat ze op de grond viel vond ik niet leuk. We hadden 
beter moeten nadenken”. “Het viel toch wel mee’, beweerde Rijk, “ze 
kwam er met de schrik van af”. 

“Laten we naar De Koppel doorlopen”, stelde Keessie voor, “die schepen 
zijn soms wel mooi om te zien”. “Bij gebrek aan beter niet zo’n slecht 
idee”, zei de Lange, “kom op jongens”. 

Er lagen er meer dan anders. Wonderlijke namen gaven ze die schuiten 
soms. De ‘Willemijntje’. Vast de naam van de vrouw van de schipper. De 
‘Vooruit’. Daar had Rijk commentaar op. “Ja, als die nooit vooruit gaat, 
komt ie ook niet ver”.

‘De Volharding’ was wat groter dan de andere. “Daar hebben ze wat 
meer centjes gevangen”, meende de Lange. “Daardoor kon het een keer 
lijen”.

Op de ‘Zorg en zegen’ werd het gangboord nog gezwabberd. “Het is 
zaterdagmiddag hoor”, schreeuwde Arie. “Je hebt recht op een vrije 
middag”. “Recht hebben wij mensen niet, jongeman”, was het enigszins 
plechtige antwoord. “Met onze plichten zijn we al druk genoeg”. Het hoofd 
van een vrouw kwam boven de kajuit uit. “Koffie” riep ze. De schipper 
legde zijn zwabber neer. “We komen d’r an”, riep Arie. “Heb je genoeg 
voor vijf?” “Als je droog wilt blijven, blijf je rustig aan de wal”, zei de 
schipper droogjes. 

De jongens liepen nog wat verder. Maar bij de ophaalbrug draaiden ze 
maar om. “t Is verder alleen maar gras en water”, bromde Albert,
“laten we maar teruggaan.” “Mij best, dan gaan we over de brug en langs 
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de andere kant terug”, stelde Rijk voor. En daar waren de anderen het mee 
eens.

“Jammer dat die bolders zo ver uit elkaar staan”, merkte Albert op. 
“Waarom?” vroeg Keessie. “Dan kon je daar rustig een poosje gaan zitten 
en wat kletsineren”. “Zit wat in”, zei de Lange, “Maar jij wou er niet in, maar 
er op zitten”. “Zo lust ik er nog wel eentje”, was het antwoord. “Eigenlijk 
best een idee”, zei Keessie. “We lusten er wel eentje”.

Plotseling stond Arie stil. “Ik heb een idee” zei hij. “Als we nou eens naar 
dat gebouwtje van het Leger des Heils gaan.” “Wat moet je daar dan?”, vroeg 
de Lange. “Nou, luister” zei Arie, “daar hebben ze een zondaarsbankje. 
Wie van ons het lef heeft om naar dat zondaarsbankje te gaan, krijgt een 
kruik genever. Dat is tenminste wat anders, waar of niet?” 

“Hm. Da’s inderdaad wel wat anders. Wat vinden jullie er van” zei 
Albert. “Nog zo gek niet” vonden de anderen. “Hoeven we ook niet langer 
te zoeken”. En dus liepen ze over de spoorlijn en onder de poort door, de 
kortste weg naar het Havik.

“Zijn we niet veel te vroeg”, opperde Rijk. “Zal wel meevallen. Er is er 
altijd eentje erg vroeg om de deur los te doen. En dan komen er een paar 
om te helpen met koffie zetten. Die zijn natuurlijk ook vroeg. We zullen 
er vast wel in kunnen. Je zit er in ieder geval droog”, zei Arie. “Je bedoelt 
zeker dat je zo vroeg nog geen koffie zult krijgen”, merkte Albert op. “Hé, 
wat ben jij wakker! Dat kan nog wat worden vanavond. Albert is ook 
wakker, jongens”.

Ze hadden wel gelijk gehad. De deur was open en zo te horen werd er 
nog met stoelen geschoven. “Wat kan dat schelen”, zei Keessie. “Stoelen 
zijn stoelen en je kunt er op zitten. Ik heb ook lang genoeg geslenterd”, en 
hij stapte als eerste naar binnen.

Van Heiningen keek verrast op. Hij herkende de jongens wel. Die waren 
nog nooit in een samenkomst van het Leger geweest. Maar reden te meer 
om ze serieus te nemen en te laten voelen dat ze welkom waren.

“Zo, jullie zijn vroeg genoeg. Maar welkom hoor. We kunnen nog 
wel een paar handen gebruiken om de stoelen recht te zetten”. “O, we 
lopen wel eens in de weg zodat er niemand door kan, maar we zijn ook 
niets te beroerd om wat te helpen hoor”, zei Arie, met een knipoog naar 
zijn vrienden en hij pakte een stoel en zette die keurig recht in de rij. De 
anderen volgden zijn voorbeeld.

“Goede werken zijn tenslotte geen verkeerde werken”, zei Van 
Heiningen, “maar je kunt er de hemel niet mee verdienen”. “Hoeft ook niet”, 
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antwoordde Arie, “voor een kop koffie zetten we heel wat stoelen recht. 
Voor een borrel trouwens nog meer.” “Voor een borrel moet je hier niet 
zijn. Misschien is dat het enige dat in de hel geschonken wordt, hier echter 
niet”. “Hoef je niet zo ver te gaan”, meende lange Jan, “in de Hellestraat 
ben je al ver genoeg. Je kunt er nog kiezen ook.” “Heet niet zonder reden 
Hellestraat”, meende Van Heiningen en hij slofte naar achteren.

Even later kwam hij terug. “Kijk, voor wat, hoort wat”, zei hij en hij zette 
koffie op een tafeltje. “Verser kan niet. Dan zien jullie dat je bij het Leger 
altijd een welkome gast bent. En het is goedkoper dan in de Hellestraat”. 
“Geen slecht begin” bromde Keessie, terwijl hij zijn koffie slurpte. Maar 
Van Heiningen had hem wel gehoord: “De rest is nog beter, straks”. En daar 
zeiden ze maar niets op.

Er kwamen inmiddels wat mensen naar binnen, sommigen wat onwennig. 
Maar Van Heiningen ontving ze vriendelijk en stelde hen op hun gemak. 
“Nooit geweten dat het bij het Leger zo’n toffe boel is” fluisterde Rijk. Maar 
Arie antwoordde “t venijn zit meestal in de staart”.

Het duurde niet lang voor het zaaltje vol was. Toen kwam Van Heiningen 
naar voren. Hoewel de jongens voor een grap naar binnen waren gegaan, 
luisterden ze toch wel. Natuurlijk, want die Van Heiningen kenden ze 
immers goed. Ze waren bar nieuwsgierig naar wat hij te zeggen had. 
Die man was niet eens een dominee. Wat kon die nou vertellen? Nou, 
aanvankelijk niet zoveel. Hij vertelde dat ze wilden beginnen met een lied 
en dat er daarna een getuigenis gegeven zou worden. Keessie stootte zijn 
buurman aan: “wat zou hij daarmee bedoelen?” Maar die zei alleen maar 
”afwachten”. 

Er kwamen twee mannen naar voren, een met een fluit en een met een 
viool. Ze speelden een deuntje en na een hoofdknik van de man met de 
viool begonnen ze te zingen. Dat was warempel niet slecht. Ze zongen ook 
nog met eerste en tweede stem, of hoe dat ook heten mag. Dat klonk wel 
goed. Toen dat voorbij was, bad Van Heiningen hardop. Hij vroeg of de 
Here een zegen wilde geven en mensen er toe zou bewegen om Jezus aan 
te nemen. Dat was kort en krachtig, gelukkig.

Toen kwam het getuigenis. Dat bleek van een meisje te komen dat 
vertelde over haar verdrietige jeugd. Ze vroeg zich af of er wel iemand was 
die om haar gaf. En toen had ze over de Here Jezus gehoord, die de mensen 
liefheeft, ook al zijn ze vaak verkeerd bezig geweest. Dat boeide haar, 
want liefde had ze nooit gekend. En toen ze hoorde dat Hij zelfs voor haar 
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gestorven was, opdat zij niet geoordeeld zou worden, had ze gedacht: Zo 
Eén wil ik wel volgen. En ze had dat in een gebed ook gezegd. En toen was 
haar verteld dat de Here dat zeker zou verhoren en haar zou aannemen. En 
daarna tobde ze niet meer omdat ze wist: Jezus houdt van mij.

Dat getuigenis was dus ook kort en duidelijk. En toen begon Van 
Heiningen te spreken. De jongens keken elkaar eens aan. Wie zou nou 
gedacht hebben dat die man van de bel in de paardentram zo kon praten? 
Hij deed een Bijbel open en begon daaruit te lezen.

Het ging over een man die een schaap kwijt was en dat ging zoeken. 
Niet onaardig al was het erg kort. Toen hij dat gelezen had, begon hij te 
vertellen. ’s Jonge, de kinderen van die man hadden wel geluk gehad. Want 
vertellen kon hij! 

“Schapen, daar leken de mensen op. Eerst gaan ze allemaal hierheen, dan 
gaan ze allemaal daarheen. Zelfs kinderen; als ze ondeugend zijn geweest 
en gevraagd wordt “Waarom heb je dat nou gedaan?” is het antwoord 
dikwijls: dat doen ze toch allemaal. 

Gisteren was het Vrijdag en toen was er weer beestenmarkt bij de 
Lange Jan. Er waren weer heel wat boeren uit Stoutenburg, Leusden en 
het Musschendorp. Hun vrouwen kwamen mee op de wagen. Er liepen 
er weer zat in de Langestraat. De meesten in het zwart en met een witte 
kneepjesmuts op het hoofd. Er zijn weinig vrouwen in de stad die dat nog 
dragen. Maar als je ze zou vragen waarom zij dat wel deden, zou het 
antwoord zijn: dat doen ze toch allemaal. Zo is dat inderdaad. We lijken 
wel schapen in een grote kudde.

Als de schapen bij de herder blijven zijn ze wel veilig. Maar als er een 
niet oplet of meent dat het gras wat verder weg lekkerder smaakt en van de 
kudde afdwaalt, loopt hij wel gevaar. Sommige grote honden willen zo’n 
beest wel eens aanvallen en wolven zeker. En hoe zal een schaap de weg 
naar de kudde weer vinden? Een goede herder let natuurlijk goed op en 
zorgt er wel voor dat geen schaap te ver afdwaalt. Maar er zijn schapen die 
niet beseffen hoe gevaarlijk het is om ver van de kudde rond te zwerven. Ze 
gaan hun eigen gang en voor ze het beseffen zijn ze verdwaald.

Over zo’n schaap gaat het in dit verhaal. Maar misschien zijn er hier 
ook wel die wat op dat schaap lijken, die verdwaald zijn en geen herder 
hebben.” 

Van Heiningen wachtte even, maar het bleef muisstil. “Dit schaap 
had geluk”, zei hij toen hij verder vertelde, “het was niet vergeten. De 
herder miste het en ging het zoeken. Waarom eigenlijk? Hij had toch nog 
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negenennegentig schapen over en waarom zou je je over één schaap druk 
maken? Wie weet hoe ver je moest gaan en in welk moeilijk terrein je terecht 
zou komen? Het kon wel eens gevaarlijk worden. Maar daaraan dacht deze 
herder niet. Hij dacht alleen aan het gevaar voor het afgedwaalde schaap. 
Was die ene dan zo belangrijk? Nou, eigenlijk niet. Als je er honderd hebt, 
maakt één meer of minder niet zo veel uit. Behalve als je het schaap liefhebt.  

Liefhebben? Vindt u dat overdreven? Misschien is het wat overdreven, 
maar ik weet nog goed hoe gek wij waren met een jong poesje. Overdreven? 
Zo’n stomme kat en meer niet? Ja, die stomme kat. We verwenden het 
beestje zoveel we konden. Het diertje was ook heel aanhankelijk. Maar 
een schaap? Krijg je daar liefde van terug? Ik weet nog dat kennissen twee 
schapen van een bijzondere soort uit Engeland hadden. Maar als je die 
aandacht gaf en te dicht in de buurt kwam, kreeg je een stoot van hun kop 
die ‘weg wezen’ betekende. Geen aardigheid aan.

Deze herder was echter bezorgd om zijn verdwaalde schaap en had er 
alles voor over om het te vinden. Toen hij het tenslotte vond, was het beest 
uitgeput en moest hij het op zijn schouder nemen om het terug te brengen. 
Maar dat vond hij geen bezwaar, want hij had het lief. 

Aardig overdreven, vindt U niet? Nou, zo overdreven lijkt het dat God 
ons zoekt. We zijn zulke lieverdjes niet en toen God zijn Zoon naar de 
aarde zond om ons terug te halen, hingen wij Hem aan een kruis. Zulke 
mensen zal God dan toch niet liefhebben. Of wel? Ja, wel. God heeft ons 
lief, ook al kruisigden wij zijn Zoon. Hij wist trouwens dat we dat zouden 
doen en toch wilde Hij ons redden. Waarvan dan? Van het oordeel. Want 
we doen maar raak, net wat we willen en vergeten dat er een God in de 
hemel is, die alles ziet en ons eenmaal de rekening zal presenteren. Het 
meeste zijn wij dan weer vergeten, maar God weet het alles nog. Maar Hij 
heeft ons lief, zoals die herder zijn schaap liefhad. Hij zoekt en roept ons. 

Maar om ons te kunnen redden en ons de zonden te kunnen vergeven, 
moest er eerst afgerekend worden. Alleen kunnen wij van alles wat wij 
gedaan hebben, niets ongedaan maken of ervoor betalen. Daarom heeft 
God toegelaten dat wij zijn Zoon, Jezus Christus aan een kruis spijkerden. 
Hij heeft daar in onze plaats gehangen. En God heeft onze zonden op Hem 
gelegd en Hem daarvoor gestraft. Wie in Jezus Christus gelooft, mag weten, 
dat God voor zijn zonden Jezus Christus reeds heeft geoordeeld, zodat hij 
nu vrij van schuld is. Hij is verlost. Er zijn er hier ook, die verdwaald zijn en 
niet weten waar ze heen zullen gaan of wat ze moeten doen, waar of niet?”

Daarbij keek hij de vijf kameraden recht in het gezicht. De andere 
aanwezigen zullen het niet gemerkt hebben en vier van de jongens viel het 
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evenmin op, maar Albert wel. Het raakte hem. Hij had al het gevoel gehad 
dat het over hem ging, maar nu Van Heiningen zei, dat er in de zaal waren 
die verdwaald waren en niet wisten waar ze zouden heengaan, leek het 
wel of zijn naam genoemd werd. 

Van Heiningen had al gezien, dat de boodschap de jonge man diep 
raakte. Maar nu was het wel helemaal duidelijk.

“Wie erkent dat hij de Herder nodig heeft, omdat hij ver van God is 
afgedwaald, mag naar voren komen. Dan gaan we samen naar het 
zondaarsbankje” zei Van Heiningen. “En schaam je niet daarvoor, want 
we waren allemaal zondaars”.

Albert stond op en liep naar voren. Van Heiningen trad op hem toe, gaf 
hem de hand en nam hem mee naar het bankje dat vooraan tegen de muur 
stond. 

“We zullen nu knielen en de Goede Herder, Jezus, vragen om ook dit 
schaap thuis te brengen.”

Daarop wendde hij zich tot Albert. “Hoe heet je precies?” “Albert van 
Nus”, zei de jonge man. “Goed, Albert. We knielen nu neer en dan zal ik 
bidden tot de Here Jezus en vervolgens mag jijzelf Hem vragen om ook 
jou aan te nemen als een schaap van zijn kudde. Goed?” Albert knikte 
instemmend.

De twee knielden daarop neer. Het was doodstil in het zaaltje. Zacht 
begon de viool ‘Jezus is wachtend, o zondaar op u’ te spelen. Van Heiningen 
heeft toen met Albert gebeden. Kan je een gebed herhalen? Ik dacht het 
niet. Ik laat het dus aan de lezer over om te beseffen wat er gebeden werd. 
Vraag u maar af wat uzelf zou bidden als u besefte dat u de Here Jezus 
nodig hebt. Dan zult u er niet ver naast zitten.

Na die gebeden stonden beiden weer op en Albert ging weer bij zijn 
kameraden zitten. Er werd nog een lied gezongen en een dankgebed 
uitgesproken waarnaar er werd meegedeeld dat er koffie aangeboden zou 
worden.

Zo is het gegaan. De kern van dit verhaal is waar gebeurd. De kruik 
genever wilde Albert niet meer ontvangen. Hij heeft een bakkerszaak op de 
hoek van de Van Dieststraat gehad, maar is later naar Amerika geëmigreerd.

Na de oorlog ‘40-’45 in de vorige eeuw kwam een zoon van hem op een 
zondag na de dienst binnen. Hij vertelde wie hij was en vroeg of er nog 
iemand aanwezig was die  zijn vader had gekend en nog wist dat hij naar 
Amerika vertrokken was. Mijn moeder stak haar hand op. 
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Dat werd een ontroerende ontmoeting. Daarna zei hij dat zijn vader 
hem had opgedragen zijn Nederlandstalige Bijbel en studieboeken naar 
de gelovigen te brengen met wie hij in Holland jarenlang vergaderd had. 
Daarop bracht hij een paar dozen met boeken naar binnen. Enkele daarvan 
heb ik nog in mijn bezit.

Als u denkt dat ook ik mogelijk bij het Leger des Heils ben aangesloten, 
vergist u zich. Ik ben door genade een christen, meer niet. En dat is 
inderdaad meer waard dan genever.  
 
       J.Ph.B.

~~~~~~~~~

Alles Heer, ligt voor U open,
U is alle ding bekend
En geen mens kan U ontlopen
Waarheen ook ons pad zich wendt.
Niets ontgaat U, niets ontgaat U, niets ontgaat U
doordat U alwetend bent.

Al mijn wegen in ‘t verleden, 
wat ik deed en heb gezegd, 
doen en denken in het heden,
lag geopend in ‘t gerecht.
In genade, in genade hebt U al mijn
zonden op uw Zoon gelegd.

Liefdevolle God en Vader,
hoewel U mij zo goed kent,
trok U mij in goedheid nader
en hebt u niet afgewend.
Amen Vader, amen Vader, amen Vader,
omdat u de liefde bent.

     

       


