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  U doet ons uw gedachten horen
  en openbaart ze in uw Woord,
  U geeft uw licht aan elk die hoort,
  zegt ons uw toekomst van tevoren.

  U maakt ons wijzer dan geleerden
  doordat uw Geest ons onderricht,
  zodat uw toekomst open ligt
  alsof we in die tijd verkeerden.

  Doe ons uw Woord getrouw bewaren,
  als voorraad uit uw overvloed
  die ons tot voedsel dienen moet
  als het geen tijd is tot vergaren.

     J.Ph.B.
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (6)

________________________________________________________________

2:1 “Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en 
alle kwaadsprekerij,….”

Oproepen zoals we die hier vinden: ‘legt dan af’, vinden we meer 
dan 50 maal in deze korte eerste brief van Petrus. In de taaldefinitie 
noemen we dat de gebiedende wijs, maar hier is het bovenal een 
uitnodiging en opwekking. De Heer wil zo graag dat we ons reali-
seren dat wanneer we, door Gods genade, zoveel zegen ontvangen 
hebben en mogen uitzien naar zo’n onbeschrijfelijk mooie toekomst 
bij Hem in heerlijkheid, er daarvan ook iets moet, maar bovenal 
mag blijken in ons praktische leven. Het is de moeite waard om 
die oproepen eens voor onszelf op een rijtje te zetten, het geeft een 
prachtig handboek voor het christelijke leven in de meest brede zin 
van het woord!

Vanaf 1 Petr. 2:1 tot aan 1 Petr. 3:12 laat Petrus ons zien hoe we juist 
door de manier waarop we ons gedragen, getuigen mogen zijn van 
het feit dat we wedergeboren zijn:
• In de eerste plaats onder de gelovigen (hfdst. 2:1–10), 
• vervolgens onder de ongelovigen (hfdst. 2:11–17), 
• daarna in onze relatie in werkkring (hfdst. 2:18–25) 
• en huwelijk (hfdst. 3:1–7) 
• en tenslotte gezamenlijk als gelovigen onderling (hfdst. 3:8–12).

Het woordje ‘dan’ in het eerste vers slaat terug op vers 22 van het 
vorige hoofdstuk waarin de oproep staat: “...hebt dan elkander van 
harte en bestendig lief, als wedergeborenen.” 
De verschillende kenmerken zoals die in dit eerste vers worden op-
gesomd hebben het karakter van de werken van het vlees zoals die 
in Gal. 5:19-21 worden genoemd en zijn niet in overeenstemming te 
brengen met liefde ten opzichte van elkaar. In het prachtige hoofd-
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stuk 13 van de eerste brief aan de Korintiërs lezen we van de liefde 
onder andere dat zij niemands gevoel kwetst. De ander kwetsen om 
er zelf beter van te worden is een werk van het vlees en niet van 
de Geest. Petrus roept ons op te handelen zoals we dat ook lezen 
in Filip. 2:3-4: “doch in ootmoedigheid achtte de een de ander uitne-
mender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar 
ieder (lette) ook op dat van anderen.” Een dergelijke houding is voor de 
natuurlijke mens niet op te brengen. Maar we mogen weten dat de 
oude mens, onze vleselijke natuur, met Christus is gestorven en dat 
we met Hem zijn opgestaan tot een nieuw leven. We mogen ons 
grote Voorbeeld navolgen zoals het volgende vers in Filippenzen 2 
ons voorhoudt: “Laat die gezindheid bij u zijn, die ook in Christus Jezus 
was.” Dat zullen we maar zeer gedeeltelijk kunnen hier op aarde, 
maar wanneer we ons door de Geest laten leiden en niet onze oude 
natuur voedsel geven, maar de nieuwe, wedergeboren mens voeden 
dan wil de Heer ons zegenen om de werken van het vlees af te leg-
gen. Hoe kunnen we dan die nieuwe, wedergeboren mens voeden? 
Dat vinden we in het volgende vers:

2:2 “…, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste 
melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid,…”

Een prachtig en duidelijk beeld wordt ons hier gegeven. Een pasge-
boren kind aan de borst van de moeder dat met overgave de onver-
valste melk tot zich neemt. Dat kennen we wel en dat vertedert ons. 
Zo wil de Heer dat we verlangen naar die goede spijs van het Woord 
van God: eerst in alle eenvoud de melk en daarna pas de vaste spijs. 
Door de nieuwe mens, die met Christus is opgestaan, te voeden met 
het woord van God kunnen we opwassen, geestelijk groeien om 
meer te gaan vertonen van onze Heiland die zichzelf niet te hoog 
achtte om zich tot in de dood aan het kruis te vernederen om ons te 
redden. 

Dit beeld wordt ons nog eens uitgelegd in de woorden die we vin-
den in Hebr. 5:12–14: “Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars 
behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van 
de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs. 
Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte predi-
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king: hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, 
die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden 
van goed en kwaad.” 
Zo is het met de geestelijke groei van de gelovige: eerst de eerste 
beginselen van de uitspraken Gods tot je nemen en in alle eenvoud 
toepassen om daardoor te groeien. Dan ontstaat ook de behoefte 
om meer te leren uit Gods Woord en in de praktijk te brengen. Veel 
fouten zijn gemaakt door te grote lasten op te leggen aan jonge gelo-
vigen. In het boek Hooglied vinden we enkele keren de uitdrukking: 
“…wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet, voordat het haar behaagt.” 
(Hooglied 2:7, 3:5, 5:8 en 8:4). 

Het is goed voor jonge gelovigen om eerst de Heer beter te leren 
kennen en daardoor ook meer te leren liefhebben opdat daardoor 
als vanzelf ook de praktische levenswandel steeds meer tekenen 
mag vertonen van de liefde tot de Heer en de daardoor opgewekte 
bereidwilligheid om die werken van het vlees af te leggen en meer 
de vrucht van de geest te vertonen, zoals we die vinden in Gal. 5:22: 
“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Let 
erop dat hier niet gesproken wordt van vruchten (meervoud) van de 
Geest, maar van de vrucht (enkelvoud) van de Geest. Wanneer we 
die vrucht op ons laten inwerken dan gaan we beseffen dat de Here 
Jezus in zijn omwandeling hier op aarde dat alles heeft getoond en 
in de praktijk gebracht. 

De Heer wil ook dat we door het goede voedsel van het Woord tot 
ons te nemen - vooral de melk eerst en daarna pas de vaste spijs – op 
een natuurlijke manier leren om ook in ons dagelijks leven meer te 
gaan vertonen van Hem en die vrucht van de Geest die ook ons mag 
kenmerken. Dan hebben we veelal nog wel dingen om af te leggen. 
De groei van het menselijk lichaam houdt met de beëindiging van 
de pubertijd wel op, maar de nieuwe geestelijke mens mag (en moet 
ook) doorgroeien. Zo staat het hier: opwassen tot zaligheid. 
Daarmee wordt niet de behoudenis bedoeld, de zekerheid van de 
verlossing door het werk van de Here Jezus aan het kruis. Ieder die 
gelooft in de Here Jezus heeft eeuwig leven en gaat niet verloren: 
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 



5

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe.” (Joh. 3:16) Wanneer u op de vraag: “gelooft u in 
de Here Jezus?” vrijmoedig ‘Ja’ kunt zeggen bent u er zeker van eeu-
wig leven ontvangen te hebben. Het opwassen tot zaligheid heeft al-
les te maken met de geestelijke groei, zoals we lazen in Hebr. 5:14: 
“Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zin-
nen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.” En dan 
gaat het niet alleen om het onderscheiden maar natuurlijk ook om 
het kwade te laten en het goede te doen. 
Dat bewerkt echter niet ons eeuwige leven, dat heeft onze Heiland 
aan het kruis gedaan, maar bereidt ons wel voor op onze toekomst. 
We zijn hemelburgers die nog op aarde zijn, maar op weg naar ons 
hemels huis daarboven. Hoe dichter we bij de Heer en Zijn Woord 
leven, hoe meer we ook op Hem gaan lijken.

De melk van de eerste beginselen van de uitspraken Gods krijgt in 
het vers wat we overdenken nog een tweetal kenmerken mee, die 
belangrijk genoeg zijn om even bij stil te staan: redelijke, onvervalste 
melk. Redelijk in de zin van in de rede liggend dus passend bij het 
voedsel van pasgeboren kinderen. Het Griekse woord dat hier wordt 
gebruikt is ‘logicon’ een woord dat ook in onze taal nog wel wordt 
gebruikt in het woord logica. Zo is het ook zeker bedoeld: jonge ge-
lovigen moeten melk voorgeschoteld krijgen die bij hun geestelijke 
leeftijd past; door die redelijke melk moeten ze hun Heiland beter 
leren kennen waardoor ook de liefde voor die Heiland groter zal 
worden.
Het tweede kenmerk is: onvervalste melk. Onvervalst betekent let-
terlijk: zonder valse toevoegingen. Hoe belangrijk is het dat we het 
woord prediken zonder daaraan gedachten van onszelf toe te voe-
gen. Gods Woord is onveranderlijk, het is niet gedateerd en even-
min voor tweeërlei uitleg vatbaar. Paulus schreef in zijn tweede brief 
aan Timotheüs: “Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienst van God 
te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte 
voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.” (2 Tim. 2:15) en 
in 2 Tim. 3:14-15 lezen we: “Blijft gij echter bij wat u geleerd en toever-
trouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen 
af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door 
het geloof in Christus Jezus.” Blijven bij wat we geleerd hebben en het 
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woord onvervalst brengen, dat brengt geestelijke groei en daardoor 
worden we wijs tot zaligheid. Laten we waken voor het insluipen 
van valse leer en goed beseffen dat dit insluipen vooral daar ge-
beurt waar de hoorders niet oplettend zijn. Wanneer we iets horen 
of lezen is dat niet waar omdat degene die het schreef of sprak wel 
betrouwbaar is, nee, het is waar omdat het met de Schrift in overeen-
stemming is. Laten we dus altijd de verantwoordelijkheid nemen om 
ook daadwerkelijk die vergelijking met de Schrift te maken.

Tenslotte nog het volgende. Er staat in dit vers: verlangt naar de rede-
lijke onvervalste melk. Is het steeds weer een verlangen van ons hart 
om de Bijbel open te doen en daaruit onze Heiland beter te leren 
kennen? Laat het ons zo mogen gaan als we lezen in Kol. 3:16: “het 
woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander 
leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zin-
gende, Gode dank brengt in uw harten.”

2:2b en 3: “opdat gij daardoor opwast tot zaligheid, indien gij geproefd 
hebt, dat de Here goedertieren is.”

Het woord ‘proeven’ in dit vers heeft natuurlijk alles te maken met 
die redelijke, onvervalste melk, waardoor we mogen opwassen tot 
zaligheid. Proeven doen we in de mond en niet in de maag. Wan-
neer we heel erge dorst hebben en een glas frisdrank in een teug 
opdrinken proeven we niets ervan tot de laatste slok waarvan een 
gedeelte in onze mond achterblijft; dat proeven we, maar de rest is 
zonder te proeven in de maag verdwenen. Om onze dorst te lessen 
hadden we net zo goed een glas water kunnen drinken. Het is met 
Gods woord ook wel een beetje zo: wanneer we heel veel van de 
Bijbel ineens tot ons nemen kunnen het ook loze woorden worden, 
dan proeven we het niet meer. Is het dan niet goed om de hele Bijbel 
eens door te lezen? Zeker wel, want daarvan zal absoluut een ge-
deelte weer eens in ons opkomen wanneer de Heer daar aanleiding 
toe ziet. Wanneer we echter willen proeven van de Bijbel, dan is het 
beter een kort gedeelte voor onze aandacht te nemen en daarover na 
te denken, dat te proeven. 
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Wat is het eerste dat we mogen opmerken wanneer we als jongbe-
keerden (of als langbekeerden die het lezen van Gods Woord heb-
ben verwaarloosd) het goede voedsel van het Woord van God tot 
ons mogen nemen? Dan mogen we proeven dat de Here goeder-
tieren is. Ja God is goed voor wie Hem zoeken, Hij wil ons in Zijn 
goedheid tot zich trekken en dan hoeven we niet bevreesd te zijn: 
God is goed en genadig voor wie tot Hem gaan in de naam van de 
Here Jezus. 

Uit het hele Woord van God blijkt overduidelijk de waarheid van de 
naam die God zelf uitriep toen Mozes bij Hem op de berg was, na-
dat het volk gezondigd had door zich een gouden kalf te maken en 
dat als hun god te vereren: “En de HERE daalde neder in een wolk, stelde 
zich daar bij hem en riep de naam des Heren uit: De Here ging aan hem 
voorbij en riep: Here, Here, God barmhartig en genadig, lankmoedig, groot 
van goedertierenheid en trouw…” (Ex. 34:5-6) Wanneer God zo van 
goedertierenheid spreekt wanneer het volk zo’n grote zonde had 
begaan, dan mogen ook wij in vertrouwen tot Hem gaan wanneer 
we door het lezen van zijn Woord gaan begrijpen en ondervinden 
dat Hij goedertieren is. In Ps. 34:9 lezen we: “Smaakt en ziet dat de 
Here goed is, welzalig de man die bij Hem schuilt.” Wanneer we ons 
bevinden in Zijn schuilplaats dan gaan we ook meer verlangen naar 
dat Woord en de toepassing daarvan in ons praktisch leven zodat 
we daardoor mogen opwassen tot zaligheid, immers: welzalig die 
bij Hem schuilt.

2:4: “En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, 
maar bij God uitverkoren en kostbaar,….”

Het lezen en tot ons nemen van het goede voedsel van het Woord 
kan niet anders dan ertoe leiden dat we komen tot Hem, dat is Jezus 
Christus. 
De Here Jezus heeft tegen de Joden, die Hem wilden doden omdat 
Hij God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde 
(Joh. 5:18), gezegd: “Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin 
eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch 
wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben.” (Joh. 5:39-40) 
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Al Gods goedertierenheid en trouw, zijn lankmoedigheid en barm-
hartigheid zijn immers te vinden in Hem die God zond als een zoen-
offer voor onze zonden. “Hij is het beeld van de onzichtbare God,…” 
(Kol. 1:15) en van Hem wordt gezegd: “Want het heeft de ganse volheid 
behaagt in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende 
door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door 
Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.” (Kol. 1:19-20) 

Tot Hem, die Petrus hier de levende steen noemt, mogen wij komen. 
Steen kennen we als een dode materie, daarin zit toch geen leven? 
Uit het Oude Testament weten we dat God zelf op een steen ge-
schreven heeft: “En Hij gaf aan Mozes, toen Hij geëindigd had met hem te 
spreken op de berg Sinai, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, 
beschreven door de vinger Gods.” (Ex. 31:18) Wat erop stond weten we 
ook: “…, en Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien 
Woorden.” (Ex. 34:28b). Dat wordt ons nog nader aangeduid met de 
woorden die we lezen in Deut. 9:10-11: “En de Here gaf mij de twee 
stenen tafelen, beschreven met de vinger Gods, waarop al de woorden 
stonden, die de Here op de berg tot u gesproken had uit het midden van het 
vuur, op de dag der samenkomst; na verloop van veertig dagen en veertig 
nachten gaf de Here mij de twee stenen tafelen, de tafelen van het ver-
bond.” De letterlijke tekst van die woorden kunnen we lezen in Ex. 
20:1-17 en ook in Deut. 5: 6-21 waarop volgt: “Deze woorden heeft 
de Here tot uw gehele gemeente gesproken op de berg, uit het midden van 
het vuur, de wolk en de donkerheid, met luider stem, en Hij voegt daaraan 
niets toe; Hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf mij die.” 

Waarom zo uitgebreid stilgestaan bij die stenen tafelen met daarop 
de Tien Woorden van de Here God? Welnu, omdat die Tien Woor-
den, die wij - eigenlijk niet helemaal terecht - de tien geboden noe-
men, van een enorme invloed zijn geweest in de geschiedenis van 
het Joodse volk, maar ook van de geschiedenis van de christenheid. 
Vlak voor zijn sterven houdt Mozes het volk Israël voor: “Zie ik houd 
u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade: 
doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn 
wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te on-
derhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in 
het land, dat gij in bezit gaat nemen. Maar indien uw hart zich afwendt en 
gij niet luistert doch u laat verleiden en u voor andere goden neerbuigt en 
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hen dient, dan verkondig ik u heden, dat gij zeker te gronde zult gaan; niet 
lang zult gij leven in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan in 
bezit gaat nemen. Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getui-
gen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan 
het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de Here, uw God, lief 
te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want dat is 
uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land, waarvan de 
Here uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft, dat Hij het hun 
geven zou.” (Deut. 30:15-20) 

In de eeuwen die zijn verlopen sinds het moment dat God deze 
Woorden tot het volk heeft gesproken, is uit de geschiedenis wel 
duidelijk geworden dat het houden van die geboden, inzettingen 
en verordeningen een opgave was, die geen mens volbrengen kon. 
En toch had God gezegd: “Ik ben de Here uw God. Ja, gij zult mijn in-
zettingen en mijn verordeningen in acht nemen; de mens die ze doet, zal 
daardoor leven: Ik ben de Here.” (Lev. 18:5) En zo lag die wet van God 
als een molensteen om de hals van het volk: wanneer ze ernaar han-
delden zouden ze leven, maar ze moesten erkennen: dat kan een 
mens niet volbrengen. 

De waarheid was: “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijk-
heid Gods.” (Rom. 3:23) Die onmogelijkheid voor een mens om de 
wet te volbrengen was ook aanleiding voor een wetgeleerde om de 
Here Jezus te verzoeken. We lezen in Lucas 10:25 en verder: “En zie, 
een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat 
moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Hij zeide tot hem: Wat 
staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult 
de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en 
met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 
En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven.” 
En daar stond die wetgeleerde dan. Hij wist dat dit een onmogelijk-
heid was en zo stond hij nog met lege handen. Dus zei hij, om zich 
te rechtvaardigen: wie is mijn naaste? Dan vertelt de Here Jezus hem 
als voorbeeld de prachtige geschiedenis van die man die op de weg 
van Jeruzalem naar Jericho overvallen werd door rovers die hem 
als dood lieten liggen. Niemand keurde hem een blik waardig dan 
uiteindelijk een Samaritaan: die keek naar hem om, verzorgde hem, 
zette hem op zijn ezel en bracht hem naar de herberg waar hij ook 
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nog betaalde voor kost en inwoning. En dan stelt de Here Jezus die 
heel belangrijke vraag aan de wetgeleerde en ook aan ons: “Wie van 
deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen van 
de rovers was gevallen? Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. 
En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo.” God dienen, met al-
les wat in ons is en onze naaste als onszelf. Wie is die Naaste? Dat 
is onze Heiland die een verworpene was (zoals Joden ook niet met 
Samaritanen omgaan), maar toch kwam om ons, die in handen van 
de rovers (van Satan) gevallen waren, te redden. Hij die kwam om te 
redden was God zelf en Hij wilde zich zo diep vernederen om ons 
voor eeuwig te behouden. Wanneer we Hem liefhebben als onszelf 
dan hebben we God zelf lief en zijn Zoon die kwam tot onze red-
ding. Dat is de uitweg die God geeft. 

Die in steen geschreven woorden konden niemand behouden. In 
2 Kor.3:7 lezen we daarover dat het een bediening des doods was 
die met letters op stenen gegrift was en in Kol. 2:13-14 dat het een 
bewijsstuk was, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons 
bedreigde: “Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredin-
gen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij 
ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, 
dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft 
Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen.”

U, Heer Jezus, droeg de zonden
Die mij, oorzaak van uw wonden,
Scheidden van een heilig God.
Met doorboorde handen, voeten,
Hebt u voor mij willen boeten,
Werd u wreed gehoond, bespot.

Liefde, niet te evenaren,
Heeft zichzelf niet willen sparen,
Dacht tot in de dood aan mij.
God wil mij rechtvaardig noemen;
Wie klaagt aan, wie zal verdoemen?
Christus stierf! Nu ben ik vrij.
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U zij eeuwig eer gegeven
Voor het offer van uw leven,
Voor het werk van uw gena.
Laat uw beeld in onze harten
Als gegrift staan, Man van smarten.
Dank voor ’t kruis van Golgotha.

     (G.L. 178:1,3,4)

En zo is onze Heiland de levende steen tot wie een ieder komen 
mag die beseft niet in eigen kracht en met eigen werken tot God 
te kunnen naderen. Ieder die in eenvoud gelooft dat de Here Jezus 
voor zondaren aan het kruis gestorven is om hen tot God te brengen 
mag zeker weten eeuwig leven te hebben, niet op grond van eigen 
werken maar op grond van het werk van de Here Jezus op het kruis 
van Golgotha. 
Hij is de levende steen, die door de mensen verworpen is. Die ver-
werping werd wel duidelijk toen de overpriesters en de oudsten en 
het volk voor Pilatus stonden zoals we lezen in Luc. 23:13 en ver-
der. In vers 18 lezen we dan: “Maar zij schreeuwden als één man, zeg-
gende: Weg met hem…” en in vers 23: “Maar zij drongen aan en eisten 
onder luid geschreeuw, dat Hij gekruisigd zou worden, en hun geschreeuw 
werd al sterker.” Wanneer wij erbij geweest waren hadden we niet 
anders gedaan. En toch moest de Heer die weg gaan naar het kruis: 
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt 
en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht 
voort.” (Joh. 12:24) 

Wij die dood waren door onze overtredingen, kregen het leven 
doordat Hij, die in Zijn leven als enige die Tien Woorden van God 
volmaakt had vervuld, op het kruis onze overtredingen wilde dragen 
om ons te verlossen en tot God te brengen. Zondige mensen (en 
daarvan is niemand uitgezonderd) konden niet tot God komen. En 
toch wil God, onze Heiland, dat alle mensen behouden worden en 
tot erkentenis der waarheid komen. (1 Tim. 2:4) 

De weg daartoe is die levende Steen, door de mensen wel verwor-
pen maar bij God uitverkoren en kostbaar. Zo staat het in Joh. 1:17: 
“want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door 
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Jezus Christus gekomen.” Daarom is Hij die zichzelf gaf aan het kruis 
zo kostbaar voor God. 
“Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, 
niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij 
onnut geworden; er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. (Rom. 
3:10-12) Onze Heiland was daarop de uitzondering: hij was waarlijk 
mens, maar zonder zonde en volmaakt God toegewijd. Hij was het 
volmaakte Lam en heeft door zijn sterven ons het leven gegeven. 
Geve de Heer dat Hij niet alleen kostbaar is voor God maar dat Hij 
ook kostbaar is voor ons, opdat we in ons leven mogen groeien in 
de kennis van Hem die ons kocht met Zijn kostbaar bloed, maar ook 
in ons leven van alle dag die kennis in de praktijk mogen brengen.

Wordt D.V. vervolgd

~~~~~~~~~~

Geef mij genade Vader,
dat ik altijd vertoon
de liefde tot uw Zoon
en komt mij nader, nader,
opdat U in mij woon’

Laat mij niet verder reizen,
niet verder zonder U.
Leid mij en wil mij nu
uw gunst en hulp bewijzen;
ik kan niet zonder U.

     (J.Ph.B)
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Ik, die van den beginne de afloop verkondig… 
(Jes. 46:10)

__________________________________________________________

God toont ons in zijn Woord, de Bijbel, zijn handelen met de mens. 
De mens, geschapen als beelddrager van God, ontving alles van 
Hem om op aarde te wandelen naar zijn wil en tot eer van zijn 
Naam. De mens schoot echter tekort ten aanzien van Gods bedoe-
lingen en verviel tot zonde. Nadat God aan de mens zijn falen voor 
ogen gesteld en geoordeeld had, plaatste Hij de mens in een nieuwe 
positie, om alsnog aan Gods bedoelingen te kunnen beantwoorden. 
Helaas faalde de mens weer en plaatste God hem opnieuw in een 
nieuwe positie. Uit de Bijbel kunnen we leren dat dit proces zich 
enkele malen herhaalt en deze processen zullen we ‘bedelingen’ 
noemen. Het zijn tijdvakken waarin God aan de mens gaven heeft 
toebedeeld, tot eer van zijn Naam en tot heil van de naasten. (De 
apostel Paulus gebruikt het woord ‘bedeling’ bij zijn uitleg over de 
twee zonen van Abraham [Gal. 4:22-24]).

Stapsgewijze ontvouwt God in deze opeenvolgende perioden zijn 
gedachten, wat tenslotte daarop uitloopt dat Hij alles in de hemel 
en op de aarde onder één hoofd, dat is Christus, zal samenvatten (Ef. 
1:9,10), omdat Hij de enige Mens was en is, die volkomen de wil 
van God, de Vader gedaan heeft en doen zal!

De bedelingen gaan niet altijd over de gemeente van de Here Jezus, 
maar zij zijn wel tot haar onderricht geschreven, want “Al wat name-
lijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in 
de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden 
vasthouden.” (Rom. 15:4)
In een aantal afleveringen kunnen we met elkaar leren dat God het 
werk van zijn handen niet laat varen (Ps. 138:8), want zijn raads-
besluiten zullen worden volbracht, ondanks de falende mens en de 
uiteindelijk ook falende gemeente. 
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Dat falen van de mens, dat al begonnen is in de hof van Eden, zal 
niet kunnen verhinderen dat Gods raadsbesluit uiteindelijk, en on-
gewijzigd, volbracht zal worden, want “alzo zal mijn woord, dat uit 
mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het 
zal doen wat Mij behaagt, en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.” (Jes. 
55:11) De mens kan Gods voornemen niet verijdelen, ondanks dat 
er zelfs pogingen zijn gedaan om zijn woord met vuur te verbran-
den. (Jer. 36:21-23 en 27-32)

In elk van de opeenvolgende bedelingen, kunnen we telkens een 
aanwijzing vinden die de mens wijst op God’s ultieme doel: de ver-
heerlijking van zijn Zoon, zowel op aarde alsook in de hemel, omdat 
Hij, als Enige Mens, volkomen de wil van God gedaan heeft. De Va-
der heeft daarvan vooraf getuigenis gegeven toen zijn Zoon op aarde 
was en Hij van de Here Jezus zei: “Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal 
Hem nogmaals verheerlijken” (Joh. 12:28), omdat Hij het beeld is van 
de onzichtbare God (Kol. 1:15), en “opdat allen de Zoon eren, gelijk zij 
de Vader eren.” (Joh. 5:23)

1e bedeling: de onschuld.

De eerste bedeling omvat het tijdperk vanaf de schepping tot aan de 
uitdrijving van de mens uit de hof van Eden, ten onrechte wel eens 
het Paradijs genoemd (Gen. 1 t/m 3).

In het eerste hoofdstuk van de Bijbel staat een aantal opmerkelijke 
woorden. In vers 1, waar de Godsnaam voor de eerste keer in de 
Bijbel wordt genoemd, staat: “In den beginne schiep God…”. In de 
grondtekst staat in het Hebreeuws het woord Elohim, wat de meer-
voudsvorm is van Eloha, dat God betekent. Er staat dus eigenlijk: ‘In 
den beginne schiep Goden…’.Vanaf het begin van de schepping 
onthult God zijn meervoudigheid aan de mens.

De betrokkenheid bij de totstandkoming van de schepping van zo-
wel de Vader als de Zoon en de Heilige Geest leert de Bijbel ons, 
door verschillende personen, ook op andere plaatsen:
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- Mozes zegt o.a.: “Is Hij niet uw Vader, die u geschapen heeft, die 
u gemaakt heeft en toebereid?” (Deut. 32:6b).

- De psalmist schrijft: “zendt Gij uw Geest uit, zij worden ge-
schapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem” (Psalm 
104:30).

- De schrijver van de brief aan de Hebreeën noteerde: “maar 
van de Zoon…Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrond-
vest, en de hemelen zijn het werk uwer handen” (Hebr. 1:8a,10).

Deze volledige betrokkenheid van God in heel zijn wezen, vinden 
we ook in de woorden: “Laat Ons mensen maken, naar ons beeld, als 
onze gelijkenis” (Gen. 1:26). Deze goddelijke Eenheid vinden we 
eveneens terug in de woorden van de profeet Jesaja, toen hij God 
hoorde zeggen: “Wie zal Ik zenden, en wie zal voor Ons gaan?” (Jes. 
6:8). Toen de Here bemerkte dat de mensen een stad met een toren 
tot aan de hemel wilde bouwen, zei Hij: “Welaan, laat Ons neerda-
len…” (Gen. 11:7).

Toen God de hemel en de aarde en al wat daarop leeft, tot aanzijn 
had geroepen is de conclusie telkens: “en God zag dat het goed was” 
(Gen. 1:12,18,21,25). Paulus zegt daarover: “Want alles wat God ge-
schapen heeft is goed, en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dank-
zegging aanvaard wordt, want het wordt geheiligd door het woord Gods en 
het gebed.” (1 Tim. 4:4,5)

Als geschreven staat dat de aarde woest en ledig was en de Geest 
van God over de wateren zweefde, gaat God spreken: Hij brengt 
orde in de chaos, “want God is geen God van wanorde, maar van vrede.” 
(1 Kor.14:33). Dit proces van orde brengen in de chaos, zou nog 
vele malen in loop van de geschiedenis van de mensheid plaatsvin-
den, zoals de Bijbel ons leert.

Alle vormen van leven zijn geschapen naar ‘hun aard’ (Gen. 
1:21,24,25), zoals later, bij de geschiedenis van de ark opnieuw 
wordt bevestigd (Gen. 6:20 en 7:14). Ook van de bomen staat nog 
vermeld dat zij naar ‘hun aard’ vrucht dragen (Gen. 1:11).
Het grootste scheppingswonder vindt plaats op de zesde dag: dan 
creëert God de mens, opdat hij heersen zou over al het gedierte. In 
tegenstelling tot de voorgaande levensvormen, wordt de mens niet 
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geschapen naar ‘zijn aard’, maar naar Gods beeld, en de mens is 
daardoor volkomen uniek. “Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als 
onze gelijkenis,...” (Gen. 1:26); de mens is daardoor onderscheiden 
van de dieren. De evolutietheorie, die ons wil doen geloven dat de 
mens een toevallige afstammeling is van de dieren, is een grove be-
lediging van God. De evolutietheorie is overigens meer dan alleen 
maar een theorie; het is voor haar aanhangers het evolutie-geloof.

Hoe weten wij dat de schepping op deze manier tot stand is geko-
men? Door te geloven! Er staat geschreven: “Door het geloof verstaan 
wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het 
zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.” (Hebr. 11:3) 
De evolutietheorie is overigens niet iets van de laatste jaren, want 
reeds in voorgaande eeuwen werd van Israël geschreven dat zij af-
beeldingen van kruipend gedierte en beesten aanbaden (Ez. 8:9,10). 
Daarin gingen zij toen nog verder dan de huidige evolutietheorie, 
omdat zij daarin zelfs zover gingen dat hun Schepper gelijk gesteld 
werd aan een dier; afschuwelijke godslastering! God had zijn volk 
Israël nadrukkelijk verboden om ook maar enig gesneden beeld van 
een dier te maken en zich daarvoor neer te buigen (Deut. 4:16-19). 

Toen God de mens geschapen had naar zijn beeld en Hij alles over-
zag wat Hij scheppende tot stand had gebracht, was de conclusie: 
“en zie, het was zeer goed” (Gen. 1:31 en 2:3), waarop God rustte van 
het werk (Gen. 2:2,3). 
Toen was er geen zonde in de schepping en verkeerde de mens in 
de sfeer van onschuld: de eerste bedeling.

De verantwoordelijkheid.

In het tweede hoofdstuk van de Bijbel staat beschreven dat de Here 
een bijzondere plaats voor de mens geformeerd had: de hof van 
Eden was de plaats waar alles voortreffelijk was en de mens omgang 
had met God (Gen. 2:9 en 3:8). De mens kreeg de opdracht om 
vruchtbaar te zijn, de aarde te onderwerpen, d.w.z. onder het gezag 
van de mens te brengen en te heersen over al het gedierte (Gen. 
1:28). God is de mens daarbij behulpzaam, doordat Hijzelf alle le-
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vende wezens tot Adam brengt om te zien ‘hoe hij het noemen zou’ 
en ‘zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zó zou het heten’ 
(Gen. 2:19). Een volkomen harmonie tussen de Schepper en zijn 
schepsel: en zie het was zeer goed!
Midden in de hof stond de boom des levens, waarvan de mens mocht 
eten, evenals van de andere bomen in de hof, met uitzondering van 
de boom der kennis van goed en kwaad, want door te eten van de 
vrucht van die boom zou de mens sterven (Gen. 2:16,17).

Nadat God aan Adam duidelijk had gemaakt dat hij niet mocht eten 
van deze boom, constateert Hij dat het niet goed is dat Adam alleen 
is en wordt Adam door de Here in een diepe slaap gebracht. Tijdens 
deze slaap neemt de Here een rib uit Adam en bouwt uit die rib 
een vrouw, die ‘mannin’ wordt genoemd. Paulus vertelde later aan 
de ‘wijsgeren’ in Athene, dat God uit één enkele (Adam) het gehele 
menselijke geslacht heeft gemaakt, waarna hij door deze ‘wijsgeren’ 
belachelijk wordt gemaakt, nadat hij ook nog verteld had dat er een 
opstanding uit de doden zal plaatsvinden (Hand. 17:18,26,32).
Eva, de naam die ze pas later zou ontvangen, was door deze bij-
zondere daad van God, een deel van Adam, want zij was uit hem 
genomen; “de vrouw is uit de man…” schrijft de apostel later (1 Kor. 
11:12a). En verder schrijft hij nog: “Want eerst is Adam geformeerd, en 
daarna Eva.” (1 Tim. 2:13)
Na deze bijzondere gebeurtenis, volgt er een merkwaardige slotsom: 
“Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw 
aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.” (Gen. 2:24) De betekenis 
van deze tekst wordt in het nieuwe testament toegelicht als hij wordt 
uitgebreid met de volgende woorden: “Dit geheimenis is groot, maar ik 
spreek dit met het oog op Christus en de gemeente” (Ef. 5:32). Daarmee 
wordt ons verteld dat, zoals Adam en Eva samen aanvankelijk één 
lichaam vormden, ook Christus en de gemeente nu één lichaam vor-
men! De gebeurtenis uit Genesis 2 toont ons dus een ‘voor’-beeld 
van datgene wat de Here Jezus nu is voor de gemeente en geeft de 
eenheid aan tussen Christus en de gemeente. Het is daarom ook bij-
zonder betekenisvol dat Paulus ook nog schrijft dat Adam “een beeld 
is van de komende” (Rom. 5:14b).
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Het falen.

God had tot Adam gesproken dat hij niet straffeloos zou mogen eten 
van de boom der kennis van goed en kwaad; zijn vrouw was bij 
dat gesprek niet aanwezig geweest (Gen. 2:15-17). Adam wist wat 
het gevolg zou zijn als hij zou eten van de vrucht van deze boom: 
de dood! De slang, dit is de duivel, die de hele wereld verleidt 
(Op.12:9), trof Adam en zijn vrouw aan bij de verboden boom. Hoe 
komt het toch dat mensen steeds weer opnieuw aanwezig willen 
zijn op die plaatsen welke God verboden heeft? Dat zijn de plaatsen 
waar de duivel ook aanwezig is om ons te verleiden. “Gaat er niet 
heen…en gelooft het niet” zegt de Here Jezus (Matth. 24:24,25).
De geschiedenis van de zondeval in Genesis 3 maakt ons duidelijk 
dat de vrouw van Adam het oor geleend heeft aan de woorden van 
de duivel, zoals later in het nieuwe testament meerdere keren wordt 
vermeld (2 Kor. 11:3 en 1 Tim. 2:13,14).
De mens was gesteld om te heersen over de dieren, maar zij stelden 
zich nu onder het gezag van een dier: de slang, waardoor zij de 
heerschappij over de wereld overdroegen aan de satan. Hij probeer-
de ook de Here Jezus te verleiden met de woorden dat hij, de satan, 
bereid was om al de koninkrijken van de wereld over te dragen aan 
Hem, als Hij slechts hem, de satan, zou aanbidden. Daar waar de 
eerste mens faalde, hield de tweede Mens (1 Kor. 15:47) vast aan het 
woord van God.
Aan het einde van de huidige bedeling zal de duivel zijn kracht, 
troon en macht ter beschikking stellen aan de antichrist (Openb. 
13:1-4) en deze mens wordt dan ‘een beest’ genoemd; de mensen 
zullen zich dan opnieuw stellen onder het gezag van een beest, de 
oude slang (Openb. 12:9), die voor het eerst gezien en gehoord werd 
in de hof van Eden.

Het oordeel.

Toen de vrouw van de vrucht van de verboden boom had gegeten, 
overtrad zij het gebod van God. God had de mens slechts één gebod 
gegeven, maar dit gebod werd overtreden in de hof van Eden, terwijl 
daar zoveel andere goede bomen waren waarvan de mens mocht 
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eten. De vrouw besefte misschien onvoldoende wat het gevolg zou 
zijn van haar ongehoorzaamheid, want tot haar had God niet ge-
sproken, maar Adam wist heel goed wat op deze overtreding zou 
volgen: de dood!
De vrouw, die hij zo lief had, zou hij verliezen. Wat stond Adam te 
doen? Hij had de vrouw zelf het gevolg van haar overtreding kunnen 
laten dragen, maar dat zou betekenen dat er geen nageslacht zou ko-
men, want de vrouw moest sterven. Adam stond op het ‘kruis’-punt 
van zijn leven: ‘en hij at’ (Gen. 3:6b). Door deze daad werd Adam 
een zondaar en wat dat betreft is hij geen beeld van onze Heer en 
Heiland. Maar met die zondige daad ging Adam wel voor zijn vrouw 
staan. En dat God dat ook zo zag, blijkt wel uit het vervolg van de 
geschiedenis. Zij werd niet door God geroepen, maar Adam (Gen. 
3:9). Om harentwil werd de aardbodem niet vervloekt maar om zij-
nentwil (vers 17). We lezen nergens in de Bijbel beschreven dat de 
vrouw van Adam stierf maar wel dat hij (Adam) stierf. (Gen. 5:5b)
Niet de vrouw stierf, maar haar bruidegom. Natuurlijk is ze wel over-
leden, maar het feit dat Gods woord het niet vermeldt is veelzeg-
gend. De Here Jezus heeft gezegd: “als iemand mijn woord bewaard 
heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen!” (Joh. 8:51), en 
dat geldt voor allen die tot zijn gemeente, de bruid, behoren, want 
Hij is voor hen gestorven.
Zo mocht Adam, de eerste mens, in deze verdrietige geschiedenis 
toch een beeld zijn van de laatste Adam, de volmaakte Mens.

De mens werdt uit de hof verdreven en zou met veel moeite verder 
door het leven gaan, terwijl hij/zij de tijd die hem/haar nog restte in 
de wereld, moest doorbrengen op een aarde die door God vervloekt 
was. (Gen. 3:15-19) De apostel Johannes zegt ons dat de hele wereld 
in het boze ligt. (1 Joh. 5:19)

Gods eeuwige raadsbesluit.

Paulus toont aan dat er een verband bestaat tussen de gebeurtenis-
sen in de hof van Eden, alsook tussen Christus en de gemeente. Hij 
schrijft: “..Christus heeft u liefgehad en Zich voor ons overgegeven als of-
fergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.” (Ef. 5:2) En ook, 
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met een verwijzing naar de zondeval in Genesis 3: “Mannen, hebt 
uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad én Zich voor 
haar overgegeven heeft, om haar te heiligen…en zo Zelf de gemeente voor 
Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel…zodat zij heilig en onbe-
smet is.” (Ef. 5:25-27 en 31,32)
Adam had zijn vrouw zozeer lief dat hij ervoor koos om haar straf te 
dragen, door van de vrucht te eten die de vrouw hem gaf. Zo werd 
voorzien wat later, in overtreffende trap van de Here Jezus gezegd 
zou worden: “de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem.” (Jes. 
53:5) 

Van de Here Jezus staat geschreven: “Hem, die geen zonde gekend 
heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt” (2 Kor. 5:21) en daarin is 
Hij zoveel meer dan Adam. Adam werd een zondaar door een daad, 
maar de Here Jezus werd tot zonde gemaakt. Dat wil zeggen dat Hij 
die heilig en onberispelijk was, gemaakt werd tot de kern van de 
zonden, dat is onze innerlijke neiging, de zonde, die ons verleidt tot 
zondige daden. En doordat de Here Jezus dat voor ons overhad, is 
dus de kern van de zonden geoordeeld op het kruis van Golgotha. 
Een ieder die in de Here Jezus gelooft, is dus niet alleen verlost van 
de zonden, maar ook van de zonde!

De eerste Adam ‘stierf in de plaats van zijn vrouw’, en de laatste 
Adam (1 Kor. 15:45), Christus, stierf op het kruis, in de plaats van 
zijn gemeente, zijn bruid.

Voor deze prijs hebt Gij uw bruid verkregen,
Gij gaaft Uzelf voor haar Heer in de dood.
Voor haar waart Gij in ziele-angst en lijden,
wat is uw liefde Heer, ondenkbaar groot!
    (G.L. 74:3)

Voordat God de mens wegstuurde uit de hof, toonde Hij zijn oplos-
sing voor het zondeprobleem: Hijzelf slachtte een dier en bekleedde 
de mens met de huid van dit dier. De eigen oplossing die de mens en 
zijn vrouw hadden bedacht: aaneengeregen vijgenbladeren, hadden 
voor God geen waarde, want al onze gerechtigheden zijn als een 
bezoedeld kleed (Jes. 64:6). 
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God voorziet in een andere, betere, blijvende oplossing: “ ..wetende, 
dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van 
uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het 
kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. 
Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld,...”(1 Petr. 
1:18-20). Voordat de mens zondigde, zelfs voordat God de wereld 
tot aanzijn riep, had God al voorzien in de oplossing van het ko-
mende zondeprobleem: zijn Zoon zou komen om de gevolgen van 
de zonde op Zich te nemen. 
God heeft in de hof van Eden een dier geslacht en dat is een verwij-
zing naar wat later geschreven staat: “...het Lam, dat geslacht is sedert 
de grondlegging van de wereld.” (Op.13:8b)

Ook wij zijn door God bekleed, doordat wij gedoopt zijn in de dood 
van de Here Jezus, “Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u 
met Christus bekleed.” (Gal. 3:27) Adam en Eva werden naakt bevon-
den door God en God heeft voorzien in de enig juiste bedekking: 
de bekleding met de huid van een gestorven, onschuldig dier, en 
daardoor werden zij niet langer naakt bevonden. Een ieder die nog 
niet gelooft dat de Here Jezus voor zijn/haar zonden is gestorven, 
staat van nature naakt voor God. Daarom biedt God de mens zijn 
bekleding aan, namelijk het offer van de Here Jezus, “zodat wij be-
kleed, en niet naakt bevonden worden” (2 Kor. 5:3) zodat de mens kan 
bestaan voor God.

Door het offer van een dier in de hof van Eden, wordt ook zichtbaar 
gemaakt wat de gevolgen daarvan zijn voor het mensdom: Adam 
geeft zijn vrouw een nieuwe naam en noemt haar Eva. De betekenis 
van die naam is: levende, omdat zij de moeder van alle levenden 
is geworden. Op de plaats waar de dood haar intrede deed in de 
wereld, wordt door God het leven geopenbaard. Dit wordt kenbaar 
in de naam van de eerste zondares, die de dood had verdiend, maar 
desondanks, dankzij het offer, het begin is van alle levenden. 

Als wij het offer aanvaarden dat God Zelf heeft gegeven door de 
zending van zijn Zoon, mogen we zeker weten dat we, net als Eva, 
behoren tot de levenden, waarin Eva ons is voorgegaan. Daarmee is 
vervuld wat de profeet later zou schrijven: “God echter neemt het le-
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ven niet weg, maar zoekt wegen, dat een verstotene niet van Hem verstoten 
blijft.” (2 Sam. 14:14)

En zo kunnen we in de eerste drie hoofdstukken van de Bijbel, al iets 
ontdekken van wat in Gods gedachten was van vóór de grondleg-
ging van de wereld.

Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog 
niet geschied is…
Ik heb gesproken,

Ik doe het ook komen,
Ik heb het ontworpen,

Ik breng het ook tot uitvoering. 
     (Jes. 46:10,11).

Geprezen zij zijn Naam!
Wordt D.V. vervolgd

~~~~~~~~~~

Uit de schatkist:

  “Zou God dan waarlijk bij de mensen op 
  aarde wonen? Zie, de hemel, zelfs de he-
  mel der hemelen, kan U niet bevatten...” 
     (2 Kron. 6:18)

  “Jezus antwoordde en zei tot hem: Indien 
  iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord 
  bewaren en mijn Vader zal hem liefheb-
  ben en Wij zullen bij hem komen en bij 
  hem wonen.”     (Joh. 14:23)
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En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der 
wereld. (Matth. 28:20)

_______________________________________________________________________

Wij kunnen ons vaak zo eenzaam voelen op onze aardse levensreis, 
ook al hebben wij veel vrienden, ook al leven wij omringd door 
liefde en zorg.
Dat komt omdat er noden van onze ziel en gevoelens van ons hart 
zijn die wij andere mensen niet kunnen mededelen. Zij zouden ze 
niet begrijpen. Trouwens, hoeveel gedachten leven er in onze geest 
die we voor ons zelf niet eens onder woorden kunnen brengen? Dat 
is het, meer nog dan iets anders, wat ons eenzaam maakt.
Toch hoeven we niet eenzaam te zijn! Er is Eén, die ook de onuit-
gesproken sluimerende gedachten van onze ziel verstaat. Die onze 
noden kent. Die altijd met ons is. Hij verlaat de Zijnen niet en Hij 
sluimert noch slaapt! Behoren wij tot degenen, die door Hem ge-
kend zijn, dan hebben wij de bijzondere toezegging, dat Hij met 
ons wil gaan door ‘t leven. Hij blijft bij ons en wil ons steunen en 
sterken. Hij wil ons vervullen met Zijn nabijheid, met een trouw, die 
Hij nooit zal verzaken. 

“Door Hem gekend!” Zijn wij dat? Kennen wij Hem in ons leven? 
Indien wij in Zijn nabijheid geloven, dan kennen wij Hem ook in 
alles. Dan rekenen wij met Hem in alles. Dan vertrouwen wij Hem 
ook de schuilhoeken van ons hart toe. Dan kennen wij geen een-
zaamheid meer.

Zo kent Hij ons, zo blijft Hij voor ons waken,
met ene trouw, die alles wèl zal maken.

Zo leidt Hij ons ook door de aardse nood,
Tot aan, tot in - tot over graf en dood!

H.W.S.
~~~~~~~~~~
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