
1

Jaargang 32     AD 2013 nr. 3

Tijdschrift tot bemoediging, lering en bevestiging van de waarheid,
die in Christus Jezus is.

Australiëring 61, 3823 XL Amersfoort. bdlamersfoort@kpnmail.nl
zie: www.JezusVerlosser.nl                      Email: info@JezusVerlosser.nl

Op die heuvel daarginds, 
stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaarst kleinood,
Daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

 Refr.:
 ‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
 tot de Heer komt en met Hem het loon;
 als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
 dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon.

O, dat ruwhouten kruis,
door de wereld gesmaad,
heeft een wond’re bekoring en macht;
want Gods Zoon liet Zijn troon,
Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht.

Van dat ruwhouten kruis
met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;
vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht
voor een ieg’lijk die in Hem gelooft.

Help mij, Heer, aan dat kruis
trouw te zijn tot de dood,
ook als hier smaad en spot is mijn loon;
want dat kruis droeg mijn straf
nam de schuld van mij af;
‘t werd de toegang voor mij tot Gods troon. 

   (J.d.H. 836)
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Christus en de soldaten
_____________________________________________________

Als de Heer nog niet gekomen is, zal het aan het einde van deze 
maand Pasen zijn en wordt in de hele ‘christelijke’ wereld stilgestaan 
bij het lijden, sterven en opstaan van de Here Jezus. 
Gelovigen staan ook stil bij dit grootste gebeuren aller tijden wan-
neer ze door het jaar heen het avondmaal vieren. Alleen al die uit-
drukking: “avondmaal vieren” is een reden om in stille verwonde-
ring en aanbidding te raken. Want zoals lied 836 uit de Joh. de Heer 
bundel zegt: “Hij droeg smaadheid en hoon, om de vreugd’ die dat 
kruis voor ons bracht.” 
Wij mensen met een zondige natuur die in alles doorwerkt, ook in 
ons rechtvaardigheidsdenken, kunnen ons geen voorstelling maken 
wat het voor een rechtvaardig God is geweest om Zijn Zoon naar 
deze wereld te sturen in de wetenschap van alles wat over Hem zou 
komen, met als ultieme uiting van onze zondige natuur de kruisiging 
van Zijn Zoon.
En wat is het voor onze Heiland geweest, Hij de Mens zonder zon-
de, om hier te moeten wandelen op aarde in een menselijk lichaam 
tussen alleen maar zondaren. Hij die kwam om te redden, zijn hele 
leven hier op aarde alleen maar goed deed om zich heen, Hem heb-
ben wij mensen het leven hier heel zwaar gemaakt om Hem ten-
slotte aan het kruis te hangen: “Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig 
Hem!” (Joh. 19:15)
Wij zullen hier op aarde nooit volledig kunnen begrijpen wat dit al-
les voor onze hemelse Vader en onze Heiland is geweest, maar dat 
is geen excuus om niet eens rustig te tijd te nemen om te overdenken 
wat onze Heer en Heiland hier alzo heeft meegemaakt. Het kan niet 
anders of onze dank en aanbidding zal toenemen. En is dat niet wat 
kostbaar is voor onze hemelse Vader? De Here Jezus heeft in Joh. 
4:23 gezegd: ”maar de tijd komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders 
de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid; want de Vader zoekt 
wie Hem zo aanbidden.”
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Om iets te begrijpen van hetgeen de Here Jezus hier op aarde heeft 
meegemaakt, wil ik met u de soldaten waarmee de Heer hier op 
aarde te maken heeft gehad, overdenken. 
Oudere lezers, die de tijd van de militaire dienstplicht nog hebben 
meegemaakt, weten uit ervaring hoe rauw het leven in de kazerne 
was en het zal nu niet heel anders zijn. Soms was er een enkel licht-
puntje omdat men een medegelovige tegenkwam, maar in het al-
gemeen heerste er, en heerst er nog, een sfeer van een ‘totaal geen 
rekening houden met God en Zijn geboden’. Overigens is dat niet 
te verwonderen, want men werkt daar in een, zoals men dat tegen-
woordig noemt, geweldsorganisatie, waar het tegengestelde weer-
klinkt van wat we lezen in Zach. 4:6: “... niet door kracht noch geweld, 
maar door mijn Geest!....” en waar misschien onbewust de gedachte 
heerst in het defensieve of offensieve: mijn leven staat op het spel of 
kan op het spel komen te staan. Dat laatste geeft angst en onrust en 
die onrust probeert men, vaak zo ruw mogelijk, te overschreeuwen. 

Gedurende de drie jaren van Zijn openbare dienst in Israël, maar 
ook daarvoor al en daarna is de Here Jezus regelmatig in contact 
geweest met de “militaire wereld”, met mannen van hoog tot laag in 
de militaire hiërarchie. Daar waren goede contacten bij, maar ook 
de meest verschrikkelijke ontmoetingen.
Beginnen we in Matth. 2:16: “Toen werd Herodes, die zag dat hij door 
de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op 
uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat 
gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met 
de tijd die hij van de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld 
wat gesproken is door de profeet Jeremia: een stem is in Rama gehoord, 
geklaag, gejammer en veel gekerm; Rachel huilde om haar kinderen, en 
wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn.”
Wat een verschrikkelijk verdriet is dat geweest. Voor al die ouders, 
een onbegrijpelijke, wrede daad. Kinderen die zich nog van geen 
kwaad bewust waren, omgebracht omdat een man bang was dat 
hij zijn troon zou moeten afstaan. Gelukkig mogen we weten dat 
niet één van deze kleine kinderen verloren is gegaan; ze waren al-
lemaal wel geborgen bij God, zij die het verschil niet wisten tussen 
de linker- en de rechterhand. Maar het schetst ons wel in wat voor 
verschrikkelijk wereld onze Heer en Heiland kwam.
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De opzet van Herodes werd door God, die alle macht heeft, ver-
ijdeld: een engel des Heren had Jozef gewaarschuwd en de opdracht 
gegeven om met het Kind en zijn moeder naar Egypte te vluchten. 

Ook tot Johannes de Doper kwamen er soldaten. In Lucas 3:14 lezen 
we: “Ook de soldaten vroegen aan hem: En wij, wat moeten wij doen? Hij 
zei tegen hen: Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met 
uw soldij.” Hopelijk hebben ze deze woorden gehoorzaamd. Zo kon-
den ze op de plaats waar ze gesteld waren, zonder woorden laten 
zien wat bekering teweeg brengt.

Een blijde gebeurtenis was voor de Here Jezus ongetwijfeld het ge-
lovig handelen van de hoofdman over honderd, die Hem om hulp 
vroeg voor zijn zieke slaaf. In Lucas 7:1-10 lezen we: “Nadat Hij nu 
al Zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging Hij Kaper-
naüm binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over honderd, die hij 
zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord 
had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar Hem toe en dezen vroegen 
Hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen 
waren, smeekten zij Hem indringend en zeiden: Hij is het waard dat U dat 
voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor 
ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee, maar toen Hij niet ver meer 
van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar Hem toe om 
tegen Hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard 
dat U onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht 
naar U toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen 
zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is, en 
heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de een: Ga! en hij gaat; en tegen 
de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het. 
Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich 
om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u, Ik heb zelfs in Israël 
zo’n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren, in het huis 
teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond.”
Wat een voorbeeld! Deze hoofdman had over Jezus gehoord en ge-
loofd, geloven wij ook als wij horen?

Bij de gevangenneming van de Heer in de Hof lezen we in Joh. 
18:1-3: “Nadat Hij dit gezegd had, vertrok Jezus met Zijn discipelen naar 
de overkant van de beek Kedron, waar een  hof was, die Hij met Zijn dis-
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cipelen inging. En Judas, die Hem verraadde, kende die plaats ook omdat 
Jezus daar vaak met Zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die 
een afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en Farizeeën 
meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens.” 
Deze samengestelde groep zou totaal geen macht hebben over de 
Heer als Hij het zelf niet had toegestaan. Dat blijkt duidelijk uit vers 
6 waar we lezen: “Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij 
terug en vielen op de grond.” In vers 12 lezen we dan: “De afdeling sol-
daten dan en en de overste over duizend (een officier dus) en de dienaars 
der Joden namen Jezus gevangen, boeiden Hem,...”

Weerzinwekkend was de “politiek” van Herodes en Pilatus. In Lu-
cas 23 lezen we van deze twee mannen dat zij beiden wel moesten 
toegeven dat de Here Jezus onschuldig was, Pilatus heeft het zelfs 
verschillende keren gezegd. Maar zij kozen beiden voor een hun 
politiek beter uitkomende oplossing en zij die eerst elkaars vijanden 
waren, werden nu elkaars grote vrienden; makkers in het kwaad. 
(Luk. 23:12) Zo gaat dat vaak en men valt op deze wijze van de ene 
zonde in de andere. Judas moest het bekennen: “Ik heb gezondigd, 
want ik heb onschuldig bloed verraden!” (Matth. 27:4) en pleegde zelf-
moord. De ongewijde geschiedenis vertelt dat ook Pilatus, de groot-
ste wetsverkrachter aller tijden, door zelfmoord aan zijn einde is ge-
komen (geschiedschrijver Eusebius). En hoe het einde van Herodes is 
geweest, kunnen we lezen in Hand. 12:23: ”En onmiddelijk sloeg een 
engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door 
de wormen gegeten en gaf de geest.” God laat niet met Zich spotten. 
Hij is niet vergeten wat deze mensen Zijn Zoon hebben aangedaan.

In Joh. 19:2 lezen we: “En de soldaten vlochten een kroon van doornen, 
zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om, 
en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! En zij gaven Hem slagen in het 
gezicht.” 
In Matth. 27:27-31 lezen we over deze gebeurtenis: “Toen namen de 
soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtgebouw en 
verzamelden heel de legerafdeling om Hem heen. En toen zij Hem ont-
kleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, vlochten 
een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok 
in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten 
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Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden! Ook bespuwden 
zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd. En toen zij 
Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit, trokken Hem Zijn 
kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen.“ De Schepper aller 
dingen werd door zijn schepselen geslagen met een deel van zijn 
schepping (een rietstok) en wat een voortbrengsel van de zonde van 
Adam was (doornen en distelen) moest de Heiland dragen op zijn 
zondeloze hoofd!
En in Lukas 23:11, vlak voor waar we gelezen hebben dat Pilatus 
en Herodes vrienden werden, staat : “En Herodes met zijn krijgslieden 
Hem veracht en bespot hebbende, deed Hem een blinkend kleed aan, en 
zond Hem weder tot Pilatus.”
En in Joh. 19:23-24 lezen we: ”Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd 
hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat 
een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder 
naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: 
Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal 
zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn 
kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot gewor-
pen. Dit hebben dan de soldaten gedaan.”  Het Schriftwoord wat hier 
vervuld werd was Psalm 22:19: “Zij verdelen mijn kleding onder elkaar 
en werpen het lot om mijn gewaad.” 
We zouden eigenlijk elke dag deze psalm moeten lezen, om elke 
dag te worden bepaald bij dit grootste gebeuren aller tijden.

Dit hebben dan de soldaten gedaan. Wat staat dat er, we zouden 
haast zeggen, nuchter. Maar dat is het zeker niet. Heb ik daar dan 
niet bij gestaan? O, zeker niet in levende lijve, maar toch, waren 
wij anders geweest? Dit doet me denken aan een prachtig gedicht, 
waarvan de laatste regel zo treffend zei: “En ik, ik heb alleen maar 
toegekeken.” 
  Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,

voor uw bitt’ren bange nood,
voor uw heilig biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door u gedragen;
duizend, duizendmaal, o Heer,  (Gez. 49:4)
zij U daarvoor dank en eer!  (NH-bundel)
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Als we onze dierbare Heiland daar in gedachten naakt aan het kruis 
der schande zien hangen, dan worden we heel stil voor Hem en 
buigen we ons in aanbidding neer. Hij die de eerste Adam, de schul-
dige, bekleedde met de huid van een onschuldig dier, werd als de 
Onschuldige, laatste Adam, ontkleed door ruwe moordenaarshan-
den. Wat moest de Here Jezus veel spotternij doorstaan. Voor de 
kruisiging hadden de soldaten Hem al bespot en mishandeld en na-
dat de Here Jezus gekruisigd was lezen we in Matth. 27:39-44: “En 
de voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd, en zeiden: Ande-
ren heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van 
Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven. Hij 
heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind 
is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. Hetzelfde verweten Hem ook 
de misdadigers die met Hem gekruisigd waren.”
Wat is God Goddelijk geduldig geweest toen de massa zo met Zijn 
Zoon omging en Hij die massa niet verteerde met de adem van Zijn 
mond. Dank U wel, Here Jezus, voor die grote onbegrensde liefde 
en Here God voor uw onuitsprekelijke liefde.

Toen weerklonken daar op Golgotha die prachtige woorden, luid 
uitgeroepen: “Het is volbracht”. “En Hij boog het hoofd en gaf de geest.” 
(Joh. 19:30) ‘Het is volbracht’ - Tetelestai - was altijd de roep van de 
overwinnaar en onze Heer is DE Overwinnaar.
Al deze gebeurtenissen missen hun uitwerking niet op de soldaten 
die bij het kruis stonden. Lezen we Matth. 27:54: “En toen de hoofd-
man over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving 
zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en en zeiden: 
Werkelijk, Dit was Gods Zoon!” Wat een getuigenis! De Joden  hadden 
de Heer tot de dood veroordeeld juist omdat Hij zei dat Hij de Zoon 
van God was (Matth. 26:63-66). Hier erkennen de hoofdman en zijn 
soldaten: “Werkelijk, Dit was Gods Zoon!”

Heel bijzonder is het dat David in Psalm 34 al geprofeteerd heeft 
dat geen been van Hem zou worden gebroken: “Hij bewaart al zijn 
beenderen, niet één daarvan wordt gebroken.” (vers 21) De soldaat volg-
de het bevel niet op om van alle drie de gekruisigden de benen te 
breken en ook de soldaat die zijn zijde doorstak met een speer, had 
geen bevel gekregen om dat te doen. Het was ook geen Romeinse 
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gewoonte. Uit eigen beweging doorstak deze man de zijde van de 
Heer, maar vijfhonderd jaar daarvoor had de profeet Zacharia het al 
geprofeteerd: “...zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben, 
....” ( Zach. 12:10) En welke ontroerende woorden staan in hfdst. 
13:6 van Zacharia: “En als men tot hem zegt: Wat betekenen deze won-
den aan uw handen? Dan zal hij zeggen: Dat ik geslagen ben in het huis 
van hen die mij liefhebben.” 

Vervolgens vinden we nog soldaten bij het graf van de Here Jezus. 
Waartoe eigenlijk een wacht, de koning der Joden was toch gestor-
ven? De overpriesters en de Farizeeën hadden om een wacht ge-
vraagd bij Pilatus. Als we dan in Matth. 27:65 lezen dat Pilatus zei: 
“Hier hebt u een wacht; ga heen en beveilig het naar uw beste weten”, lijkt 
het wel of het de heidense Pilatus totaal niet interesseerde of het graf 
al of niet beveiligd zou worden. Waarschijnlijk gaf hij hun een wacht 
mee om van het ‘gezeur’ af te zijn.
Dan lezen we in hfdst. 28 dat de soldaten door de overpriesters om-
gekocht werden om de leugen te verspreiden dat de discipelen het 
lichaam van de Here Jezus weggenomen hadden terwijl zij sliepen. 
Een slapende wacht, daar stond de doodstraf op. Ze kregen dan ook 
veel geld voor die leugen. Maar God laat zich heus niet door een 
duurbetaalde leugen tegenhouden en de blijde boodschap werd al 
spoedig rondverteld. En toen de Heilige Geest eenmaal gekomen 
was, de Trooster die de Heer zelf beloofd had (Joh. 14:26), is die 
boodschap de hele wereld rondgegaan en gaat nog steeds rond.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ‘t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht. 

Toen de Heer al was opgevaren naar de hemel, lezen we nog een 
keer over soldaten en wel in Hand. 10:1-2: “En er was een man in Cae-
sarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over honderd van de 
afdeling die de Italiaanse genoemd werd, een vroom man, die met heel zijn 
huis God vreesde, veel liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God 
bad.” en verderop in vers 7: “En toen de engel die tot Cornelius sprak, 
weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven, en een vrome soldaat 
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uit hen die steeds bij hem waren;..” Wat zullen deze ‘militairen’ een 
vreugde voor het hart van de Heer zijn geweest.

Is er onder de lezers nog een onbekeerde ‘soldaat’? Hopelijk niet. 
Mocht dit wel het geval zijn laat het dan bekend zijn dat het bloed 
van Christus vergoten op het kruis van Golgotha, voldoende is voor 
allen die willen komen aan de voet van dat kruis. Daar leed Hij voor 
mij - onbegrijpelijk - en ook voor u als u uw zonden belijdt en Hem 
aanneemt als uw Redder.

Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijnen dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielenood,
opdat ik niet hoop’loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven,
duizend, duizendmaal, o Heer,
zij u daarvoor dank en eer!

Gij, o Jezus, hebt gedragen
lasteringen, spot en hoon,
zijt gebonden en geslagen,
Gij des Vaders eigen Zoon,
om van schuld en eeuwig lijden
mij, verloor’ne, te bevrijden,
duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Heer, verzoener van mijn zonden,
Heiland, die mij hebt gezocht,
die mijn boeien hebt ontbonden,
en voor God mij vrijgekocht,
ik, onrein in schuld verloren,
ben opnieuw in U geboren:
duizend duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!  (Gez. 49:1,2,3)

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

________________________________________________________________

2e bedeling: het geweten.

Omdat Adam en Eva hadden gegeten van de boom der kennis van 
goed en van kwaad, konden zij nu onderscheid maken tussen dat-
gene wat goed is en wat kwaad is. Dit onderscheidingsvermogen 
tussen goed en kwaad, noemen we ‘het geweten’. Ons geweten stelt 
ons sindsdien in staat om te onderscheiden wat naar de wil van God 
is en datgene wat niet naar de wil van God is. De apostel Paulus 
oefende zich erin om altijd een onergerlijk geweten te hebben voor 
God en de mensen (Hand. 23:1 en 24:16); een voorbeeld dat voor 
ons navolgenswaard is.
God spreekt de mens nu ook aan op zijn/haar geweten en houdt de 
mens verantwoordelijk voor zijn/haar daden. Geen mens kan zich, 
sinds de zondeval, nog beroepen op zijn onwetendheid, want zijn 
geweten getuigt mee, hetzij in zijn voordeel, hetzij in zijn nadeel.
Het feit dat de heidenen niet over de wet van God beschikken om 
te kunnen beoordelen wat naar Gods wil is, pleit hen niet vrij, want 
op grond van hun geweten, dit is de ‘natuurlijke’ kennis van goed en 
van kwaad, zullen zij worden aangeklaagd. 
Paulus schrijft daarover: “Wanneer toch heidenen, die de wet niet heb-
ben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder 
wet, zichzelf tot wet; immers zij tonen dat het werk der wet in hun harten 
geschreven is, terwijl hun geweten mede getuigt en hun gedachten elkan-
der onderling aanklagen of ook verontschuldigen” (Rom. 2:14,15). De 
ongelovigen zullen in de toekomst door de Here mede worden ge-
oordeeld op grond van het feit dat ieder mens een geweten heeft en 
daardoor een keuze kan maken tussen goed en kwaad.

Er wordt van misdadigers wel eens gezegd of geschreven dat zij 
gewetenloos gehandeld hebben. Dat is in tegenspraak met Gods 
woord, want als zij inderdaad gewetenloos zijn, zouden zij in de 
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positie van Adam en Eva verkeren van vóór de zondeval en dat is een 
pertinente onwaarheid. De grootste misdadigers zouden daardoor 
vrijuit gaan in het oordeel en het zou voor de mens een aansporing 
kunnen zijn om dan maar gewetenloos te handelen: “Dwaalt niet, 
God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oog-
sten.” (Gal. 6:7)
Het woord ‘gewetenloos’ komt niet voor in de Bijbel. In de NBG-
vertaling staat in Hosea 7:5 dat Israël handslag pleegde met ‘ge-
wetenloze lieden.’ Dat is een onjuiste vertaling van het betreffende 
woord in de grondtekst. Er staat letterlijk: spotters of grootsprekers.

De Heilige Geest gebruikt ons geweten ook in positieve betekenis, 
als er staat: “Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn ge-
weten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest” (Rom. 9:1).

De verantwoordelijkheid.

God zond Adam en Eva weg uit de hof van Eden om de aardbodem 
te bewerken. Behalve dat de verdrijving uit de hof de straf was op 
de zonde, zien we in de wegzending ook Gods genade ten opzichte 
van de mens. God wilde voorkomen dat de mens in zijn zondige 
staat zou eten van de boom des levens, waardoor de mens voor eeu-
wig in de zonde zou verkeren. God had een reddingsplan!
De mens kreeg een nieuwe verantwoordelijkheid. De aanvankelijke 
opdracht die de mens had ontvangen was: de hof bewerken én be-
waren, maar die opdracht konden ze nu niet meer uitvoeren. Als 
gevolg van de zondeval krijgen ze nu een enkelvoudige opdracht om 
de aarde, die door God is vervloekt, te bewerken. Zij krijgen geen 
opdracht om de aarde te bewaren, want door de zondeval worden 
de aarde én de hemelen door God Zelf “ten vure bewaard tegen de dag 
van het oordeel” (2 Petr. 3:7). “Want de schepping is aan de vruchteloos-
heid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar 
daaraan onderworpen heeft.” (Rom. 8:20)

Nadat Adam en Eva uit de hof zijn verdreven, hebben zij gemeen-
schap met elkaar en worden er twee zonen geboren: Kaïn en Abel. 
Tevoren had God in de hof van Eden gezegd dat er vijandschap zou 
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zijn tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Die 
vijandschap zou er uiteindelijk toe leiden dat het zaad van de vrouw 
het zaad van de slang zou vermorzelen, maar dat het litteken zicht-
baar zou blijven bij het zaad van de vrouw. Het zaad van de vrouw, 
de Here Jezus, heeft de slang, dat is de duivel, van zijn macht be-
roofd door hem op zijn eigen terrein, dat is de dood, tegemoet te 
treden. Om de mens van de dood te bevrijden moest de zondeloze 
MENS, de Here Jezus, het terrein van de dood betreden, om de kop 
van de duivel te vermorzelen. De apostel schrijft daarover: “Daar de 
kinderen aan vlees en bloed deel hebben, heeft Hij op gelijke wijze daar-
aan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de 
dood had, de duivel zou onttronen” (Hebr. 2:14). De Here Jezus heeft, 
na zijn opstanding, de littekens van die strijd aan zijn discipelen 
getoond.

Het falen.

Het is opvallend dat terwijl Kaïn de eerstgeborene is, toch het beroep 
van Abel als eerste wordt genoemd: schaapherder, wat een heenwij-
zing is naar de Goede Herder, de Here Jezus, want “Hij is vóór alles” 
(Kol. 1:17a). Van Kaïn wordt vermeld dat hij landbouwer is; er staat 
letterlijk in de grondtekst ‘obed adama’ en dat betekent: slaaf van de 
aarde. De herder Abel, heeft in Gods gedachte de eerste plaats en 
niet de landbouwer Kaïn (Gen. 4:2).
Beide broers brengen een offer aan de Here: Kaïn brengt een offer 
van zijn eigen inspanningen, namelijk een offer van de vruchten van 
de aarde, die door God was vervloekt. Daarom kan God in het offer 
van Kaïn geen welgevallen vinden. De Here slaat op Kaïn en zijn 
offer geen acht (Gen.4:5a). Van Kaïn staat later geschreven dat hij 
‘uit de boze was’, en dat zijn werken ‘boos’ waren (1 Joh. 3:12). De 
Bijbel roept ons op om niet de weg van Kaïn te kiezen (Judas:11).
Kaïn is aan het begin van het menselijk geslacht de verpersoonlij-
king van het kwaad, wat er uiteindelijk toe leidt dat hij zijn eigen 
broer, Abel, vermoordt. Later is ook de Here Jezus door zijn eigen 
volksgenoten vermoord (Hand. 7:52). Door de moord op Abel, zien 
we dat de ‘mensenmoorder van den beginne’ (Joh. 8:44), de duivel, 
zijn ware aard toont. De aarde is sindsdien de plaats geworden waar 
dood en verderf heersen.
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Adam en Eva zullen ongetwijfeld aan hun beide zonen verteld heb-
ben dat zij mochten leven doordat de Here Zelf een offer had ge-
bracht in de hof van Eden, want “zonder bloedstorting geschiedt er geen 
vergeving” (Hebr. 9:22b).
Abel had begrepen dat Hij God niet kon behagen met de resultaten 
van zijn eigen inspanningen. Hij nam een van de eerstelingen van 
zijn schapen: een lam. Wat een verwijzing is naar hét Lam! Op het 
offer van Abel sloeg de Here wél acht en de Here slaat daarbij ook 
acht op Abel zelf! (Gen. 4:4).
Zo zou het later ook klinken vanuit de hemel toen het LAM, de Here 
Jezus, op weg ging naar Jeruzalem, om daar, als Eersteling, (1Kor. 
15:20,23) Zichzelf te offeren en God van Hem zei: “Deze is mijn 
Zoon, de Geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb” (Matth. 17:5). God 
sloeg acht op zijn Zoon.

Het oordeel.

God roept Kaïn ter verantwoording en vraagt hem waar zijn broer 
Abel is. Bij de moord die Kaïn heeft gepleegd, voegt hij nu ook nog 
de leugen, door te antwoorden: “Ik weet het niet”. Daarmee toont 
Kaïn een tweede eigenschap van de duivel, die door de Here Jezus 
‘de vader der leugen’ wordt genoemd: “Gij hebt de duivel tot vader en 
wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van 
den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid 
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een 
leugenaar en de vader der leugen.” (Joh. 8:44). Zo zei de Here Jezus 
tegen zijn eigen volksgenoten dat zij de duivel als vader hadden. 
En dat zij niet anders wensten dan Hem om te brengen, daarbij op-
nieuw geleid door de duivel, lezen we in Luc. 22:2,3: “En de over-
priesters en de schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem uit de weg konden 
ruimen, ....... En de satan voer in Judas, genaamd Iskariot, ....”

“Wat hebt gij gedaan?” vroeg God aan Kaïn. Dit was voor hem het 
moment om zijn schuld te kunnen belijden en om vergeving te vra-
gen. Kaïn zelf zegt echter niets, maar toch wordt er op dat moment 
gesproken, of beter gezegd: geroepen. God zegt tot Kaïn: “Hoor, het 
bloed van uw broeder roept tot Mij…” (Gen.4:10). En zo is het nog 
steeds dat het bloed van de Here Jezus tot God roept, om de zondaar 
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die zijn/haar schuld belijdt, vergeving te schenken. Al het bloed van 
Abel tot en met het bloed van Zacharias, die vermoord werd tussen 
het altaar en het tempelhuis (2 Kron. 24:20-21) zal worden vergol-
den aan de moordenaars, zei de Here Jezus (Matth. 23:32-36). De 
Joden hebben hun schuld nog vergroot toen zij tijdens het proces 
tegen de Here Jezus riepen: “Zijn bloed kome over ons en over onze 
kinderen!” (Matth. 27:25). Daarmee was de maat vol.

God spreekt het oordeel uit over de moordenaar Kaïn:
• hij wordt door God vervloekt,
• hij zal de volle opbrengst van de aarde niet meer ontvangen,
• hij zal een zwervend en vluchtend bestaan moeten leiden,
• hij wordt ver weg gezonden van de plaats waar hij zijn broer 

heeft gedood (Gen. 4:11,12).

Kaïn beseft nu hoe groot zijn misdaad is en hij belijdt: “Mijn misdaad 
is te groot om de straf te dragen” (Gen.4:13) en hij besluit om weg te 
gaan van het aangezicht van de Here. Hij begrijpt dat zijn leven nu 
gevaar loopt; hij verwijdert zich nog verder van de hof van Eden. Hij 
zegt ook tegen de Here dat hij nu bang is geworden voor de men-
sen, omdat die hem zullen doden. God stelt hem gerust en verklaart 
dat niemand ongestraft de eerste zoon van Adam en Eva zal kunnen 
doden; de betreffende moordenaars zullen daarvoor zevenvoudig 
moeten boeten!

Deze gebeurtenissen aan het begin van de geschiedenis, werpen 
hun schaduw vooruit naar de gebeurtenissen rondom de Here Jezus. 
Het Joodse volk heeft Hem, die het heil uit de Joden was (Joh.4:22b), 
gedood en het volk is dientengevolge verdreven uit het land Israël, 
“ver van de bodem, die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van 
uw broeder van uw hand te ontvangen.” (Gen. 4:11) Het Joodse volk 
is door de eeuwen heen verstrooid over de gehele wereld en heeft 
sindsdien een vluchtend en zwervend bestaan geleid. De gedeel-
telijke terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël, vanaf het 
begin van de twintigste eeuw, is een nationalistische beweging en is 
geen terugkeer op grond van de belijdenis zoals Kaïn, die zei: “Mijn 
misdaad is te groot om de straf te dragen”. Het geestelijke herstel van 
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het Joodse volk zal niet eerder kunnen plaatsvinden, dan nadat het 
overblijfsel zal erkennen: “de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op 
Hem” (Jes.53:5). Dan pas zal geschieden wat de Here in Zach. 12:10 
zegt: “Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem 
uitgieten de Geest der genade en gebeden; zij zullen Hem (St.Vert. ‘Mij’) 
aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht 
aanheffen, als de rouwklacht over een enig kind, ja zij zullen over Hem 
bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene”. Die belijdenis is 
bij de uitroeping van de staat Israël op 14 mei 1948 niet gehoord.

Degenen die in de loop der eeuwen het Joodse volk hebben vervolgd 
en getracht hebben hen uit te roeien, zullen in de naaste toekomst 
ervaren wat het betekent, toen God zei: “Ieder, die Kaïn doodt, zal ze-
venvoudig boeten”. (Gen.4:15a). De uitvoering van dit oordeel over de 
betreffende volkeren vinden we terug in het laatste Bijbelboek, waar 
de oordelen een zevenvoudig karakter hebben:
• de zeven zegels, die de oordelen inluiden (Openb. 6),
• de zeven bazuinen (Openb. 8-11),
• de zeven schalen der gramschap (Openb. 15,16).

Nadat Kaïn is weggezonden en nageslacht heeft verwekt, probeert 
de mens het verblijf op de vervloekte aarde wat aangenamer te ma-
ken. Er worden muziekinstrumenten gemaakt en gebruiksvoorwer-
pen van koper en ijzer (Gen. 4:21,22). Ook deze dingen vinden in 
het laatste Bijbelboek een einde (Op. 18:22).
Het geweld op de aarde neemt toe, zoals verwoord door Lamech, 
die zich beroemde op zijn gruwelijke vergeldingsdaden (Gen. 4:23). 

In die wereld, die steeds verder van God komt te staan, krijgen Adam 
en Eva een derde zoon: Seth (‘plaatsvervanger’), die in de plaats van 
Abel komt. Door de komst van deze ‘plaatsvervanger’ en zijn zoon 
Enos, ging men de naam van de Here aangeroepen.

Omdat het geweld op de aarde escaleert en de overleggingen van 
het hart der mensen slechts boosheid voortbrengt, besluit de Here 
om in te grijpen en al het leven dat zich op de aardbodem bevindt 
uit te roeien (Gen. 6:5-7). Door de schuld van de mensen was de 
aarde vol geweldenarij (Gen.6:11,12). Is het nu, in onze dagen veel 
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anders? Geweldsuitbarstingen, oorlogen in Afrika en het nabije oos-
ten, feesten waar losbandigheid het hoofdbestanddeel vormt (zoals 
het jaarlijkse homo’feest’ in de hoofdstad), zijn aan de orde van de 
dag en we krijgen het via de media allemaal voorgeschoteld. Heeft 
dat ons nog iets te zeggen; zijn we net als een Henoch nog bereid 
ons daarvan af te scheiden en alleen de weg met de Here te gaan? 
(Gen. 5:21-24). Kan er van ons getuigd worden, vóórdat de opname 
van de gemeente zal plaatsvinden, dat ook wij Gode welgevallig 
zijn geweest? Let op: er staat niet dat er een positief getuigenis van 
Henoch gegeven werd ná zijn opname, maar vóór zijn opname, 
d.w.z. tijdens zijn leven op aarde! (Hebr. 11:5). De apostel vermaant 
ons: “maar gelijk Hij, die u geroepen heeft heilig is, wordt ook gij zelf 
heilig in al uw wandel”, (1Petr.1:15,16), “zodat de wereld onze reine en 
godvrezende wandel moge opmerken”(1Petr. 3:2).

God brengt de zondvloed over de wereld, maar dat betekende niet 
het einde van de mensheid. Noach vond genade in de ogen van de 
Here. Noach was als enige onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig 
en onberispelijk man: Noach wandelde met God (Gen. 6:9,10), zo-
als ook Henoch dat deed. De overeenkomst tussen deze twee man-
nen is dat zij beiden met God wandelden, maar het verschil is dat 
Henoch werd opgenomen vóór het oordeel van de zondvloed en 
dat Noach met zijn familie dóór het oordeel van de zondvloed ging, 
maar daarin gespaard bleef. Hierin wordt ons opnieuw een ‘voor’-
beeld getoond over de naaste toekomst. De Here Jezus zal degenen 
die in Hem geloven vóór het oordeel dat over de wereld komen zal, 
wegnemen van de aarde (zoals Henoch), maar het overblijfsel van 
zijn oude volk Israël zal door de toekomstige oordelen gaan, maar 
daarin zoals Noach behouden blijven (Openb. 7:1-8).
Voor de gemeente van de Here Jezus geldt: “Want God heeft ons niet 
gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid, door onze Here 
Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij…tezamen met Hem 
zouden leven” (1Thess. 1:10 en 5:9,10).
Voor het Joodse overblijfsel geldt: “En Jesaja roept over Israël uit: Al was 
het getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het overschot zal behou-
den worden;...” (Rom. 9:27). Zoals alleen Noach en zijn familie gena-
de vonden in de ogen van God, “Zo is er dan ook in de tegenwoordige 
tijd een overblijfsel gelaten, naar de verkiezing der genade” (Rom. 11:5).
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Gods eeuwige raadsbesluit.

Datgene wat God Zich had voorgenomen, vóór de grondlegging der 
wereld (Ef.1:4), wordt niet verhinderd door de zondige en falende 
mens. God maakt een nieuw begin door Noach en de zijnen een 
veilige plaats te wijzen. Zij moeten een ark bouwen, dat wil zeggen 
dat zij moesten werken voor hun behoudenis. Daarin kunnen we 
nog een verschil opmerken tussen Henoch en Noach. Van Henoch 
staat eenvoudig vermeld: “En Henoch wandelde met God, en hij was 
niet meer, want God had hem opgenomen.” (Gen.5:24). Dit betekent 
dat hij zonder zelf enige inspanning te hebben verricht in ‘veilige 
haven’ gebracht was. Hij behoefde niet te werken voor zijn behoud. 
Zo staat het er ook van de gemeente van de Here Jezus: “want door 
genade zijt gij behouden, door het geloof…niet uit werken!” (Ef. 2:8,9). 
Wel roept de apostel ons op om onze ‘behoudenis te bewerken met 
vreze en beven’ (Fil.2:12b). Maar behoudenis ‘be’-werken is iets an-
ders dan behoudenis verkrijgen door het werken. Een diamantbe-
werker is niet iemand die door zijn bewerking diamanten laat ont-
staan, maar hij bewerkt een bestaande ruwe, diamant: hij slijpt en 
polijst de hem gegeven diamant om deze te verfraaien. Zo is het ook 
met de behoudenis, die ons in Christus Jezus is gegeven: we mogen/
moeten de ons gegeven behoudenis ‘be’-werken, d.w.z. verfraaien 
en tonen aan de buitenwereld, opdat deze behoudenis zal zijn tot 
heerlijkheid en eer van onze God en Vader. Als ongelovigen deze 
bewerkte behoudenis zien, kan dat een aanleiding voor hen zijn om 
ook zo’n fraai juweel te willen bezitten!

Noach ging aan de slag. God had hem een bouwvoorschrift van de 
ark gegeven, met vermelding van de afmetingen (300 el lang, 50 el 
breed en 30 el hoog), het bouwmateriaal (goferhout) en de afwer-
king (pek). “En Noach deed het; geheel zoals God hem bevolen had, deed 
hij.” (Gen. 6:22 en 7:5) 
Is het niet bijzonder dat daar ergens midden op het land zo’n gi-
gantisch schip werd gebouwd , ca. 180 meter lang, 30 meter breed 
en 18 meter hoog, door een aantal gelovige mensen, zonder dat er 
zichtbaar sprake was van enige noodzaak? Is het niet bijzonder dat 
deze ark zozeer zeewaardig was dat zelf de zondvloed niet in staat 



18

was om deze ark in de problemen te brengen? De Titanic is in de vo-
rige eeuw ontworpen door ervaren constructeurs met veel kennis en 
inzicht, maar desondanks is zij op haar eerste vaart vergaan, zonder 
dat er sprake was van een zondvloed of stormen. Heeft dat ons niet 
iets te zeggen? De Here zegt: “Mijner zijn raad en overleg, Ik ben het 
inzicht…” (Spr. 8:14).

Tijdens de bouw van de ark, die vele jaren geduurd heeft, heeft No-
ach de mensen gewaarschuwd en heeft hij Gods gerechtigheid ge-
predikt (2 Petr. 2:5). Tijdens het in gereedheid brengen van de ark, 
bleef God afwachten of de mens zich zou bekeren van zijn boze we-
gen, maar tevergeefs: Gods lankmoedigheid werd weggehoond (1 
Petr. 3:20). En zo gebeurt het nu opnieuw dat de Here niet talmt met 
de uitvoering van het toekomstige oordeel over de wereld, want “de 
Here talmt niet… maar Hij is lankmoedig…daar Hij niet wil, dat sommigen 
verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petr. 3:9). Maar 
ook in de tegenwoordige wereld wordt met deze waarschuwingen 
gespot (2 Petr. 3:3 en Judas:17,18).
De Here Jezus heeft de tijd van de laatste dagen, vlak voor zijn we-
derkomst, vergeleken met de tijd van Noach, toen Hij zei tot zijn 
discipelen in de rede over de laatste dingen: “Want zoals het was in 
de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want 
zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, hu-
wende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark 
ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, 
zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” (Matth. 24:37-39).

Noach moest de ark vullen met de dieren die God Zelf naar de ark 
zond: ‘twee aan twee kwamen zij, mannetje en wijfje’; van de on-
reine dieren één paar en van de reine dieren zeven paar (Gen.7:2-9). 
Voor de regenbuien losbarsten, brengt Noach zichzelf, zijn familie 
en de dieren in de ark, waarna God de deur achter hen sluit. De 
bedeling waarin de mens op grond van zijn/haar geweten een be-
slissing kon nemen voor wat betreft de eeuwige behoudenis, was 
daarmee ten einde. Zo zal het ook zijn in de naaste toekomst, dat 
er moment zal komen dat de deur wordt gesloten (Matth. 25:10), 
omdat de mensen Hem, die gezegd heeft: “Ik ben de deur, als iemand 
door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden… “ (Joh.10:9), bespot 
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en gehoond hebben en zijn aanbod, om door de openstaande deur 
naar binnen te gaan, hebben afgewezen. Het zijn ernstige woorden 
die de Here Jezus en ook zijn discipelen ter waarschuwing gespro-
ken hebben. Een ieder, die in deze tijd niet door de geopende Deur 
naar binnen gaat zal, net als de tijdgenoten van Noach ten onder 
gaan in het oordeel. “Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, 
dat het nabij, voor de deur” (Matth. 24:33-35).

Nu nog is de uitnodiging: “...Zie, Ik heb een geopende deur voor uw 
aangezicht gegeven,...” (Openb. 3: 8), “...want de komst van de Here is 
nabij… zie, de Rechter staat voor de deur!” (Jak. 5:8,9).

Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen,

van ’t kruis, waar k’ vrijelijk heen mag gaan,
om vrede te bekomen.

Genade Gods, zo rijk en vrij,
die poort staat open, ook voor mij!

Voor mij, voor mij!
Staat open, ook voor mij!

Die open poort leidt tot Gods troon,
Gaat door, laat niets u hinderen!!

     (JdH 140)

(Wordt D.V. vervolgd.)

~~~~~~~~~~
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (7)

2:5,6 “…., en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw 
van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het bren-
gen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. 
Daarom staat er in een Schriftwoord: Zie, ik leg in Sion een uitverkoren en 
kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd 
uitkomen”

In vers 4 van dit hoofdstuk hebben we gelezen: “En komt tot Hem, de 
levende steen,….” Dat is de uitnodiging van het evangelie, de blijde 
boodschap, tot ieder mens. Komt tot Hem, de Zoon van God, die op 
aarde wilde komen om aan het kruis te sterven voor verloren zon-
daren, opdat Hij hen tot God zou brengen. De Here Jezus zelf heeft 
die oproep gedaan toen Hij hier op aarde was: “Komt tot mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” (Matth. 11:28) Wanneer 
we tot Hem zijn gegaan met belijdenis van onze schuld en Hem als 
onze Redder hebben aangenomen dan is er iets wezenlijk veranderd 
in ons leven. Dan zijn we met Hem gestorven en met Hem opge-
staan tot een nieuw leven. 
In de brief aan de Romeinen lezen we daarvan: “Zo moet het ook voor 
u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in 
Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw ster-
felijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw 
leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienst van de zonde, 
maar stelt u ten dienste van God, als mensen die dood zijn geweest, maar 
thans leven,…” (Rom. 6 : 11-13) 
God roept alle mensen op om zich te bekeren, maar die bekering is 
geen doel op zich, het is het begin van een nieuw leven, een leven 
in dienst van God. Wanneer we wedergeboren zijn dan wil God ons 
ook gebruiken tot Zijn eer: “Want toen gij slaven waart der zonde, waart 
gij vrij van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had gij toen? Dingen, waar-
over gij u nu schaamt; immers het einde daarvan is de dood. Maar thans, 
vrijgemaakt van de zonde en in dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht 
uw heiliging en als einde het eeuwige leven” (Romeinen 6 : 20-22). 
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Na onze bekering zijn we dienstknechten van God geworden en als 
Zijn dienstknechten hebben we twee taken: 
• één in de wereld om ons heen om getuigen te zijn van Gods 

liefde voor zondaren en 
• de andere in de gemeente om een heilig priesterschap te vor-

men. 
Dat laatste aspect hebben we in dit vijfde vers uit 1 Petrus 2 voor 
ons: “laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een 
geestelijk huis,…” Het is belangrijk op te merken dat de actie hier 
niet van ons uitgaat (zoals bij onze taak in de wereld om ons heen) 
maar kennelijk van een ander: laat u gebruiken. Het gaat hier niet 
om de bouw van een huis in de wereld, maar om de bouw van een 
geestelijk huis. 
Dat geestelijke huis is de gemeente zoals we lezen in 1 Tim. 3:15: 
“…het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en 
fundament der waarheid.” Tot die gemeente behoort ieder die tot de 
Here Jezus is gekomen en in Hem gelooft. En zo blijft iemand die 
zich heeft bekeerd niet alleen, maar wordt toegevoegd aan die kring 
van gelovigen die de gemeente is. 
Het is van groot belang voor onze geestelijke groei om ons dat te 
realiseren: na onze bekering horen we bij de gemeente en hebben 
daarin ook een taak te vervullen. We staan in dienst van God en 
moeten ons door Hem laten gebruiken om als levende stenen ge-
bouwd te worden tot een geestelijk huis. 
Levende stenen: ook wij waren dood in onze misdaden en zonden 
maar zijn door God mede levend gemaakt met Christus (Ef. 2:5). In 
dat geestelijke huis mogen we een priesterschap vormen om geeste-
lijke offers te brengen. 

Er is dus een verschil tussen het huis van God zoals dat vroeger 
werd gebouwd door Salomo, waarin priesters offers brachten, en 
het geestelijke huis van God waar wij als priesters geestelijke offers 
brengen. Dat huis van God zoals dat in Jeruzalem werd gebouwd, 
was bedoeld voor het volk Israël. God had het volk Israël uitgekozen 
vanuit alle volken die op de aarde woonden, om Zijn volk te zijn en 
Hij had hen een tempel gegeven waarin Hij zou wonen en waarin 
de priesters offers zouden brengen. 
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Die tempel is meermalen verwoest en weer opgebouwd; telkens 
kwam God in genade zijn ongehoorzame volk weer tegemoet en 
zorgde Hij ervoor dat Zijn Naam werd grootgemaakt in de tempel-
dienst. Maar na het lijden en sterven van de Heer op het kruis van 
Golgotha en met de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinkster-
dag, na Zijn hemelvaart, brak een nieuwe periode aan: God ging 
zijn gemeente bouwen uit Jood èn heiden: “En dat zijn wij die Hij 
geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk 
Hij ook bij Hosea zegt: Ik zal niet-mijn-volk noemen: mijn volk, en de niet-
geliefde: geliefde. En het zal geschieden ter plaatse, waar [tot hen] gezegd 
was: gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden: zonen van de 
levende God.” (Rom. 9:24-26) 
Vanaf die Pinksterdag is het getuigenis van God op aarde niet meer 
door het volk Israël gegeven maar door de gemeente. Als bevestiging 
daarvan is ook de tempel in Jeruzalem in het jaar 70 verwoest en 
nooit meer opgebouwd. Die zal ook niet meer worden opgebouwd 
totdat het tijdperk van de gemeente voorbij is, wanneer de Heer zelf 
zal nederdalen en wij hem in de lucht tegemoet zullen gaan om al-
tijd bij de Heer te zijn. Dan zal God ook al Zijn beloften voor Israël 
volvoeren en Zijn volk weer bijeenvergaderen vanuit alle windstre-
ken waarlangs zij verstrooid zijn geweest.

Maar nu mogen wij ons laten gebruiken om als levende stenen door 
God gebouwd te worden tot een geestelijk huis. God is de bouw-
meester, Hij weet als beste hoe we in dat huis passen en Hijzelf 
heeft ons bekwaam gemaakt. Van de tempelbouw van Salomo weten 
we dat de stenen kant en klaar werden aangeleverd: er hoefde niet 
meer aan gebeiteld te worden: “Toen het huis gebouwd werd, werd het 
opgetrokken van steen, afgewerkt aan de groeve, en geen hamer of beitel 
of enig ijzeren gereedschap werd gehoord bij het bouwen van het huis.” 
(1 Kon. 6:7) Zo is het ook met ons: wij menen misschien uit ons zelf 
nog wel iets te kunnen bijdragen aan de bouw van dat huis, maar 
laten we erop letten dat ook voor ons geldt: we zijn afgewerkt aan 
de groeve: met Christus is onze oude mens gestorven en we zijn 
opgestaan tot een nieuw leven. Alleen wanneer we de Heilige Geest 
die ons gegeven is, laten werken kunnen we als levende stenen door 
God worden gebruikt voor de bouw van Zijn huis. In dat huis mogen 
we samen met andere gelovigen een heilig priesterschap vormen. 
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Afgezonderd van de wereld en door Gods genade ook aan elkaar 
gegeven om samen te Heer te dienen, wat een voorrecht is dat. Het 
bijzondere daarbij is dat God zelf een hoeksteen – dat is de belang-
rijkste steen die het gebouw samenhang geeft – heeft gelegd. 
In de brief aan de Efeziërs lezen we daarvan: “…terwijl Christus Jezus 
zelf de hoeksteen is.” (Ef. 4:20b) Ook Petrus sprak daarvan in zijn ver-
antwoording tegenover de oversten en oudsten en schriftgeleerden 
nadat hij de verlamde man die bij de tempel zat, in de kracht van de 
Heer had genezen: “…dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël 
bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij 
gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die 
naam deze hier gezond voor u staat. Dit is de steen, door u, de bouwlieden, 
versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden. En de behoudenis is in 
niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam gege-
ven, waardoor wij behouden moeten worden.” (Hand. 4:10-12) 

Dat geestelijk huis van God waartoe wij ons als levende stenen la-
ten gebruiken kan niet bestaan dan door de hoeksteen, dat is Jezus 
Christus die voor allen die geloven een oorzaak van eeuwig heil 
geworden is. Wanneer we niet in de Here Jezus geloven, dan zijn 
we niet wedergeboren en dan passen we ook niet in dat huis. Maar: 
“In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig 
in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods 
in de Geest.” (Ef. 2:21,22) Zo mogen we samen met andere gelovigen 
dat huis vormen dat bovenal getuigt van het grote werk van de Here 
Jezus. In dat huis wil God wonen en daar wil hij geëerd worden. 
De plaats die getuigt van het bloed dat de Here Jezus gestort heeft 
tot verzoening van de zonden van allen die in Hem geloven, is de 
plaats waar God woning maakt. Zo was het ook al bij de tabernakel: 
“Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen en in de ark zult gij de 
getuigenis leggen, die Ik u geven zal. En Ik zal daar met u samenkomen en 
van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op de ark der getuigenis, 
over alles met u spreken wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.” (Ex. 
25:21,22)

Zo, als levende stenen samengevoegd met de hoeksteen tot een 
geestelijk huis, mogen we een priesterschap vormen. De Heer heeft 
ons niet alleen verlost door zijn bloed maar ons ook gemaakt tot 
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priesters voor Zijn God en Vader (Openb. 1:6). Zo mogen we dan 
ook geestelijke offers brengen die Gode welgevallig zijn door Jezus 
Christus. We hoeven geen offers meer te brengen zoals dat onder 
het volk Israël in de tempel gebeurde, want de Here Jezus heeft eens 
voor altijd geleden en ons zo tot God gebracht. Op grond van dat of-
fer hebben we vrijmoedigheid om in te gaan in dat geestelijke huis, 
die woonstede van God in de geest. 
Zo mogen we rondom Hem vergaderd zijn op de eerste dag van de 
week, de dag van Zijn opstanding en mogen we geestelijke offers 
brengen. Hoe brengen we die offers dan? In de Hebreeënbrief lezen 
we daarover: “Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer 
brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.” (Hebr. 
13:15) We mogen het onze God en Vader zeggen wanneer we als 
gemeente samenkomen als een huis van God waar Hij wonen kan, 
hoe groot het voor ons is wat de Here Jezus gedaan heeft. Hij de eeu-
wige Zoon die in de schoot van de Vader is, maar voor ons op aarde 
gekomen en aan het kruis wilde lijden en sterven, Hij mag door ons 
worden grootgemaakt en we mogen onze God en Vader loven en 
prijzen voor Zijn onuitsprekelijke gave. 
Die geestelijke offers zijn Gode welgevallig omdat ze spreken van 
Jezus Christus en de grootheid van Zijn werk. Kennen we dat samen-
komen als gemeente en als een heilig priesterschap? Het is een grote 
genade van God dat Hij zo’n plaats geeft waar de Heer in het mid-
den is en waar we God mogen grootmaken. Gods Woord roept ons 
op om daarin ook trouw te zijn: “Wij moeten onze eigen bijeenkomst 
niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aanspo-
ren, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.” (Hebr. 10:25) 

Het is een zegen dat de Heer ons zo ook aan elkaar gegeven heeft 
om samen Hem te dienen, zeker nu we in een tijd leven waarin we 
zien dat de wereld om ons heen steeds vijandiger wordt en zich 
steeds meer afzet tegen God en Zijn Woord.

(Wordt D.V. vervolgd.)
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