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O wonder van God; om de zondaar t’ontmoeten
boog God zich in Christus vernederend neer,
tot zonde gemaakt om onschuldig te boeten,
gemarteld, geoordeeld, verwond met een speer.

Wij lagen verloren op ‘t oordeel te wachten
dat zeker zou komen; een kwestie van tijd.
Maar God had genade voor ons in gedachten
en heeft ons door Christus gered en bevrijd.

Het kruis werd het keerpunt, de weg leidt naar boven,
daar Jezus de weg ging van kruis, dood en graf.
Hijzelf is de weg en die in Hem geloven
wacht boven Gods heerlijkheid en niet de straf.

    (J.Ph. Buddingh)
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Thomas, waarom hij?
_____________________________________________________

Ja, waarom hij? Thomas, een discipel van de Here Jezus waar we 
eigenlijk heel weinig van afweten. Een feit is wel dat de hele we-
reld - gelovigen en ongelovigen - zijn naam ge- of misbruiken in de 
uitdrukking “ongelovige Thomas”. We lezen weinig in de Bijbel over 
deze discipel van de Heer maar om hem alleen als “ongelovige Tho-
mas” te herinneren, doet hem beslist oneer. En ondanks het feit dat 
er weinig over hem bekend is, kunnen we veel van hem leren: hoe 
het als gelovige wel en hoe het maar beter niet moet.
Het woord discipel betekent volgeling/leerling. De Here Jezus zegt 
hiervan zelf in Joh. 8:31-32: “....Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waar-
lijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid 
zal u vrijmaken.” en in Joh. 13:35: “Hieraan zullen allen weten, dat gij 
discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.” 
Op andere plaatsen noemt de Heer zijn discipelen apostelen, wat  
gezondenen betekent: “En toen het dag geworden was, riep Hij zijn dis-
cipelen tot Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde: Si-
mon, die Hij ook Petrus noemde, en Andreas, zijn broeder, en Jakobus en 
Johannes, en Filippus en Bartolomeüs, en Mattheüs en Thomas, en Jakobus, 
de zoon van Alfeüs, en Simon, bijgenaamd de Zeloot, en Judas, de zoon 
van Jakobus, en Judas Iskariot, die de verrader geworden is” (Luc. 6:13-16)
Thomas was dus een van de discipelen die de Heer ook een apostel 
noemde. De Geest des Heren heeft het kennelijk niet nodig geacht 
ons bekend te maken waar Thomas vandaan kwam en hoe hij in het 
vaste gezelschap van de Here Jezus kwam. Dit in tegestelling tot 
sommige andere discipelen, waarvan wel de plaats van inwoning 
wordt genoemd. Petrus en zijn broer Andreas en Filippus uit Bethsa-
ida (Joh. 2:44-45), Nathanaël uit Kana (Joh. 21:2) Verder lezen we 
van hen en van Jacobus en Johannes hoe zij tot “volgers” van de 
Heer werden. 

Over Thomas zijn er heel veel “waarschijnlijkheden” die de ronde 
doen met betrekking tot zijn geboorteplaats, zendingsgebied en mar-
telaarschap, maar die mogen we rustig buiten beschouwing laten.
Wat was Thomas voor een man? Uit dat wat over hem geschreven 
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staat, wordt wel iets van zijn karakter zichtbaar. Hij komt over als 
een nadenker, iemand die moeilijk - in elk geval langzaam - kan 
geloven en niet over één nacht ijs gaat. Een discipel die veelal alleen 
de moeilijkheden en de sombere kant der dingen zag. Toch had hij 
zijn Meester hartelijk lief. Daar komen we nog op terug.

Thomas, bijgenaamd Didymus, wat tweeling betekent, komt vier 
keer voor in de in de Schrift vermelde lijst van discipelen (Matth. 
10:2, Marcus. 3:17, Luc. 6:13 en Hand. 1:13); wonderlijk dat alle 
vier de keren dat deze lijst van discipelen wordt genoemd, deze 
wordt aangevoerd door Simon Petrus. Diens getuigenis in Matth. 
16:17-18: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God” en het 
antwoord van de Heer: “op deze steenrots (het getuigenis van Petrus) 
zal ik mijn gemeente bouwen”, zijn van wezenlijke betekenis voor de 
andere discipelen/apostelen, die uit zouden gaan om deze kostbare 
Persoon uit te dragen en deze waarheid te verspreiden.
In dit geval mogen we tevens verwijzen naar het gestelde in Ef. 2:19-
22: “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar mede-
burgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van 
de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 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.” 
Wat is het mooi dat de Heilige Geest in de Schrift laat optekenen dat 
in de vier genoemde plaatsen waar de disciplen met name worden 
genoemd, Thomas er steeds bij staat, terwijl in Johannes 20, waar we 
lezen dat Thomas niet aanwezig was in de ruimte waar de discipelen 
samenkwamen er verder ook geen namen genoemd worden. 

Thomas had zijn Heer lief. We lezen in Joh. 11:16, toen de discipe-
len door de Heer was meegedeeld dat Hij spoedig zou sterven: “Tho-
mas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: Laten wij ook 
gaan om met Hem te sterven.” Ongetwijfeld meende hij deze door hem 
uitgesproken woorden van harte. Echter, ook Thomas kende zichzelf 
bar slecht, evenals Petrus en de anderen, zoals we kunnen lezen in 
Matth. 26:35: “Petrus zeide tot Hem: Zelfs al moest ik met U sterven, ik 
zal U voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook al de discipelen.” En 
wat bleef er uiteindelijk over van al die heldhaftigheid? Helemaal 
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niets. In datzelfde hoofdstuk van Mattheüs lezen we in vers 56b “Toen 
lieten al de discipelen Hem alleen en vluchtten.” Ook Thomas!

En ik, die deze dingen schrijf, wat zou ik gedaan hebben? Wellicht 
was ik als eerste weggehold van die verschrikkelijke plaats, waar ze 
mijn Heiland gevangen namen en alle dromen van het komende 
Koninkrijk in scherven vielen. Als ergens de zwakheid en angst van 
de mens naar voren komen, is het wel hier.

Voor deze gebeurtenis in de hof van Gethsemané, lezen we in Joh. 
14:5 nog iets over Thomas. Als de Here Jezus iets gaat zeggen over 
het Vaderhuis en het door Hem plaats bereiden voor de zijnen en 
zijn rede begint met die liefdevolle, troostrijke woorden: “Uw hart 
worde niet ontroerd” en daarbij opmerkt “En waar Ik heenga, daarheen 
weet gij de weg”, dan lezen we: “Thomas zeide tot Hem: Here, wij we-
ten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg?” Wat mogen we 
Thomas dankbaar zijn dat hij deze vraag stelt, want nu kan de hele 
wereld door het gegeven antwoord weten dat Jezus Christus de Weg, 
de Waarheid en het Leven is.
“Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het 
heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die 
Hij ons in gewijd heeft, ....” (Hebr. 10:19-20)

Overdenken we nog een belangrijke episode uit het leven van deze 
toch wel bijzondere discipel. We vinden deze in Johannes 20.
Daar lezen we over zijn afwezigheid temidden van de andere dis-
cipelen (in de opperzaal?) op de eerste dag van de week, waar de 
Heer plotseling in het midden stond: “Toen het dan avond was op die 
eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de 
deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun 
midden en zeide tot hen: Vrede zij u! En na dit gezegd te hebben toonde 
Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen 
zij de Here zagen,..” (de verzen 19 en 20). Jammer voor Thomas dat 
hij er niet was en zich derhalve ook niet kon verblijden in het woord 
“vrede” en in de aanwezigheid van de Meester. 
Er op de eerste dag van de week niet zijn, als de Heer ons in de 
broodbreking zijn doorboorde handen en doorstoken zijde toont, is 
een enorm verlies aan onze kant. Maar zou het ook voor onze Heer 
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niet tot droefheid zijn onze stoel onbezet te zien, evenals toen de 
stoel van Thomas, zijn geliefde discipel? 

Hoe lieflijk, als broeders elkander ontmoeten,
vergaârd door de Heer aan de avondmaalsdis.
Waar zij van zijn liefde de panden begroeten,
versterkt in ‘t geloof, van zijn trouwe gewis.
Daar knielen zij neder,
verkwikken zich weder,
in Jezus, hun Heer, die hun losprijs wou geven,
om niet meer de wereld, maar Hem slechts te leven.
     (G.L. 117:2)

Dat was ook het moment dat de “ongelovige Thomas” werd geboren. 
Immers, toen de anderen hem vertelden “Wij hebben de Here gezien!”, 
geloofde hij die woorden niet, ondanks de minstens tien getuigen.
Maar toch....., wat spreekt er een liefde en heimwee naar zijn Heer 
uit zijn trieste woorden: “Indien ik in zijn handen niet zie het teken der 
nagels en mijn vinger niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.” 
(Joh. 20:25) Vallen we Thomas niet al te lastig, wij kennen immers 
de reden van zijn absentie niet en trouwens, wie zijn wij? Bovendien 
hebben ze allen hun moment van ongeloof gekend. Lezen we Lucas 
24:9-11 wat er gebeurde toen de vrouwen terugkeerden van het graf 
met de boodschap dat de Here Jezus was opgestaan: “en teruggekeerd 
van het graf, boodschapten zij dit alles aan de elven en aan al de anderen. 
Dit waren dan Maria van Magdala, en Johanna, en Maria, (de moeder) van 
Jakobus. En de anderen, die met haar waren, zeiden dit aan de apostelen. 
En deze woorden schenen hun zotteklap en zij geloofden haar niet.”

Maar de Heer zij dank, net als bij de vader van de maanzieke jon-
gen in Marc. 9:24, kwam Hij hier Thomas tegemoet door na acht 
dagen weer te verschijnen en Thomas zijn handen en zijn zijde te 
tonen, zijn ongelovige discipel een zachte vermaning gevend om 
niet ongelovig maar gelovig te zijn: “Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij 
geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.” (Joh. 20:29)

Nog tweemaal komen wij ‘onze’ discipel/apostel tegen in de Bij-
bel. De eerste keer aan de zee van Tiberias. Er waren toen zeven 
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discipelen aanwezig, onder wie Thomas. Hij had zijn lesje geleerd: 
om daar te zijn waar zijn mede-broeders waren. Het moet ook voor 
ons kostbaar zijn samen met medebroeders en -zusters de Heer te 
verwachten!
We weten niet wie er niet waren, wèl wie er wel waren: Simon Pe-
trus, Thomas (nota bene als tweede genoemd in dit rijtje), Nathanaël 
en de zonen van Zebedeüs: Jacobus en Johannes en twee anderen. 
Zeven waren er aanwezig en vier waren er afwezig (Judas had zelf-
moord gepleegd). Dit gedeelte uit de Schrift heeft voornamelijk be-
trekking op het herstel van Petrus en de opdracht aan hem: “Volg Mij” 
(Joh. 21:19) Verder leert de Heer ons hier om niet naar een ander te 
kijken (die kan een heel ander werk voor de Heer moeten doen). 
Maar voor ons allen geldt: “Volg gij Mij”. (Joh. 21:22) Laten we doen 
wat onze Meester zegt, al is het soms met vallen en opstaan.

De laatste maal dat we de persoon Thomas tegenkomen in de Schrift 
is in Hand. 1:13 na de hemelvaart van de Here Jezus vanaf de Olijf-
berg. “Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de 
Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan. En toen 
zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal, waar zij ver-
blijf hielden: Petrus en Johannes en Jakobus en Andreas, Filippus en Tho-
mas, Bartolomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon 
de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. Deze allen bleven eendrachtig 
volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, 
en met zijn broeders.” We lezen hier ook dat de broeders van de Heer 
nu in Hem geloofden, terwijl we in Joh. 7:5 over hen lezen: “Want 
zelf zijn broeders geloofden niet in Hem.” Wat moet deze ommekeer 
een vreugde voor de Heer zijn geweest.

Lezer(es), wat is het kostbaar elke eerste dag van de week in een “bo-
venzaal”, òf huiskamer, òf hutje in de bush van Afrika, of desnoods 
in de open lucht, samen te komen met Hem die ons allen de wonden 
laat zien in Zijn handen en zijde, namelijk in de tekenen van brood 
en wijn. O ja, ongetwijfeld simpele tekenen, maar tegelijk zo rijk 
aan waarde dat we met Thomas mogen uitroepen: 

Mijn Heer en mijn God!
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Ik, die van den beginne de afloop verkondig…
(Jes. 46:10)

________________________________________________________________

3e bedeling: de menselijke heerschappij.
(Gen. 8-11)

Nadat God de zondvloed over de aarde had gebracht, waarin No-
ach en de zijnen behouden waren gebleven, bleef de ark vastzitten 
op het gebergte Ararat. Noach liet eerst een raaf uit om te weten 
of de wateren waren afgenomen en vervolgens een duif. De eerste 
keer kwam de duif terug omdat de gehele aarde nog water was, de 
tweede keer (na zeven dagen) kwam de duif tegen de avond terug 
met een vers olijfblad in haar snavel. De derde keer dat Noach de 
duif uitliet (na weer zeven dagen), keerde de duif niet meer terug. 
(Gen. 8:6-12). En dan vermeldt Gods woord iets bijzonders: “In het 
zeshonderd en eerste jaar, in de eerste maand, op de eerste der maand, 
waren de wateren opgedroogd van de aarde; daarop verwijderde Noach 
het luik van de ark (dat God voordien had gesloten),en hij zag uit, en zie 
de aardbodem droogde op.” (Gen. 8:13)
Er is in dit vers sprake van tenminste twee opvallende uitdrukkingen:
a- Het luik ging open op nieuwjaarsdag! (het was de eerste dag van 

de eerste maand).
 In onze tijd wensen de mensen elkaar met de jaarwisseling 

meestal een gelukkig Nieuwjaar. Noach en de zijnen hadden 
daarvoor zeker een goede reden: zij waren ongeschonden door 
het oordeel gekomen en voor hen betekende het nieuwe jaar 
ook een geheel nieuw begin.

b- ‘Hij zag uit…’ Noach en zijn familie zagen door het geopende 
luik een nieuwe toekomst voor zich liggen: zij hadden uitzicht 
op een nieuwe werkelijkheid, want er lag een nieuwe, gerei-
nigde aarde op hen te wachten. Als gelovigen mochten zij, als 
eersten, deze gereinigde aarde betreden.

 De apostel Petrus schrijft later: “Wij verwachten echter naar zijn 
beloften nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 
woont.” (2 Petr. 3:13) Ook die nieuwe aarde zal, net als in de tijd 
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van Noach, pas werkelijkheid worden als de oordelen van God 
over deze huidige aarde zijn gegaan. God heeft beloofd: “En Hij, 
die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En 
Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.” 
(Op.21:5). Deze belofte geldt voor het ‘aardse volk’ dat in de 
toekomst mag wonen op de nieuwe aarde. 

 Voor degenen die vóór de komende oordelen tot het geloof in de 
Here Jezus zijn gekomen, geldt een andere belofte: “In het huis 
mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben 
- want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan 
ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat 
ook gij zijn moogt, waar Ik ben.” (Joh.14:2,3) Het huis van de Vader 
staat niet op de nieuwe aarde, maar bevindt zich op de plaats 
waar God van alle eeuwigheden gewoond heeft en zal wonen.

 Zoals Henoch vóór het oordeel in de hemel werd opgenomen, 
en Noach en de zijnen door het oordeel moesten gaan, zo zal 
de gemeente van de Here Jezus vóór het oordeel worden weg-
genomen. De Here Jezus heeft het oordeel over de zonden van 
de gelovigen op het kruis ondergaan en God is rechtvaardig en 
straft niet tweemaal voor dezelfde zonden.

Nadat Noach de ark heeft verlaten, is het eerste wat hij doet een 
altaar voor de Here bouwen, waarop hij brandoffers offert. We lazen 
al eerder dat Abel aan God een offer bracht van een van de eerste-
lingen van zijn schapen, waarbij de Here acht sloeg op zowel Abel, 
als op zijn offer (Gen.4:4).
Noach beschikte niet over de wetten van Mozes, maar had kennelijk 
het geestelijke inzicht om te beseffen wat God welbehaaglijk was. 
Gods aanwijzing om van alle reine dieren zeven paar in de ark op te 
nemen, kan hem daarbij behulpzaam zijn geweest.

Kennen wij dat ook? Hebben wij, net als Abel, Noach en later Abra-
ham, ook een altaar, d.w.z. een plaats, waar wij onze geestelijke 
offers van dank brengen? De apostel Paulus leert ons dat in deze 
tijd, nadat de Here Jezus het avondmaal heeft ingesteld, het altaar 
hetzelfde is als de ‘tafel des Heren’ (1 Kor. 10:18b, 21b). 
De tafel des Heren is de plaats waar Gods kinderen hun dank aan 
de Here Jezus tot uitdrukking brengen en de Vader het offer van zijn 
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Zoon voor de aandacht brengen. De gelovigen van toen en óók van 
nu, kwamen en komen niet in de eerste plaats samen om iets te ont-
vangen van God (bijv. een preek), maar om iets te brengen aan de 
Here en dat zijn onze lofoffers van dank. Niet zo nu en dan, maar: 
“Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk 
de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.” (Hebr.13:15)
Toen een deel van het Joodse volk uit de ballingschap was terugge-
keerd, gingen zij naar de stad Jeruzalem; het eerste werk dat zij ter 
hand namen was het herstel van het altaar op zijn fundamenten, om 
daarop brandoffers te offeren (Ezra 3:1-3). Dat zijn aanwijzingen die 
nog steeds, onverminderd, wijzen op datgene wat Gode welbehaag-
lijk is. God zegt: “Wie lof offert, eert Mij....” (Psalm 50:23).

Nadat Noach zijn offers gebracht had en God de liefelijke reuk rook, 
sprak de Here ‘bij Zichzelf’ (Gen.8:21). Paulus schrijft: “....Zo weet 
ook niemand wat in God is, dan de Geest Gods” (1 Kor. 2:11b), en die 
Geest hebben wij, door het geloof in de Here Jezus, nu van God 
ontvangen, opdat wij zouden weten wat in Gods gedachten is (zie 
Ef. 3:8-11).
God doet Noach een belofte: Hij sluit een verbond dat eenzijdig is, 
d.w.z. dat het van God uitgaat en dat Hij geen instemming of tegen-
prestatie van de mens verlangt. Aan dit verbond verbindt de Here 
geen voorwaarden; zo’n verbond is een onvoorwaardelijk verbond. 

(Daarnaast bestaan er ook verbonden, waaraan de Here wél voor-
waarden verbindt, zoals bijv. in Deuteronomium 28. We lezen 
daar in vers 1 en 2: “Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem 
van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig 
onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der 
aarde. De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel 
worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God:....” en 
vers 15: “Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Here, uw God, 
en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig 
onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen 
en u treffen:....”. Gehoorzaamheid van het joodse volk had aardse 
zegeningen tot gevolg, ongehoorzaamheid bracht vervloekingen; 
de keuze was aan het volk: dat was een voorwaardelijk verbond.)
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Zo heeft ook de Here Jezus een onvoorwaardelijk verbond gesloten 
toen hij het avondmaal instelde en zei toen Hij de beker nam: “Deze 
beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt” 
(Luc. 22:20). Ook dit verbond is onafhankelijk van de werken van 
de mens.

“En God zeide tot Noach en tot zijn zonen met hem: Zie, Ik richt mijn ver-
bond op met u en met uw nageslacht, en met alle levende wezens die bij u 
zijn: het gevogelte, het vee en het wild gedierte der aarde bij u, allen, die 
uit de ark gegaan zijn, alle gedierte der aarde. Ik dan richt mijn verbond 
met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zond-
vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om 
de aarde te verderven. En God zeide: Dit is het teken van het verbond, dat 
Ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens, die bij u zijn, voor alle vol-
gende geslachten: mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken 
zij van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik dan wolken over 
de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, zal Ik mijn verbond ge-
denken, dat tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat, 
zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te 
verderven. Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik mijn 
eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees, 
dat op aarde is. En God zeide tot Noach: Dit is het teken van het verbond, 
dat Ik heb opgericht tussen Mij en al wat op de aarde leeft.” (Gen.9:8-17) 
Voorheen kon de regenboog niet gezien worden in de wolken om-
dat het tot aan de zondvloed niet had geregend op de aarde en er 
kennelijk geen wolken waren, “maar een damp steeg op uit de aarde en 
bevochtigde de gehele aardbodem” (Gen.2:6).

Vele eeuwen later ziet de apostel Johannes de regenboog in de troon-
zaal, vanwaar Gods oordelen over de aarde openbaar gemaakt wor-
den. Deze toekomstige oordelen bevatten echter géén zondvloed, 
want de regenboog, die rondom de troon is, toont dat de Here zich 
aan zijn onvoorwaardelijke verbond zal houden (Op.4:3 en 10:1).

De verantwoordelijkheid.

Noach krijgt een opdracht van de Here, die grotendeels overeen-
komt met de eerste opdracht aan de mens: “Weest vruchtbaar, wordt 
talrijk en vervult de aarde” (Gen.9:1,7). Het verschil met de opdracht 
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uit Genesis 1:28 is, dat nu de toevoeging ‘en onderwerpt haar’ ach-
terwege blijft. De onderwerping van de wereld zal God zelf ter hand 
nemen, waarover de apostel Paulus schrijft; “…want alles heeft Hij 
(God) aan zijn (de Here Jezus) voeten onderworpen....Wanneer alles 
Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem (God) onder-
werpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles en in allen.” 
(1 Kor.15:27,28, zie ook Ps.110:1). “Maar nu zien wij nog niet, dat 
Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus…met heerlijkheid 
en eer gekroond” (Hebr. 2:8,9). De onderwerping van de wereld aan 
de Zoon is dus nog toekomstig, maar dat neemt niet weg dat de ge-
lovigen nu al de Here Jezus gekroond zien met heerlijkheid en eer!

Er is ook nog een verschil in de oorspronkelijke verhouding tussen 
mens en dier ontstaan. Waar de eerste mens alle dieren in het die-
renrijk een naam mocht geven en er dus kennelijk harmonie heerste 
tussen mens en dier, is er na de zondvloed bij de dieren vrees en 
angst ontstaan voor de mens: “En de vrees en de schrik voor u zij over 
al het gedierte der aarde en over al het gevolgelte des hemels, al wat zich 
op de aarbodem roert en alle vissen der zee; in uw hand zijn zij gegeven. 
Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn;...” (Gen.9:2,3a). Naast 
het kruid en het zaaddragend gewas, waarmee de mens zich aan-
vankelijk alleen mocht voeden, mag de mens nu ook de dieren ge-
bruiken als voedsel. Er is wel een beperking: het bloed van de dieren 
is verboden voor consumptie: “Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, 
zult gij niet eten” (Gen. 9:4), “Want, wat de ziel van alle vlees betreft - het 
bloed ervan is zijn ziel; daarom heb Ik tot de Israëlieten gezegd: gij zult 
van generlei vlees bloed eten, want de ziel van alle vlees is het bloed;...” 
(Lev.17:14). 
Die inzetting geldt nog steeds en is later aangevuld met het verbod 
dat ook het verstikte niet mag worden gegeten (Hand.15:20,29 en 
21:25). Die aanvulling zou er kunnen zijn, omdat het bloed zich dan 
nog in het dier bevindt.

De mens wordt na de zondvloed verantwoordelijk gehouden voor 
zijn/haar daden en de menselijke overheid doet haar intrede. Terwijl 
Kaïn na de doodslag op zijn broer Abel niet met zijn eigen leven 
hoefde te boeten, geeft God nu de opdracht aan de mens om de 
doodstraf aan de doodslager te voltrekken: “Wie des mensen bloed 
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vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, ...”(Gen.9:6). De 
achtergrond van de opdracht ligt verborgen in de daaropvolgende 
toelichting: “want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt”. De 
doodslager heeft door de moord op een medemens het beeld van 
God, de mens, aangerand!
Wanneer we tegenwoordig vrijwel dagelijks horen en lezen over 
de moorden, die in deze wereld worden gepleegd, kunnen we ons 
nauwelijks voorstellen wat dat voor God, de Schepper van de mens, 
moet betekenen! Zijn mooiste scheppingswerk, de mens, wordt ver-
nietigd door mensen.
Paulus schrijft over de taak van de overheid: “Wilt gij zonder vrees 
voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen. 
Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad 
doet, wees dan bevreesd want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij 
staat immers in dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die 
kwaad bedrijft” (Rom. 13:3,4). Het beginsel van datgene wat Paulus 
hier schrijft vinden we dus terug in de opdracht die God aan Noach 
gaf bij het verlaten van de ark en is sindsdien niet veranderd.
We moeten de taak van de overheid, die door God is ingesteld 
(Rom.13:1,2), niet verwarren met de opdracht aan de gemeente, 
waarvoor geldt: ‘Gij zult niet doden’. Zo gauw als we die twee ver-
schillende lichamen met elkaar gaan verweven, ontstaan er gewe-
tensproblemen.

Het falen.

Noach ging het beroep uitoefenen van landman. In tegenstelling tot 
Kaïn, die een ‘slaaf van de aarde’ was, staat er van Noach dat hij een 
‘man van de aarde’ was; hij was dus ‘aardsgezind’. Hij plantte een 
wijngaard, om het goede te kunnen genieten van wat de aarde voort-
bracht, maar het gevolg was dat hij daardoor in dronkenschap verviel 
en zich van zijn kleding ontdeed, waardoor zijn schande zichtbaar 
werd. Dit voorbeeld is voor ons zeker niet navolgenswaard. Paulus 
waarschuwt ons voor deze praktijken, die voortkomen uit een aardse 
gezindheid, terwijl hij onze hemelse positie als gelovigen in de Here 
Jezus daar tegenoverstelt: “Hun einde is het verderf, hun God is de buik, 
hun eer stellen zij in de schande, zij zijn aardsgezind. Want wij zijn burgers 
van een rijk in de hemelen…” (Filip. 3:19,20).
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Wat bij Noach zo goed begon in zijn dienst bij het altaar, kreeg hier 
een negatief vervolg door zijn dronkenschap, waarin hij ook nog één 
van zijn zonen, Cham, mee trekt. “Bedrinkt u niet aan wijn, waarin ban-
deloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander 
in psalmen, lofzangen en geestelijk liederen, en zingt en jubelt de Here van 
harte,...” schrijft de apostel Paulus ons (Efez. 5:18). We moeten ons 
niet vullen met sterke drank, zoals de wereld om ons heen dat he-
den ten dage doet, maar we moeten vervuld worden met de Heilige 
Geest. Dan ontstaat er geen platvloers gebrabbel en bandeloosheid, 
zoals bij overmatig drankmisbruik, maar dan spreken we onder el-
kaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.

Cham maakt zijn vader belachelijk bij zijn twee andere broers, Sem 
en Japhet. Zij beiden nemen een mantel en achterwaarts lopend, 
bedekken zij hun vaders naaktheid. Zoals Adam en Eva eens in de 
hof van Eden door God bedekt werden met de vellen van dieren, zo 
moet Noach nu opnieuw bedekt worden met een mantel, die hem 
opgelegd werd door zijn beide zonen, ‘opdat hij niet ontkleed, maar 
overkleed’ zou worden’ (2 Kor. 5:3,4).

Nadat Noach is ontwaakt uit zijn roes en vernomen heeft wat Cham 
hem heeft aangedaan, spreekt Noach zowel een vervloeking als een 
lofprijzing uit. Hij vervloekt Kanaän, de zoon van Cham, en prijst 
de Here, die Hij de God van Sem noemt. Daarbij wordt Kanaän tot 
knecht van zijn broeders en van Sem gemaakt. Van Japhet wordt ge-
zegd dat God hem zal uitbreiden en dat hij zal wonen in de tenten 
van Sem. Dat laatste is opvallend, want dat is een verwijzing dat de 
plaats (de tent) die Sem aanvankelijk bewoonde, zal worden ingeno-
men door Japhet.
In de verdere geschiedenis zien we dat iets dergelijks zich herhaalt, 
bij de komst van Rebekka, die door de knecht van Abraham tot Isa-
ak, en door Isaäk in ‘de tent’ van zijn moeder wordt gebracht. Sara 
was gestorven na de offerdienst van Abraham op het gebergte Moria 
(Gen. 23:1,2). De lege plaats (de tent) die Sara achterliet, werd toen 
ingenomen door de vrouw, Rebekka, die de knecht van Abraham 
voor Isaäk had verkregen; Rebekka kwam uit een ver land. Zo wordt 
in de Bijbel, door voorbeelden uit het Oude Testament, reeds aan-
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gegeven wat er zou gebeuren nadat Israël (dat zijn de Semieten) de 
Here Jezus had verworpen. Japhet heeft zich verspreid over de we-
reld, maar de gelovigen uit de wereld bewonen nu, tijdelijk, de tent 
van Sem en van Sara. Paulus zegt dat door de val van Israël (Sem) het 
heil tot de heidenen (Japhet) is gekomen (Rom. 9-11). 
Dat Japhet zich heeft uitgebreid over de wereld en dat de gelovigen 
uit de wereld nu, tot de wederkomst van de Here Jezus, de tent van 
Sem mogen bewonen, wordt door Paulus nog eens aangegeven toen 
hij over de verspreiding van het evangelie schreef: “Immers, in de ge-
hele wereld draagt het vrucht en wast het op,...” (Kol. 1:6). Het zal geen 
toeval zijn geweest dat Paulus een tentenmaker was (Hand. 18:3).

Het nageslacht van de zonen van Noach, verspreidt zich aanvan-
kelijk over een betrekkelijk klein gebied (Gen.10:11,18,30,32). De 
opdracht van God, om de gehele aarde te vervullen wordt door hen 
niet uitgevoerd. 
Er is inmiddels een machthebber opgestaan in hun midden, Nimrod, 
die een directe afstammeling was van Cham (Gen. 10:6,8). Deze 
Nimrod, die geen herder was maar een jager, richtte in het land Si-
near het koninkrijk Babel op, en bouwt meerdere steden (Gen.10:11).
Opvallend is nog dat de tweede zoon van Cham de naam Misraïm 
draagt. De naam Misraïm wordt in de Bijbel verder vertaald met de 
naam Egypte. Als de psalmist terugkijkt op de periode dat het volk Is-
raël in Egypte verbleef, noemt hij het land Egypte (Misraïm) meerdere 
keren: het land van Cham (Ps.78:51 en 105:23,27 en 106:21,22). Zo 
bleef de zonde van Cham vele jaren als een schaduw boven Israël 
hangen.
Twee zonen van Cham, Misraïm en Kanaän, hebben een grote rol 
gespeeld in het leven van het Joodse volk. Zowel de Egyptenaren als 
de Kanaänieten zijn een langdurige kwelling geweest in het leven 
van Israël; de zonen van Misraïm gedurende de slavernij in het land 
Egypte, en de zonen van Kanaän, de Kanaänieten, tijdens de inname 
en het verblijf in het beloofde land.

Uit deze geschiedenis van Noach kunnen ook wij de les leren dat 
ogenschijnlijke kleine overtredingen, grote gevolgen kunnen hebben 
voor ons nageslacht. Laten we op onze hoede zijn!
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Om te voorkomen dat zij over de gehele aarde verspreid zouden 
worden, zoals God hen bevolen had, besluiten zij om zichzelf in 
het land Sinear, het land van de jager, een stad te bouwen. Deze 
stad moest het symbool worden van de eenheid van het volk, een 
eenheid die gegrond is op de menselijke ijdelheid. ”En zij zeiden tot 
elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. ......Ook 
zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan 
de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet 
over de gehele aarde verstrooid worden”. (Gen. 11:3,4) 
God wordt in al deze voornemens niet gekend of om raad gevraagd. 
Paulus zegt tot ons in Ef. 4:17,18: “Dit zeg ik dan en betuig ik in de 
Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, 
in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van 
het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding 
van hun hart.” 
Het was hen niet genoeg om een stad te bouwen, maar het moest 
een stad worden met een toren waarvan de top tot aan de hemel 
moest reiken (Gen. 11:4). De hoogmoed van de mens bereikte haar 
‘top’-punt! De mens wilde opklimmen tot in de hemel. Zo had de 
duivel het ook gezegd in de hof van Eden: ‘gij zult als God zijn’, en 
die gedachte wordt hier concreet uitgewerkt. Het is niet bij dit ene 
voorval gebleven, want de geschiedenis kent vele voorbeelden van 
mensen die god wilden zijn, maar kent slechts één God, die mens 
werd en dat is de Here Jezus!

De latere koning Nebukadnezar, die ook in Babel woonde, leed 
eveneens aan dezelfde grootheidswaanzin als deze bewoners van 
het land Sinear. Hem werd, door de dienst van Daniël, duidelijk 
gemaakt, dat zijn grootheid zo was toegenomen dat zij tot aan de 
hemel reikte, maar als gevolg daarvan werd hij verwezen naar het 
verblijf bij het gedierte des velds (Dan. 4:22,29-33).
Babel, in het Grieks: Babylon, staat symbool voor de geestelijke 
hoogmoed van de mens. In het laatste Bijbelboek wordt in het oor-
deel van God, het definitieve oordeel over het geestelijke Babylon 
voltrokken (Openb. 18:9,10). Dit is dan de uiteindelijke vervulling 
zoals die vele eeuwen daarvoor vermeld is door de profeet Jeremia 
(Jer.51:60-64).
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Het oordeel.

Toen God zag dat het streven van de mens erop gericht was om op te 
klimmen tot in de hemel, daalde de Here neer om de stad en de to-
ren te bezien. De Here brengt aan het licht dat als de mens verenigd 
blijft tot één volk en één taal, dit het begin is van hun streven naar 
goddelijke macht en dat dit streven hen in staat zal stellen om alles 
wat in hun gedachten is tot uitvoering te brengen. De Here besluit 
daarom hun taal te verwarren, zodat ze elkaar niet meer kunnen ver-
staan en ze daardoor ook hun plannen niet meer kunnen uitvoeren: 
de Babylonische spraakverwarring is een feit (Gen.11:5-7, let op dat 
er in vers 7 staat: “laat Ons nederdalen...”).
De naam van de stad Babel betekent: ‘verwarring’, omdat de Here 
daar de taal van de gehele aarde verward heeft. De derde bedeling 
was daarmee tot een einde gekomen. Wat zo goed was begonnen, 
bij de offerande van Noach, loopt opnieuw uit op de ongehoor-
zaamheid van de mens.

Gods eeuwige raadsbesluit.

Het falen van de mens veranderde niets aan het voornemen van God 
om zijn plannen ten uitvoer te brengen.
Na het oordeel over Babel vermeldt de Bijbel het geslachtsregister 
van Sem, dat uitloopt op de vermelding van de geboorte van Abram. 
Daarmee wordt de voortgang van Gods plannen ten aanzien van 
het mensdom zichtbaar gemaakt, want Abram wordt door God ge-
roepen om tot een groot volk te worden (Gen. 12:1,2). Een nieuw 
begin! Abram gaat echter niet in Babel wonen, “want hij verwachtte 
de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is” 
(Hebr.11:10,16). 
Deze toekomstige stad wordt niet vanaf de aarde richting de hemel 
gebouwd, maar juist in tegengestelde richting, want zij ‘daalt neer 
uit de hemel van God’ (Openb. 21:2). Deze stad is niet opgebouwd 
uit tichelstenen met pek, maar bestaat geheel uit zuiver, doorzichtig 
goud (Openb. 21:18) en heeft fundamenten die met edelstenen zijn 
versierd. Deze stad is slechts toegankelijk voor hen die door het ge-
loof in de Here Jezus hun gewaden hebben gewassen in het bloed 
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van het Lam, en waarvan de naam geschreven staat in het boek des 
levens van het Lam (Op.21:27).
In de eindtijd zal de hoogmoed van de mens opnieuw openbaar 
worden en zal er een Babel (Babylon) zichtbaar worden, waarin de 
mens der zonde over de wereld zal heersen (Openb.13:4,8). Deze 
stad Babylon heeft echter geen toren, die tot aan de hemel reikt, 
maar er staat: “..haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel” 
(Openb. 18:5); haar zonden zijn ‘toren’-hoog!

Toen de Here Jezus was opgestaan uit het graf, had Hij zijn discipe-
len uitdrukkelijk geboden om in de stad te blijven, totdat zij bekleed 
zouden worden met kracht uit de hoge (Luc. 24:49 en Hand. 1:4). 
Als vervolgens op de Pinksterdag de Heilige Geest wordt uitgestort, 
hoorden de vele aanwezigen in de stad ‘hen in hun eigen taal spre-
ken’ (Hand. 2:8). De taalverwarring, die in Babel was ontstaan, werd 
door de dood en opstanding van de Here Jezus en de daaropvol-
gende komst van de Heilige Geest overbrugd, zodat ook in deze tijd 
de gelovigen elkaar kunnen verstaan.
De apostel Filippus vroeg aan de kamerling, die uit een ander taalge-
bied kwam: “Verstaat gij wat gij leest?” (Hand. 8:30). En tot ons wordt 
in Ef. 5:17 gezegd: “Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te ver-
staan, wat de wil des Heren is.”

Israël kreeg de waarschuwing dat, als zij zouden volharden in hun 
ongehoorzaamheid, God als straf mensen tot hen zou zenden die in 
een onverstaanbare taal en in een vreemde tongval tot het volk zou-
den spreken (Jes. 28:11,12). Wanneer de tijd voor Israël en de wereld 
gekomen is dat God zijn oordelen openbaar maakt, zal gelden: “...
het verstaan van de openbaring zal louter verschrikking zijn” (Jes.28:19b). 
Dan zal men Gods woorden en waarschuwingen verstaan en dan 
zullen degenen die niet hun toevlucht genomen hebben tot Hem, 
de Here Jezus, die het oordeel voor de mens heeft willen dragen op 
het kruis van Golgotha, ervaren wat deze verschrikkingen inhouden.
Daarom: Zie, Ik houd u het leven en het goede voor, maar óók 
de dood en het kwade…kies dan het leven, opdat gij leeft!! 
(Deut.30:15,19).

(Wordt D.V. vervolgd.)
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (8)

_______________________________________________________________________

2:7,8: “U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen 
geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot 
een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor 
hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, 
waartoe zij ook bestemd zijn.”

Dat wat voor de gelovigen door de genade van God kostbaar is ge-
worden, is voor anderen juist een ergernis. Petrus doelt hier met 
name op de ongelovige Joden die heel goed het Oude Testament 
kenden maar nochtans niet in de Here Jezus wilden geloven. Ze 
gingen zelfs nog verder: niet alleen geloofden ze niet in Hem, ze 
ergerden zich ook aan Hem. Ze wilden niet geloven dat die Jezus 
van Nazareth de beloofde Messias was. Hoewel ze heel goed de 
beloften uit het Oude Testament kenden, wilden ze niet erkennen 
dat de Here Jezus eerst voor de zonden van zijn volk moest sterven. 
Toch staat er zo duidelijk in Dan. 9:26: “En na de tweeënzestig weken 
zal een gezalfde uitgeroeid worden, terwijl er niets tegen hem is;…” Zij 
zijn aan het Woord van God ongehoorzaam geworden, hoewel de 
uitnodiging van het evangelie ook tot hen kwam. 

Hoe heeft God niet aan hun harten gewerkt. Eerst door Johannes de 
Doper, zoals we lezen in Matth. 3:1,2: “In die dagen trad Johannes de 
Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zeide: Bekeert u, 
want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” en vers 5,6: “Toen 
liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit, en zij 
lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen, onder belijdenis van 
hun zonden.” Maar van de voorgangers van het volk, die de Schriften 
kenden, zei hij toen ook zij naar hem toekwamen: “Adderengebroed, 
wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Brengt 
dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt;…” (vers 7,8) 

Ook de Here Jezus zelf heeft velen bereikt met het evangelie van het 
Koninkrijk zoals we lezen in Matth. 4:23-25: “En Hij trok rond in ge-
heel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van 
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het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En het ge-
rucht van Hem drong door tot in geheel Syrië;… En Hem volgden vele scha-
ren uit Galilea en Decápolis en Jeruzalem en Judea en het Overjordaanse.” 
Maar ten aanzien van degenen die het zo goed zouden moeten we-
ten zegt de Here: “Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloe-
dig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Konink-
rijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.” (Matth.5 : 20). 

Vervolgens is er heel nadrukkelijk tot hen gepredikt in de verschil-
lende grote redevoeringen die de discipelen voor de joodse Raad 
hebben gehouden, en toch hebben ze niet willen geloven. Na de 
laatste grote rede tot hen, die Paulus uitsprak in Jeruzalem lezen we: 
“Zij hoorden hem aan tot dit woord toe; maar toen verhieven zij hun stem 
en riepen: Weg van de aarde met zo iemand: want hij behoort niet te blij-
ven leven!” (Hand. 22:22) Dat was nadat Paulus had gezegd dat de 
Here hem tot de heidenen zou zenden om het evangelie te verkon-
digen. Dat konden en wilden zij niet aanvaarden. Zo werd het werk 
van de Here Jezus voor hen een ergernis en aanstoot. 
Tot het laatst toe heeft Paulus getracht de voormannen van de Joden 
de Schriften uit te leggen. Zo lezen we in Hand. 28:23-28, tijdens 
zijn verblijf in Rome: “En nadat zij een dag met hem hadden afgespro-
ken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het 
Koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van 
Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de 
avond toe. En sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar 
anderen bleven ongelovig; en zonder het eens geworden te zijn, gingen zij 
uiteen, nadat Paulus dit ene woord gesproken had: Terecht heeft de Heilige 
Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken, zeggende: Ga heen 
tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins 
verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; want 
het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend gewor-
den, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen 
en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich beke-
ren, en Ik hen zou genezen. Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de 
heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen!” 
Zo moest het ook gaan: niet meer het volk Israël zou de boodschap 
van Gods liefde en barmhartigheid uitdragen in de wereld, maar de 
gemeente, bestaande uit Jood en heiden. In die gemeente was dus 
ook een plaats voor hen, maar ze wilden niet geloven.
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Laat dit toch ook voor ons een belangrijke les zijn: Niet de kennis 
van de Bijbel geeft ons het eeuwige leven maar de bekering. Al zou-
den we de hele Bijbel uit ons hoofd kunnen opzeggen dan zou ons 
dat nog niet baten. Alleen door bekering en geloof in de Here Jezus 
hebben we het eeuwige leven. Daarom spreekt de Here Jezus over 
een gerechtigheid, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën. 
Van die gerechtigheid lezen we in Rom. 3:21,22: “Thans is echter 
buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de 
wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof 
in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.” 
Gerechtigheid niet door eigen werken maar gerechtigheid op grond 
van het werk van de Here Jezus op het kruis van Golgotha, verricht 
tot verzoening van de zonden van allen die in Hem geloven. Er is 
geen onderscheid, dat betekent: of we nu Jood of heiden zijn, of 
we nu veel of weinig van de Bijbel weten; we hebben allemaal die 
gerechtigheid van God nodig die alleen door geloof in Zijn enigge-
boren Zoon te verkrijgen is. 

Is kennis van de Bijbel dan niet van belang? O, zeker wel. Maar dat 
verlangen om de Bijbel te lezen moet gegrond zijn op het geloof in 
de Here Jezus. Wanneer we mogen geloven dat Hij ons heeft verlost 
van onze zonden door Zijn lijden en sterven, dat we door Hem en 
in Hem zijn opgestaan tot een nieuw leven, dan willen we Hem ook 
beter leren kennen. En er is maar één manier om Hem beter te leren 
kennen, dat is wanneer we Hem vinden in het Woord van God, de 
Bijbel. 
Wanneer we ons hebben bekeerd tot Hem dan hebben we ook de 
Heilige Geest ontvangen, waarvan de Here Jezus zelf zegt: “Wanneer 
de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, 
die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen…” (Joh. 15:26) 
De discipelen mochten het onderwijs aangaande de Here Jezus uit 
de Schriften van Hemzelf ontvangen zoals we dat onder andere le-
zen in Luk. 24:44,45 toen de Here Jezus ‘s avonds bij de discipelen 
kwam op de dag van Zijn opstanding: “Dit zijn mijn woorden, die ik tot 
u sprak, toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in de 
wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen 
opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.” 
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Ieder die gelooft, heeft de Heilige Geest ontvangen die ons alles 
duidelijk zal maken wat Gods Woord te zeggen heeft over onze 
Heiland en Zijn werk. Laten we vooral ook niet vergeten dat we, 
wanneer we dan door de Heilige Geest geleid in en door de Bijbel 
meer mogen leren kennen van onze Heiland, niet voorbijgaan aan 
datgene wat de Bijbel ons ook leert ten aanzien van vele praktische 
aspecten van het christelijk leven. Er wordt ook gehoorzaamheid van 
ons gevraagd ten aanzien van wat God ons leert in Zijn Woord. 
Het ontbreken van die gehoorzaamheid is juist het karakter van de 
ongelovigen die Petrus hier noemt in hfdst. 2:7,8: De Here Jezus is 
een steen des aanstoots en een rots der ergernis geworden voor hen 
die zich aan Hem, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, 
waartoe zij ook bestemd zijn. Zij die ongehoorzaam zijn aan het 
woord, zullen niet in de Here Jezus geloven als hun persoonlijke 
Verlosser en als zij dat niet doen, dan zullen zij daarnaar geoordeeld 
worden, dat is hun bestemming. Dat is niet Gods bedoeling, maar 
wel het gevolg van ongehoorzaamheid. 
De Here Jezus zegt dat zelf in zijn gesprek met Nicodemus zoals we 
lezen in Joh. 3:17,18: “Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld ge-
zonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem 
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet 
gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van 
de eniggeboren Zoon van God.” 
Zo spreekt ook het Oude Testament van de oproep tot geloof en be-
kering: “Zeg tot hen: zo waar ik leef, luidt het woord van de Here HERE, Ik 
heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat 
de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van 
uw boze wegen.” (Ezech. 33:11)
Wanneer we ons dan bekeerd hebben en de Here Jezus als onze 
Heiland hebben aanvaard dan mogen we ook in gehoorzaamheid 
aan dat woord handelen en wel in de eerste plaats daarin dat we in 
woord en daad die blijde boodschap van eeuwig leven door het ge-
loof in de Here Jezus brengen aan hen die nog in ongehoorzaamheid 
aan dat woord leven. In deze laatste tijd, zo dicht voor de weder-
komst van onze Heiland, wordt het duidelijk dat velen niet meer ge-
interesseerd zijn in de woorden van God. De satan doet zijn uiterste 
best om de levens van de mensen zo te vullen dat ze geen tijd meer 
hebben om na te denken over de dingen waarover de Bijbel spreekt. 
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Zo lezen we ook: “Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt 
bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer 
eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren 
van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.” (2 
Kor. 4:3,4)
Dan mogen we wel in het bijzonder gehoor geven aan die laatste 
oproep die de Heer doet in het Mattheüs evangelie (waarin we ook 
zulke ernstige woorden hebben gelezen over degenen die de Schrif-
ten wel kenden, maar niet geloofden): “En Jezus trad naderbij en sprak 
tot hen: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan 
heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des 
Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al 
wat ik u bevolen heb.” (Matth. 28:18,19) Laten we zo trouw zijn aan 
Zijn opdracht en ijverige dienstknechten zijn voor Hem opdat mis-
schien ook door ons nog ongehoorzamen aan dat woord, gehoorza-
men mogen worden en de Here Jezus mogen aanvaarden. Daarbij 
mogen we vertrouwen op de belofte van de Heer zelf: “En zie Ik ben 
met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Matth. 28:20)

2:9 en 10: “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priester-
schap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden 
te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn 
wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder 
ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.”

Onze God en Vader heeft ons in zijn grote genade in een wel heel 
bijzondere positie gebracht. Niet omdat wij dat verdienden, maar al-
leen door Zijn grote ontferming die hij ons betoond heeft. Wij waren 
immers voorheen niet Zijn volk, maar zijn nu Gods volk geworden. 
Niet een volk in de plaats van Israël, maar een volk dat bestaat uit 
Jood en heiden, een volk Gode ten eigendom. In deze tijd van ge-
nade is het voor God bij wijze van spreken niet genoeg dat Hij zich 
maar tot één volk zou beperken. Zijn genade stroomt vrijelijk naar 
allen die geloven. En zij die geloven vormen samen een nieuw volk, 
de gemeente, dat het licht van Gods liefde mag verspreiden totdat 
de tijd komt – nadat de gemeente zal zijn opgenomen – dat Hij zich 
weer met Israël zal bezighouden en ervoor zal zorgen dat ook al Zijn 
beloften voor Zijn aardse volk zullen worden vervuld. De gemeente 
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heeft een geheel ander karakter dan het volk Israël en onze dienst 
is een geheel andere dan die ten tijde van het volk Israël. Uitvoerig 
wordt in de brief aan de Hebreeën uiteengezet hoe de dienst in de 
tabernakel en later in de tempel, zoals die door de priesters en de 
hogepriester werd vervuld, een voorafschaduwing, een beeld is van 
datgene dat ons in de Here Jezus geschonken is. “Want Christus is niet 
binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van 
het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aange-
zicht Gods te verschijnen; ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de 
hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, 
want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; 
maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om 
door zijn offer de zonde weg te doen.” (Hebr. 9:24-26) 
Zo hebben ook wij een dienst, niet in een tabernakel of tempel maar 
in dat geestelijk huis, waar we een koninklijk priesterschap mogen 
zijn. Dat koninklijk priesterschap is bijzonder: onder het volk Israël 
waren de priesters uit het geslacht van Levi en was de koning naar 
Gods hart (David) en dus ook allen die na hem koning werden uit 
het geslacht van Juda. Een koning had niets te zoeken in het heilig-
dom en een priester niets op de troon. Maar onze Heiland heeft, 
hoewel hij de Heer der heren en de Koning der koningen is, zijn 
macht en majesteit afgelegd en is arm geworden voor ons. In zijn 
vernedering is Hij als een waarachtig Hogepriester met Zijn eigen 
bloed ingegaan in het heiligdom. Op de plaats waar Hij hing aan 
het kruis en zichzelf volkomen overgaf, was boven Zijn hoofd een 
opschrift geplaatst: De Koning der Joden. Zo heeft Hij vervuld wat in 
de Schriften van Hem geschreven stond en in de eeuwigheid zal het 
lied klinken: “…want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht 
met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor 
onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als ko-
ningen heersen op de aarde.” (Openb. 5:9 en 10)
Zo zijn we tot een koninklijk priesterschap gemaakt. Het is nu nog 
niet de tijd van het heersen als koningen. Dat koningschap is nog 
niet zichtbaar. Zolang onze hemelse Koning hier op aarde nog ver-
worpen is zijn wij met Hem verworpen. Gods Koninkrijk moet nog 
komen en zij die zeggen dat wij nu dat koninkrijk op aarde moeten 
verwezenlijken hebben ongelijk. Wij zullen niet in staat zijn dat Ko-
ninkrijk op te richten. Dat zal pas gebeuren als de grote Koning komt 
tot Zijn volk en dan zullen wij ook met Hem heersen. 



24

Nee, nu is het de tijd dat de Here Jezus als hogepriester in de hemel 
is: wij hebben zulk een hogepriester “.., die gezeten is ter rechterzijde 
van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het 
heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een 
mens.” (Hebr. 8:1 en 2) En zoals onze hemelse Hogepriester het Ko-
ningschap nog niet heeft ontvangen moeten wij op aarde nog onze 
priesterdienst vervullen. 
Wat die dienst inhoudt houdt Petrus ons hier voor: om de grote da-
den te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft 
tot Zijn wonderbaar licht. Dat is de boodschap die we hebben. In dat 
geestelijk huis waarin we als levende stenen zijn samengevoegd mo-
gen we spreken over en tot God onze Vader die ons geroepen heeft 
in zijn oneindige ontferming en ons zulk een hoge plaats gegeven 
heeft alleen maar door het werk van de Here Jezus. 

Wanneer we als gemeente samenkomen dan mogen we Hem en de 
Here Jezus loven, prijzen en aanbidden en we mogen ervan over-
tuigd zijn dat die dienst, hoe zwak ook uitgevoerd, tot eer en ver-
heerlijking is van God de Vader en dat die dienst voor Hem kostbaar 
is. Maar ook hebben we een dienst naar de wereld om ons heen 
waar zovelen niets van God en Zijn Woord willen weten om aan hen 
de grote daden Gods te verkondigen. Elders roept Gods Woord ons, 
die uit de duisternis geroepen zijn tot Zijn wonderbaar licht, op: “Gij 
waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als 
kinderen des lichts, - want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid 
en gerechtigheid en waarheid-, en toetst wat de Here welbehaaglijk is.” (Ef. 
5:8-10) Zo mogen we hier een heilig volk, Gode ten eigendom zijn, 
om Zijn deugden te verkondigen aan wie maar horen wil. 

Het is nog de genadetijd en we moeten ons licht laten schijnen bin-
nen de gemeente en daarbuiten. God wil nog toevoegen aan dat 
volk en er nog velen roepen uit de duisternis waarin zij verkeren om 
ook in het licht gebracht te worden. Dan zullen ze zien dat die steen 
waaraan ze zich gestoten hebben en waaraan ze zich geërgerd heb-
ben, een hoeksteen is waarop ook zij hun geloof kunnen bouwen. 
En wie op Hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen.

(Wordt D.V. vervolgd)


