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Het is genoeg, het Woord des Heren,
genoeg om in Gods weg te gaan,
genoeg om ons Gods wil te leren,
en Gods gedachten te verstaan.

Genoeg de goede weg te kiezen
in ‘t diepe duister op de aard

en ‘t zicht op Hem niet te verliezen
Die voor ons bidt en ons bewaart.

Het is genoeg om troost te geven
als alles hier verloren lijkt,

troost die genoeg is voor dit leven,
maar verder, over ‘t graf heen reikt.

Het is genoeg om God te danken
voor zegen hier, en straks bij Hem.

Genoeg voor zang met blijde klanken
als antwoord op Gods Woord, Gods stem.

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

4e bedeling: de belofte 
(Gen. 12-50)

De vierde bedeling (tijdvak) begint met de roeping van Abram en 
eindigt met de slavernij in Egypte. Met de roeping van Abram maakt 
God een nieuw begin met het mensdom. Na het oordeel over Ba-
bel, waar God de taal van de mensen verwarde en hen verstrooide 
over de gehele aarde (Gen. 11:9), vermeldt de Bijbel het geslachts-
register van Sem, de oudste zoon van Noach. In dit geslachtsregister 
wordt de naam van Abram voor het eerst vermeld, als oudste zoon 
van Terach, samen met twee andere broers, Nachor en Haran; de 
laatste sterft in Ur. Vervolgens neemt Terach zijn zoon Abram met 
zijn vrouw Sarai, alsook Lot, de zoon van de overleden Haran. Zij 
verlaten de stad Ur der Chaldeeën en vestigen zich in de stad Haran, 
alwaar Terach, de vader van Abram en de grootvader van Lot, sterft 
(Gen. 11:26-31). Aan de overzijde van de rivier, de Eufraat, hadden 
zij andere goden gediend (Joz. 24:2). Nadat God de mensen vanuit 
Babel had verdreven over de aarde, lezen we niet dat er nog mensen 
waren, die de ware God dienden.

De verantwoordelijkheid.

In deze tijd van afgodendienst maakt de Here Zich bekend aan 
Abram. Stefanus zou later, toen hij zich moest verantwoorden voor 
de Joodse raad, getuigen dat ‘de God der heerlijkheid’ verschenen 
was aan Abram, in Mesopotamië, vóórdat hij in Haran ging wonen. 
Dit betekent dat God aan Abram verschenen was, vóórdat zijn vader 
Terach besloot om naar Haran te verhuizen. De Here had echter niet 
Terach geroepen om naar het beloofde land te gaan, maar Abram. 
Pas nadat zijn vader Terach is gestorven in Haran, trekt Abram verder 
naar Kanaän, samen met zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot, inclusief 
hun have en de andere lieden, die zij in Haran hadden verkregen 
(Gen. 12:1-5 en Hand. 7:1-4).
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“Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid 
getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok 
zonder te weten waar hij komen zou.” (Hebr. 11:8) Abram had voor 
zijn reis geen informatie ontvangen over de eindbestemming, maar 
desondanks ging hij, door het geloof, op reis. De verschijning van 
de God der heerlijkheid heeft een zodanig diepe indruk op hem 
gemaakt dat hij besluit om die God in gehoorzaamheid te volgen.
De apostel Johannes schrijft later over de Here Jezus: “...wij hebben 
zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene 
des Vaders, vol van genade en waarheid” (Joh. 1:14). Toen de discipelen 
de Here Jezus zó hadden leren kennen, hebben ook zij het besluit 
genomen om alles achter zich te laten en Hem te volgen (Marc. 
10:28-30).
Zijn wij ook bereid om al onze aardse banden los te laten en Hem te 
volgen, maar dan niet naar het land Kanaän, maar naar het huis van 
de Vader met zijn vele woningen? (Joh. 14:2,3).

Abram ondernam deze reis, omdat God hem een meervoudige be-
lofte had gegeven:

- “Ik zal u tot een groot volk maken,
- en u zegenen,
- en uw naam groot maken,
- en gij zult tot een zegen zijn.
- .... en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend 

worden. “ (Gen. 12:2,3b)

Wij mogen weten dat de God en Vader van onze Here Jezus Christus 
ons met alle geestelijke zegen gezegend heeft in de hemelse gewes-
ten, in Christus (Ef. 1:3). Wat voor Abram nog toekomst was, is ons 
nu al toebedeeld!

Als Abram aankomt in het beloofde land, blijkt dat er al een volk 
woont: de Kanaänieten. Dat volk is voor het volk Israël een voort-
durende bron van conflicten geweest: oorlogen, verleiding tot afgo-
dendienst, overheersing, enz. Toen een gedeelte van het Joodse volk 
in 1948 terugkeerde in het beloofde land, was het land opnieuw 
bewoond door een ander volk; ook daardoor zijn er in de achterlig-
gende decennia meerdere oorlogen geweest.
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Voor de gemeente van de Here Jezus bestaat een soortgelijke situ-
atie: wij zijn in Christus reeds geplaatst in de hemelse gewesten, 
maar ook daar treedt de vijand ons tegemoet. Weliswaar bestaan 
die tegenstanders niet uit bloed en vlees, maar het zijn geestelijke 
machten waartegen de gelovigen nu hebben te strijden (Ef. 2:6 en 
6:12,13). Deze geestelijke strijd duurt totdat de duivel, met zijn en-
gelen, uit de hemel geworpen zal worden (Openb. 12:7-12). Paulus 
roept ons op om de goede strijd van het geloof te strijden (1Tim. 1:19 
en 6:12).

Abram heeft geen stad voor zichzelf gebouwd in het land Kanaän, 
maar hij verbleef daar, evenals later Isaäk en Jakob, als vreemde-
ling en zij woonden in tenten. Abram had een ander uitzicht: “want 
hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en 
bouwmeester is” (Hebr. 11:9,10). Die stad zal in de (naaste) toekomst 
neerdalen vanuit de hemel (Openb. 21:10-14 en vers 19-21). Zo’n 
stad is er nog nooit eerder op aarde geweest, maar zal wel komen en 
Abraham had daar kennis van!
Abram ging wonen bij Sichem, tot bij de terebint Moré. De plaats 
Sichem heeft een bijzondere rol gespeeld in de geschiedenis van 
het Joodse volk. Sichem ligt vlak naast het huidige Nabloes, op de 
Westbank.
Als Abram is aangekomen bij de plaats Sichem, verschijnt de Here 
voor de tweede keer aan hem en doet een belofte: “Aan uw zaad zal Ik 
dit land geven”, waarop Abram daar ter plaatse een altaar bouwt voor 
de Here, die hem verschenen was (Gen. 12:7).

Kennen wij dat ook? Hebben wij ook een altaar voor de Here waar 
wij, als dank voor zijn verschijning in deze wereld, aan de Here 
Jezus onze offers van lof en dank kunnen brengen? De apostel leert 
ons dat de Here Jezus, na zijn opstanding uit de doden, ‘versche-
nen’ is aan Kefas, de twaalf discipelen, vervolgens aan meer dan 500 
broeders tegelijk, aan Jacobus, aan al de apostelen en het laatst ook 
aan Paulus zelf (1 Kor. 15:5-8); zij hebben de Here Jezus met hun 
eigen ogen gezien!
Paulus schrijft dat zij, ‘die de verschijning van de Here Jezus hebben 
liefgehad’ de kroon der rechtvaardigheid zullen ontvangen (2 Tim. 
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4:8). Tot aan het moment dat de Here Jezus terugkomt om ons tot 
Zich te nemen, mogen wij, als gelovigen, onze plaats innemen bij 
het altaar (de tafel van de Here), omdat Hij daar elke keer, naar zijn 
belofte, aan ons ‘verschijnt’. “Want waar twee of drie vergaderd zijn in 
mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Matth.18:20).

God zei tegen Abram: ‘aan uw zaad zal Ik dit land geven’. Vaak 
wordt gedacht dat met het zaad het Joodse volk, als zijnde het zaad 
(NBG: ‘nageslacht’) bedoeld is; dit is echter niet juist. Paulus geeft 
een andere uitleg. Hij schrijft dat het woord zaad in het enkelvoud 
staat; het verwijst naar één Mens, de Christus (Gal.3:16). Deze be-
lofte van God aan Abram reikt verder dan alleen de (verborgen) aan-
kondiging van de komende Messias. Paulus vertelt ons dat, als wij 
geloven in de Here Jezus, wij óók zaad van Abraham zijn! De oor-
zaak is gelegen in het bijzondere feit dat de gemeente het lichaam 
van Christus is. Omdat wij leden zijn van zijn lichaam, plaatst God 
ons ‘in Christus’ in dezelfde positie als de Here Jezus; wij zijn als het 
ware ‘na-zaad’: “Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in 
Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Chris-
tus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van 
mannelijk en vrouwelijk: gij alle zijt immers één in Chrstus Jezus. Indien 
gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte 
erfgenamen.” (Gal. 3:26-29).

In deze woorden, die God hier tot Abram spreekt, zien we een dui-
delijke aanwijzing naar een toekomstig nieuw begin dat aan de men-
senwereld geopenbaard zou worden in de geboorte van de Here 
Jezus. De mensen hadden in de dagen van Abram en de daaraan 
voorafgaande periode God verlaten, maar dat verhinderde God niet 
om aan Abram zijn gedachten kenbaar te maken. Abram wordt in 
de Bijbel enige malen de ‘vriend van God’ genoemd (2 Kron. 20:7, 
Jes. 41:8 en Jak. 2:23). Toen de Here op weg was naar Sodom dacht 
Hij: “Zou Ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen?...want ik heb hem 
gekend…”(Gen.18:17-19).
Op gelijke wijze sprak de Here Jezus in laatste nacht voor zijn lijden 
tot zijn discipelen toen Hij zei: “...u heb Ik vrienden genoemd, omdat 
Ik alles wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt” (Joh. 
15:14,15). Tot die vrienden mogen ook wij ons, door het geloof in 
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Hem, rekenen en ook aan ons heeft de Here Jezus, mede door de 
dienst van Paulus, al zijn raadsbesluiten bekend gemaakt: “..want ik 
heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen.” (Hand. 20:27, zie 
ook Ef. 1:9). Het uiteindelijke doel van al Gods voornemens is: “om, 
ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de 
aarde is, onder één Hoofd, dat is Christus, samen te vatten,..” (Ef. 1:10). 
Met het oog op die toekomst wees God Abram op het toekomstige 
zaad, dat uit hem zou voortkomen. Het is veelzeggend dat, mede 
daarom, het eerste vers van het Nieuwe Testament begint met woor-
den: “Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon 
van Abraham” (Matth. 1:1). De belofte aan Abraham t.a.v. het be-
loofde Zaad, werd vervuld in de geboorte van Jezus Christus!

Abram breekt vervolgens op en gaat naar het gebergte van Bethel; 
hij zoekt het hoger op! Doen wij dat ook als we de gedachten van 
God hebben leren verstaan; als wij tot het geloof in de Here Jezus 
gekomen zijn? Zoeken wij dan ook ‘de dingen, die boven zijn’, waar 
Christus is? Bedenken wij ook de dingen ‘die boven’ zijn, zoals eens 
een Abram? (Kol. 3:1-4)
Het gebergte ten oosten van Bethel maakt scheiding tussen Bethel 
(huis van God) en Ai (puinhoop, ruïne). Het gebergte maakt schei-
ding tussen dat wat van de Here is en dat wat de huidige wereld is, 
n.l. een puinhoop. Abram bouwt in Bethel zijn tweede altaar voor 
de Here en hij roept daar de naam van de Here aan. We lezen van 
Abram dat hij veelvuldig de naam van de Here aanroept, en dat 
onder verschillende omstandigheden (Gen.12:8 en 13:4 en 21:33).
Abram trekt verder en woont in tenten, daarmee aangevend dat hij 
geen vaste plaats had in het land; hij verbleef daar als een vreem-
deling. Wandelen wij ook, in navolging van de Here Jezus, wiens 
lichaam wij zijn, als vreemdelingen hier op aarde (Matth. 25:35,43 
en 1 Petr. 1:17 en 2:11), wetend dat ook ons burgerschap in de he-
melen is? (Filip. 3:20).

Het falen. 

Als de honger uitbreekt in het land Kanaän trekt Abram naar Egypte, 
dat een beeld is van de wereld. In Egypte gaat het verkeerd, want om 
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daar te kunnen overleven, moet hij een list gebruiken; Sarai moet 
verzwijgen dat zij zijn echtgenote is (Gen.12:10-13). Dat kan ook 
ons overkomen als wij de, ons door God gewezen plaats verlaten en 
ons heil elders proberen te zoeken. Zelfs als het karig (hongersnood) 
wordt in ons midden, moeten we de plaats, waar de Here Jezus in 
het midden is, niet verlaten. Dat betekent niet dat er in ons midden 
ongerechtigheid toegelaten mag worden, maar als het, geestelijk ge-
zien, wat schraler wordt, worden we opgeroepen om toch trouw te 
blijven. “Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens” 
zegt de Here Jezus tegen de gemeente van Smyrna, waar armoede 
heerste (Openb. 2:9,10).
Abram had in Egypte geen altaar waar hij God kon dienen en na 
de negatieve ervaringen in Egypte besluit hij om weer terug te gaan 
“naar de plaats van het altaar, dat hij daar vroeger gemaakt had, en Abram 
riep daar de naam des Heren aan” (Gen.13:4). Hij had bedacht hoe hij 
het ontvangen en gehoord had en dat had hij, gelukkig, bewaard 
(Openb. 3:3). Hij ging terug naar de plaats, het altaar, waar God tot 
hem gesproken had.

Na de terugkeer in het land Kanaän, krijgen de herders van Abram 
en Lot ruzie met elkaar, wat resulteert in een scheiding tussen Abram 
en Lot; Lot verhuist richting Sodom, want die streek bij de Jordaan 
‘was als de hof des Heren, als het land Egypte’. Maar, ‘de mannen 
van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de Here’: 
schijn bedriegt! (Gen. 13:10-13). Desondanks slaat Lot zijn tenten 
op tot bij Sodom. Vervolgens gaat hij met zijn gezin wonen in So-
dom (Gen. 14:12b) en nog weer later zit hij in de poort van Sodom 
(Gen. 19:1), wat betekent dat hij deel uitmaakt van het stadsbestuur. 
Het geestelijke verval wordt hier stapsgewijze zichtbaar.
Ook in onze tijd kunnen we het geestelijke verval zien; ware gelovi-
gen die menen dat het een christelijke taak is om mee te regeren in 
de huidige wereld, die bol staat van de zonde, maar die daardoor, 
weliswaar onbedoeld, besmet kunnen worden met allerlei godde-
loosheid van de wereld, zoals abortus, euthanasie, homofilie, enz. 
Paulus leert ons dat de Here Jezus Christus, Zichzelf gegeven heeft 
voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige, boze 
wereld (Gal. 1:4). Zou het de bedoeling van God zijn, om uit die 



8

‘reddingsboot’ te stappen, om weer mee te regeren met de boze 
werken van de wereld? (Kol. 1:21-23). Lot zou later ervaren dat God 
hem uit Sodom moest redden, voordat het oordeel over die plaats 
kon worden uitgevoerd. Het kostte hem wel zijn beide schoonzoons 
en zijn vrouw. De Here Jezus waarschuwt: ‘Denk aan de vrouw van 
Lot!’ (Luc.17:28-32). Als wij onze geliefden in de zonden van de 
wereld brengen, mag het ons niet verwonderen wanneer dat ook 
gevolgen heeft. Demas heeft Paulus indertijd verlaten ‘uit liefde voor 
de tegenwoordige wereld’ (2 Tim.4:10). Jacobus zegt het, zo moge-
lijk, nog duidelijker: “Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met 
de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld 
wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God” (Jac. 4:4). Lot, die recht-
vaardig wordt genoemd, heeft tijdens zijn verblijf in Sodom zwaar te 
lijden gehad onder de losbandige wandel van de zedeloze bewoners 
en zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun, 
tegen alle wet ingaande, werken (2 Petr. 2:7,8). Ook had Lot geen al-
taar in Sodom; hij had daar geen plaats waar hij de Here kon dienen.

Nadat Lot zich van Abram heeft afgescheiden, roept de Here Abram 
op om het beloofde land in ogenschouw te nemen. Scheiding kan 
verdriet brengen, maar kan soms noodzakelijk zijn om Gods belof-
ten in volle omvang te kunnen overzien en te genieten (2 Kor. 6:17-
7:1).
Omdat de door God beloofde zoon uitblijft, adviseert Sara haar man 
om, via de Egyptische slavin Hagar, dan maar zelf voor nageslacht 
te zorgen (Gen. 16:1-4). Veel vreugde brengt dit echter niet, want de 
verwekte zoon Ismaël, wordt door Sara niet erkend als erfgenaam en 
vormt vervolgens een bron van twist (Gen. 21:8-21 en Gal. 4:21-31). 
Het nageslacht van Ismaël zou later Jozef, de achterkleinzoon van 
Abraham, aan de Egyptenaren verkopen (Gen 37:23-28).
Deze geschiedenis leert ons dat in het leven van gelovigen, ook nu 
nog, verkeerde keuzes kunnen leiden tot grote, negatieve gevolgen. 
De overtredingen zelf zullen, na belijdenis aan de Here, worden 
weggedaan, maar de gevolgen kunnen meestal niet ongedaan ge-
maakt worden.
Op Gods tijd, nadat het voor de mens vanwege de hoge leeftijd van 
Sara niet meer mogelijk leek om nog een kind te ontvangen, schenkt 
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Hij aan Abraham en Sara een zoon, ‘te bestemder tijd, waarvan God 
tot hem gesproken had’ (Gen.21:1-7). Abraham was inmiddels hon-
derd jaar oud, toen Isaak geboren werd. Eeuwen later zou opnieuw 
op wonderlijke wijze een Zoon geboren worden, de Here Jezus, op 
een wijze die voor de mens onmogelijk werd gehouden: geboren uit 
een maagd! “Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?” ”Want geen woord, 
dat van God komt, zal krachteloos wezen.”(Gen.18:14 en Luc.1:37)

Ook de zoon van Abraham, Isaak en zijn kleinzoon Jakob, hebben 
het land Kanaän tijdens hun leven niet in hun bezit gekregen. God 
had aan Abraham de landsbelofte gegeven en deze belofte later be-
vestigd aan Isaak en Jakob (Gen. 50:24). “In (dat) geloof zijn deze allen 
gestorven, zonder de beloften (aangaande het bezit van het beloofde 
land) verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en 
begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren 
op aarde.” (Hebr. 11:13) Het enige stukje grond dat zij bezaten in 
Kanaän, was een familiegraf, dat door Abraham gekocht en betaald 
was (Gen.49:29-33).

Gods plan der eeuwen.

In de persoon van Jozef geeft God aan wat zijn plannen zijn ten 
aanzien van de zonen van Jakob, waaruit het joodse volk verder 
zou uitgroeien. Na hun aanvankelijke verwerping van Jozef en zijn 
verkoop aan de Ismaëlieten, werd hij in Egypte aangesteld tot onder-
koning en redder van de toenmalige wereld. Jozef zorgde ervoor dat 
zijn familie in leven bleef, doordat hij hen van voedsel voorzag en 
hij hen liet overkomen naar het land Egypte. Maar Egypte was niet 
het land dat God aan Abraham, Isaak en Jakob had beloofd. Om zijn 
familie in leven te behouden had God Jozef naar Egypte gezonden. 
De misdaad van de broers ten aanzien van Jozef, werd door God 
gebruikt ten goede. Jozef zelf zegt daarover: “..want om u in het leven 
te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden…dus zijt gij het niet die 
mij hierheen gezonden hebt, maar God” (Gen.45:5-8).
Het nageslacht van Jakob groeit in Egypte verder uit tot een groot 
volk dat door een nieuwe Farao, die Jozef niet gekend heeft, als een 
bedreiging wordt ervaren (Ex.1:7-14). Het joodse volk wordt met uit-
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roeiïng bedreigd en lijkt reddeloos verloren in dat vreemde land. 
God had echter aan Abraham beloofd dat hij hem tot een groot volk 
zou maken en ‘Hij die beloofd heeft is getrouw’ (Hebr. 10:23).

Farao gaf aan zijn volk de opdracht om alle hebreeuwse jongetjes die 
geboren werden in de rivier de Nijl te werpen. Zo is er een joodse 
moeder, Jochebed, die haar drie maanden oude zoontje in een bie-
zen kistje in de Nijl plaatst. Maar dit kindje wordt door de Here op 
wonderlijke wijze van de dood gered, via de dochter van dezelfde 
Farao! “Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen” (Jes. 
43:21) en dat wordt zichtbaar in de uitredding van dit kleine kindje, 
Mozes, dat door God is voorbestemd om het joodse volk uit Egypte 
te leiden. “Daarom, zie, Ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen, 
wonderlijk en wonderbaar…” (Jes. 29:14,15).

Zoals eens het leven van het kindje Mozes door de Farao werd be-
dreigd, zo zou eeuwen later het leven van het Kindje Jezus worden 
bedreigd door een andere koning, Herodes. In beide gevallen heeft 
de Here dat verijdeld en ervoor gezorgd dat zij beiden tot een ver-
losser werden. Mozes werd door God gebruikt als verlosser voor het 
volk Israël in Egypte, de Here Jezus als Verlosser voor een ieder in de 
gehele wereld, die in Hem gelooft (Joh. 3:16). Zoals eens Jozef door 
zijn tien broers werd verkocht, maar uiteindelijk door God bestemd 
was om zijn familie in het leven te behouden, zo zou het joodse volk 
op de Pinksterdag uit de mond van Petrus horen: “Dus moet ook het 
ganse huis Israël zeker weten, dat God  Hem én tot Here én tot Christus ge-
maakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt…want voor u is de belofte 
en voor uw kinderen…” (Hand. 2:39).
Ondanks dat het volk Israël de Here Jezus als Verlosser en als de 
Zoon van God heeft afgewezen, blijft Gods belofte aan Abraham 
onveranderlijk, want “mijn raadsbesluit zal volbracht worden…..Ik heb 
het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering” (Jes. 46:10,11).

In de lange tijd dat Mozes in Midian verkeerde als schaapherder, 
zuchtte het joodse volk onder de slavernij: “In die lange tijd stierf de 
koning van Egypte; en de Israëlieten zuchtten nog steeds onder de slavernij 
en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog 
steeg tot God. En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond 
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met Abraham, Isaak en Jakob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had 
bemoeienis met hen.” (Ex. 2:23-25)

“Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Here Zich aan 
u verbonden en u uitverkoren, veeleer zijt gij het kleinste van alle volken. 
Maar omdat de Here u liefhad en de eed hield, die hij uw vaderen gezwo-
ren had, heeft de Here u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het 
diensthuis, uit de macht van Farao…” (Deut. 7:7,8).

Voor de gemeente van de Here Jezus geldt ook een belofte die on-
veranderlijk is (1 Joh. 2:25):

En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft:

HET EEUWIGE LEVEN!

(Wordt D.V. vervolgd.)

~~~~~~~~~~

‘k Wil niet twijf’len, maar vertrouwen
op mijn Heiland, als mijn Rots,
trots de vijand wil ik bouwen

op het Woord mijns trouwen Gods.
Nimmer zal dat woord bezwijken,

mijn Verlosser zal niet wijken.

   (H.W.S)
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Niet mijn berouw, maar Jezus Christus
(naar een serie van 4 lezingen, gehouden door J.Ph.Buddingh)

__________________________________________________________

Matth. 27:1-5: “Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters 
en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het 
besluit Hem te doden. En zij boeiden Hem, leidden Hem weg en leverden 
Hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen Judas, die Hem verraden 
had, zag dat Hij veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de dertig 
zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug en zei: Ik heb 
gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat 
gaat ons dat aan? U moet maar zien. En nadat hij de zilveren penningen de 
tempel in gegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op.”
Lucas 23:33: “Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, 
kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de 
ander aan de linkerzijde.”
vers 39-43: “En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem 
en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. Maar de andere 
antwoordde en bestrafte hem: vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis 
ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig 
wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En 
hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen 
bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in 
het paradijs zijn.”

Er is veel over de Gekruisigde geschreven en terecht want het gaat 
om Hem, maar dat neemt niet weg dat een ieder die iets te maken 
heeft gehad met de gebeurtenissen rond de kruisiging van onze Heer 
en Heiland ons ook heel wat te zeggen heeft. Juist omdat ze getuigen 
zijn geweest van al wat zich rond de kruisiging heeft afgespeeld. 
Eén van de mensen die hier genoemd zouden mogen worden, 
is Judas. Judas, in onze taal opgenomen als een naam voor een 
onbetrouwbaar iemand, een verrader en met reden. Iedereen kent 
die naam en waar die voor staat, ook ongelovigen. Maar er staat 
meer over Judas geschreven in de Bijbel dan alleen dat hij een 
verrader was. Hij was een apostel van de Here Jezus, wat het des te 
opmerkelijker maakt dat hij de Heer heeft verraden. In Handelingen 
1:21,22 lezen we wat voor eis er gesteld werd aan een apostel, toen 
de elf overgebleven apostelen voor de opengevallen plaats van Judas 
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een ander kozen: “Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons 
omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons in- en 
uitging, te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij 
van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van Zijn opstanding.” Dat 
betekent dat Judas, te beginnen met de doop van Johannes, getuige is 
geweest van alles wat de Heer tijdens zijn openbaar optreden heeft 
gedaan totdat hij zichzelf van het leven heeft beroofd. Ook lezen 
we dat hij een vertrouwelijke positie had; hij droeg de beurs, hij 
beheerde het geld en dat wisten de andere discipelen ook, want toen 
de Here Jezus in de opperzaal tegen Judas zei: “Wat u wilt doen, doe 
het snel.” (Joh. 13:27), dachten de andere discipelen dat Hij bedoelde 
dat hij wat aan de armen moest gaan geven. Judas genoot dus een 
vertrouwenspositie, anders zou hij het geld niet beheren.
De Heer Jezus heeft de twaalf apostelen een keer uitgezonden 
(Matth.10) en daar was Judas ook bij. Ze hebben toen gepredikt en 
hun werk gedaan, ook Judas. Judas heeft de Here Jezus gevolgd, 
heeft met de anderen meegewerkt en heeft het geld beheerd. Maar 
toen is die verkeerde gedachte in het hart van Judas gekomen... 

De Here Jezus heeft ons in het evangelie twee keer, dacht ik, 
gewaarschuwd op onze hoede te zijn. Het ene geval betrof 
huichelarij: “Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het 
zuurdeeg der Farizeeën en Sadduceeën.” (Matth. 16:6) Ik denk dat we 
heel erg vatbaar zijn voor dat kwaad: vromer doen dan je bent, of 
vroom doen terwijl je het helemaal niet bent; dat is het zuurdeeg 
van de Farizeeën. Het andere geval betrof hebzucht: “Kijk uit en 
wees op uw hoede voor de hebzucht...” (Luc. 12:15a) Dus ook dat begrip 
gierigheid, hebzucht, het hangen aan het geld, is een euvel, een 
kwaad, waar we heel gauw in terecht kunnen komen. 
Nu, Judas was in dat kwaad terecht gekomen, want in Joh. 12:6 lezen 
we: “En dit zei hij (Judas) niet omdat hij zich bekommerde om de armen, 
maar omdat hij een dief was, en de beurs beheerde en droeg wat gegeven 
werd.” Hij eigende zich dus uit het geld dat hem toevertrouwd was om 
te beheren, geld toe. Hij zal ook wel aan de armen gegeven hebben, 
maar hij nam ook voor zichzelf. Hij was een dief. Dat is een zonde. 
Maar al zou je niet stelen, gierigheid is ook zonde: als je je hart 
aan het geld geeft is dat zonde. En als wij ons hart openstellen voor 
zonde, als er iets in ons hart leeft dat zondig is en we veroordelen 
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dat niet, dan weten we niet waar we terecht komen, dan gaat het van 
kwaad tot erger. Want met die zonde geven we eigenlijk de boze, de 
duivel een aanknopingspunt in ons hart. En hij zit niet stil! 

Judas was dus een dief, hij had het geld lief, maar hij volgde ook 
de Here Jezus. Het kan niet anders of daar is in zijn leven strijd 
geweest tussen trouw aan de positie als een discipel van de Here 
Jezus en zijn liefde tot het geld. Zijn liefde tot het geld heeft het 
gewonnen. Ik denk dat er een aanleiding voor is geweest. Hij heeft 
meegemaakt dat de Here Jezus, zittend op een ezel, Jeruzalem is 
binnengetrokken. Dat was een geweldige gebeurtenis: “Zie, uw 
Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin ......” (Matth. 
21:5, Zach.9:9) en dat ze takken van de bomen hebben gerukt en 
geroepen en gezwaaid: “Hosanna de Zoon van David! Gezegend Hij 
Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!” 
(Matth. 21:9) De discipelen hebben elkaar waarschijnlijk verheugd 
aangekeken en gedacht dat nu eindelijk de tijd was aangebroken 
dat Israël weer in ere hersteld werd. Ook Judas. Verder lezen we 
in Matth. 20:20: “Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs 
met haar zonen naar Hem toe. Zij knielde voor Hem neer om Hem iets te 
vragen. Hij zei tegen haar: Wat wilt u? Zij zei tegen Hem: Zeg dat deze twee 
zonen van mij mogen zitten de één aan Uw rechter- en de ander aan Uw 
linkerhand in uw Koninkrijk”. Dat Koninkrijk leefde in hun gedachten 
en terwijl ze de opperzaal binnengingen voor de Paasmaaltijd, het 
laatste avondmaal, hebben ze ruzie gemaakt over wie van hen de 
meeste was. Dat was een heel belangrijk punt, want als Hij straks 
de troon zou bestijgen, dan was het wel belangrijk om nummer één 
te zijn! Zo belangrijk dat ze weigerden de voeten te wassen van de 
ander, want wie dat deed, erkende immers de minste te zijn. Zo 
was hun denken. Toen heeft de Here Jezus hun voeten gewassen: de 
Allermeeste is toen de Allerminste geworden! 

Maar Judas was niet dom, het was allemaal prachtig geweest op die 
dag waarop de Here Jezus gezeten op een ezel Jeruzalem binnenreed, 
maar hij had wel gemerkt dat het zingen en juichen verstomd was en 
toen Hij de tempel reinigde, vond Hij geen waardering of erkenning, 
in tegendeel, toen werd er gevraagd op welk gezag Hij dat deed. 
Ook wilden ze niet horen dat kinderen riepen: ‘Hosanna de Zoon 
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van David’. (Matth. 21:12-23) Nee, Judas heeft geconstateerd dat 
het wel heel mooi leek wat er gebeurd was, maar dat het niets werd. 
En toen is hij naar de priesters gestapt en heeft met hen gesproken 
over de mogelijkheid om Hem in hun handen te spelen voor geld. 
(Matth. 26:14) Daar waren ze graag toe bereid; ze hebben hem 
dertig zilverlingen toegezegd en Judas is erop ingegaan. 
Wat is dat verschrikkelijk geweest: je eigen Meester, Die vertrouwelijk 
met je omging, verraden, niet omdat je Hem haat, ook niet omdat 
Hij je enig kwaad heeft aangedaan maar omdat je er niet voldoende 
wijzer van werd en omdat je het geld zo lief hebt! (Ps. 55:14,15)
Maar Judas is verder gegaan. Toen hij eenmaal zijn voeten gezet 
had op dat hellend vlak, was hij niet meer te remmen. En toen is die 
donkere nacht gekomen waarin hij weg is gegaan, nadat de Here 
Jezus hem een stuk van de paasmaaltijd had gegeven. Die nacht 
waarin hij samen met knechten van de overpriesters en soldaten, 
met stokken, zwaarden en enige lantaarns op weg is gegaan naar de 
hof van Gethsemané. Daar heeft hij de Here Jezus begroet met een 
kus, als teken dat Hij degene was die ze gevangen moesten nemen! 
Ik weet niet wat het antwoord van de Here Jezus op die daad: “Judas, 
verraadt gij de Zoon des mensen met een kus?” Judas gedaan heeft. Het 
moet hem wel door merg en been gegaan zijn, maar als je je hart 
hebt toegeschroeid, kan je heel veel hebben. 

Dan komen we bij Matth. 27:3: “Toen Judas, die Hem verraden had, zag 
dat Hij veroordeeld was, kreeg hij berouw....” Dat is een merkwaardige 
verandering. Daar is iets gebeurd. Judas krijgt berouw. Er staat bij dat 
hij zag dat Hij veroordeeld was. Het kan best zijn dat Judas gedacht 
heeft: ‘ach, wat ik doe is toch zo erg niet, want Hij is zo machtig 
dat ze Hem misschien gevangen kunnen nemen, veroordeeld wordt 
Hij niet want met één machtwoord verlost Hij zichzelf wel’. Maar 
Judas had blijkbaar niet gedacht aan hetgeen Jesaja geschreven had: 
“Hij werd mishandeld en Hij werd verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet 
open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom 
is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.” (Jes. 53:7) Zo 
zou het gaan en zo heeft de Heer Jezus het laten gebeuren. Hij heeft 
zich laten binden en Hij heeft geen machtwoord gesproken, staande 
tegenover de hogepriester en toen ze Hem in het gezicht hebben 
geslagen en Hem bespuwd hebben, heeft Hij zijn vijanden niet 
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geoordeeld of doen terugdeinzen, Hij heeft het alles stil en zwijgend 
ondergaan. En tenslotte werd het doodvonnis uitgesproken. En 
ook hier geen tegenstand van de Here Jezus. Het was zover en Hij 
bood geen tegenstand. Onbegrijpelijk, maar Hij liet zich willoos, 
machteloos als het ware, naar de slachtbank leiden. En dàt heeft 
Judas begrepen en gemerkt. Dat heeft hij gezien. En dan lezen we: 
“Toen Judas, die Hem verraden had, zag dat Hij veroordeeld was, kreeg hij 
berouw...”. 
Judas kreeg berouw en is naar de overpriesters en oudsten gegaan en 
hij heeft met hen gesproken. Er staan hier maar een paar woorden, 
misschien heeft hij getracht om het ongedaan te maken, ze te 
overreden dat het toch niet goed was, maar het heeft allemaal niets 
geholpen. 
En toen heeft hij gezegd: “ik heb gezondigd” en eraan toegevoegd: 
“want ik heb onschuldig bloed verraden!” Dat heeft hij niet tegen zichzelf 
gezegd, nee, dat heeft hij tegen de overpriesters en oudsten gezegd. 
Dat is heel wat. Berouw hebben is één ding, maar ook erkennen ‘ik 
heb gezondigd’ een ander. Het eerlijk belijden, het voor de mensen 
uitspreken, niet langer de schijn ophouden dat je zo goed bent, of 
zo vroom, maar ronduit zeggen: ‘ik heb gezondigd’. Dat is niet zo 
gemakkelijk en dat doet niet iedereen. Maar Judas heeft het gedaan, 
hij had berouw en dat was niet oppervlakkig, want hij kwam ertoe 
om te erkennen dat hij gezondigd had en hij heeft erbij gezegd dat 
hij onschuldig bloed had overgeleverd. Hij besefte dat zijn Meester, 
de Here Jezus, onschuldig was. 
Maar hij klopte aan dovemansoren. De overpriesters en de oudsten 
wilden niet naar hem luisteren. Nee, hij was aan het verkeerde adres. 
Het heeft hem niet verder gebracht. Wat moest hij doen? Hij stond 
nog steeds met het geld in zijn handen, wat moest hij daarmee? Het 
kwam hem niet toe, dat geld deugde niet. Dat was geld verdiend 
met zonden. Hij zag maar één oplossing en hij heeft het geld in de 
tempel gesmeten. Hij wilde het niet meer hebben, maar zijn berouw 
werd er niet minder van, want hij merkte wel dat hij die zonde niet 
ongedaan kon maken. En daar zat hij mee. 

U en ik zijn allemaal zondaars. En als u bekend bent met de 
boodschap van het evangelie dan zult u dus ook wel weten dat we 
opgewekt worden om berouw te hebben. Hoeveel berouw moet 
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een mens hebben? Een beetje? Nee dat is niet genoeg. Veel berouw 
dan? Ook niet genoeg. Is diep berouw dan genoeg? Als u koorts 
hebt, dan pakt u een thermometer. Dan weet u waar u aan toe 
bent. Maar berouw valt niet zo makkelijk te meten, daar is geen 
thermometer voor. Moet je een zodanig berouw hebben dat je tot 
wanhoop komt? Als berouw het antwoord van onze kant behoort te 
zijn op de zonden, mogen we ons wel eens afvragen of ons berouw 
ooit tegen onze zonden kan opwegen. U zult misschien wel eens 
berouw hebben maar ik denk niet dat u een berouw hebt gehad als 
Judas. Judas had een diep, diep berouw. We lezen hier: “En nadat 
hij de zilveren penningen de tempel in gegooid had, vertrok hij. Hij ging 
heen en hing zich op.” Die man was radeloos, zag geen uitweg, geen 
oplossing, hij wist niet wat hij moest beginnen en zo verder leven 
kon hij niet. Hij kon niet verder leven met zoiets op zijn geweten 
en hij heeft zich opgehangen. Durft iemand denken dat Judas geen 
berouw had? Hij had wel berouw! Toch is hij verloren gegaan: hij is 
in zijn zonden omgekomen. 

Laten we nu naar die andere persoon gaan waar we over gelezen 
hebben in Lucas. Misschien mag ik u eerst even wijzen op Matth. 
27:43,44, opdat we Lucas niet verkeerd lezen. Daar lezen we 
namelijk: “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.” De 
Heer hing tussen misdadigers die Hem allebei dezelfde verwijten 
gemaakt en bespot hebben. Links en rechts.
Dan komen we bij Lucas 23. Lucas schrijft over een ander moment. 
Later, toen ze al langer aan het kruis hingen. En Lucas schrijft dan 
over het verschil tussen die twee misdadigers. Aanvankelijk waren 
ze hetzelfde. Ze hebben allebei gelasterd en allebei gespot. Maar dat 
veranderde: ”En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem 
en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. Maar de andere 
antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis 
ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig 
wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.” Het 
lijkt wel een echo van Judas. Judas heeft zichzelf opgehangen, deze 
man hing al, kon niets doen, kon zichzelf niet eens van het leven 
beroven. Machteloos hing hij daar, net zolang tot hij gestorven zou 
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zijn. Veel gelijkenis, omdat deze man de Here Jezus aanvankelijk 
bespotte en lasterde, maar hij veranderde. Hij kreeg berouw, hij ging 
inzien dat hij fout was en als hij dan het lasteren van de ander hoort 
dan zegt hij: “Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? 
En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij 
gedaan hebben, “ Hij zegt eigenlijk ook: ik heb gezondigd, of wij 
hebben gezondigd. Hij heeft berouw van zijn gelaster en van zijn 
spotternij, en voegt eraan toe: “maar Deze heeft niets onbehoorlijks 
gedaan.” Met andere woorden, ook hij erkent dat de Here Jezus 
onschuldig is. Laten we ze eens naast elkaar zetten, Judas en deze 
kruiseling. Judas had berouw en zei dat hij gezondigd had en dat de 
Here Jezus onschuldig was, deze man heeft berouw en zegt dat hij 
gezondigd heeft en zegt ook dat de Here Jezus onschuldig is. Judas 
is ten onder gegaan, verloren in zijn zonden en deze man krijgt de 
belofte: “heden zult u met Mij in het paradijs zijn.” Vanwaar dat verschil? 

De titel van deze overdenking was: niet mijn berouw, maar Jezus 
Christus. En zo is dat. Niet mijn berouw. U moet goed begrijpen dat 
ik geen pleidooi houd voor het niet berouw hebben over zonden, in 
de verste verte niet. Dat is schriftuurlijk. Maar als u alleen berouw 
hebt en zich niet bekeert tot Christus, dan baat het u niets. Judas 
had berouw en erkende dat hij gezondigd had, erkende dat de Here 
Jezus onschuldig was en ... daar stopte hij. De kruiseling had ook 
berouw, erkende dat hij ontving wat hij verdiend had, erkende dat 
de Here Jezus niets onbehoorlijks had gedaan, maar.... vervolgens 
wendt hij zich tot de Here Jezus en roept tot Hem. “Heere, denk aan 
mij, als U in Uw Koninkrijk komt.” Here, Adonai in het Hebreeuws. 
De rover erkent Hem dus als de Heer die te gebieden heeft. Dat is 
heel belangrijk en hij doet een beroep op Hem; dat betekent dat hij 
verwacht dat zijn heil bij deze Kruiseling te vinden is. Als hij dat niet 
verwacht had, had hij niet tot Hem geroepen. 

Waar hebben we het nu over? We hebben het over geloof. Over 
geloof? Jazeker, als die man niet geloofd had dat de Here Jezus Heer 
was (en is) en als hij niet geloofd had dat Hij in Zijn Koninkrijk zou 
komen, had Hij niet geroepen. Dat betekent dat hij Hem erkende 
als de Zoon van David, als de Gezalfde, de Messias, de door God 
gezondene. Het grote verschil tussen Judas en deze kruiseling is dit: 



19

Judas heeft de Here Jezus bezien als iemand zoals hijzelf en hij zou 
het iemand nooit vergeven hebben als die hem verraden had en 
hij is ervan uitgegaan dat de Here Jezus het ook niet zou vergeven. 
En daarmee was het af. Deze kruiseling heeft Hem echter gezien 
zoals Hij waarlijk was (en is) en heeft een beroep op Hem gedaan, 
gelovende dat Zijn oor voor een roepende zondaar zou openstaan. 
Deze man geloofde en daarbij verwachtte hij van Hem het heil, 
hoopte hij op Zijn genade. Want van Hem was zijn verwachting. 

Dat is nu het geloof dat God zoekt. Het geloof dat het heil van Hem 
verwacht. Er zijn duizenden mensen die menen dat ze zichzelf 
kunnen redden, menen dat ze de zaligheid kunnen verdienen. 
Er zijn gelukkig ook duizenden mensen die weten dat ze dat niet 
kunnen en die geloofd hebben. Ik hoop dat u daarbij hoort. Niet 
ons berouw, hoe diep dat ook is, behoudt ons. Er is niet iets dat ons 
behoudt, maar Iemand. En die Iemand is Jezus Christus, Gods Zoon 
die voor zondaren gekomen is en aan Hem moeten we ons in het 
geloof vastklemmen. Dat is juist het karakter van het geloof: niets 
van jezelf verwachten, maar alles van die Ander. 
Dat deed deze man en het antwoord was: ”heden zult u met Mij in het 
paradijs zijn.” Deze man is de heerlijkheid ingegaan op het moment 
dat zijn leven afliep. En Judas? Die is ongetwijfeld in de pijn. Niet 
omdat hij geen berouw had, ook niet omdat hij niet erkende dat hij 
gezondigd had en ook niet omdat hij meende dat de Here Jezus een 
misdadiger was. Nee, omdat hij zich niet aan Jezus Christus heeft 
vastgeklemd. De Schrift wekt ons op om berouw te hebben maar 
wekt ons ook op om tot Jezus te gaan met onze zonden en ons in 
het geloof aan Hem vast te klemmen, want niet mijn berouw, ook 
niet mijn schuldbelijdenis, maar alleen Christus redt! Want Hij is een 
Redder van zondaren. Hij staat te wachten tot de zondaar komt. Laat 
Hem niet op u wachten, want morgen leeft u misschien niet meer. 

“Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet.” 

J.Ph.B.

~~~~~~~~~~
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (9)

_______________________________________________________________________

2:11 “Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u 
onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel;…”

Nadat Petrus, geleid door de Heilige Geest, de vreemdelingen die in 
de verstrooiïng zijn (en over hun hoofden heen ook ons) zo uitvoerig 
heeft uiteengezet wat wij door het geloof in de Here Jezus ontvangen 
hebben en wat een heerlijke toekomst ons bereid is op grond van 
Zijn werk aan het kruis van Golgotha, gaat hij in het nu volgende ge-
deelte spreken over hoe wij in de praktijk van alle dag, mogen laten 
zien dat we christenen zijn. In het negende vers van dit hoofdstuk 
hadden we al gezien dat God ons tot Zijn volk had gemaakt “om de 
grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft 
tot zijn wonderbaar licht.” In vers 12 lezen we over de mensen om ons 
heen: “opdat zij...op grond van uw goede werken God mogen verheerlij-
ken ten dage der bezoeking.” 
Om die taak die God ons heeft gegeven temidden van mensen die 
met God en Zijn Woord geen rekening houden, te kunnen vervullen, 
moeten we ons echter eerst goed realiseren wat onze positie is. Wij 
zijn uit de duisternis geroepen tot Gods wonderbaar licht. De wereld 
waarin wij ons bevinden ligt in de duisternis en wij die geroepen 
zijn tot Gods licht, kunnen ons daar dus ook niet thuis voelen. Zo 
zegt Petrus dat dan ook hier: we zijn bijwoners en vreemdelingen. 
In Hebr. 13:14 lezen we: “Want wij hebben hier geen blijvende stad, 
maar wij zoeken de toekomstige”. Ongetwijfeld wonen we ergens in 
een stad of dorp maar dat is niet ons einddoel: we zijn op weg naar 
onze hemelse woning. Onze buren kennen ons, maar weten ze ook 
dat we op weg zijn naar die woning daarboven? Wanneer in niets 
aan ons te zien of te merken is dat we christenen zijn, voldoen we 
dan wel aan de taak die God ons geeft? Kunnen we dan getuigen zijn 
van Zijn liefde en trouw, is er dan iets in ons wat de mensen jaloers 
kan maken? Wanneer het enige wat de mensen om ons heen op ons 
jaloers kan doen zijn onze aardse bezittingen zijn, ons prachtige 
huis of onze belangrijke positie in de wereld, dan worden wij ken-
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nelijk niet gekenmerkt als bijwoners en vreemdelingen. Dan zijn we 
inwoners geworden, mensen die er volledig bijhoren.

Laten we toch acht geven op het voorbeeld dat ons van Abram en 
Lot gegeven wordt. Lot trok met Abram mee uit Ur der Chaldeeën 
om als een vreemdeling te wonen in het land Kanaän. Doordat hij 
bij Abram bleef werd ook Lot rijk gezegend. Zo rijk gezegend dat 
de kudden van Abram en Lot niet meer op dezelfde weidegronden 
konden grazen. Dus gingen ze uit elkaar en Abram liet Lot de keuze. 
Dan lezen we in Genesis 13:11-13: “Dus koos Lot voor zich de gehele 
streek van de Jordaan, en Lot brak op naar het oosten; en zij scheidden van 
elkander. Abram bleef wonen in het land Kanaän en Lot vestigde zich in 
de steden van de Streek, en sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen 
nu waren zeer slecht en zondig tegenover de Here.” De sappigste weide-
gronden waren in de buurt van het water van de Jordaan. Dat daar 
ook mensen woonden die zeer slecht en zondig waren, was voor Lot 
geen argument om daar niet heen te gaan, hij ging toch niet in So-
dom wonen? Zo’n dertien jaar later komen er engelen in Sodom en 
dan lezen we: “En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot 
zat in de poort van Sodom…” (Genesis 19:1a) En vervolgens: “Zie toch, 
mijne heren, neemt toch uw intrek in het huis van uw knecht...” (vers 2a). 
Lot woonde inmiddels niet meer in tenten bij Sodom, nee, hij had 
een riant huis in Sodom, met gastenkamers waarin hij vreemdelin-
gen kon ontvangen. Bovendien was hij niet zomaar een burger van 
Sodom, nee, hij zat in de poort. Daar werden de belangrijke zaken 
gedaan en daar zaten de belangrijke mannen in die tijd. (Toen Boaz 
het land van Elimelech ging lossen, gebeurde dat in de poort zoals 
we lezen in Ruth 4). Lot was, zoals we dat vandaag de dag zeggen, 
volledig geïntegreerd. Dat God hem gewaarschuwd had door hem 
als krijgsgevangene te laten wegvoeren, om hem vervolgens door de 
hand van Abram weer uit die krijgsgevangenschap te verlossen, was 
voor Lot geen signaal geweest om zich van Sodom af te keren. Nee, 
hij was een vooraanstaand man en zijn dochters gingen met man-
nen uit Sodom trouwen. Uiteindelijk moesten de engelen hem bij de 
hand nemen om hem uit de stad te krijgen, zodat hij en zijn dochters 
voor de ramp die zich over de stad en de streek zou voltrekken, ge-
spaard zouden blijven. In zijn tweede brief schrijft Petrus over Lot: 
“…want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn 
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rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet 
ingaande werken...” (2 Petr. 2:8) 
Natuurlijk mogen we in een mooi huis in de stad wonen, maar Gods 
Woord leert ons dat we ons hart er niet op moeten zetten. Deze 
dingen moeten ook vooral geestelijk worden verstaan: “Misleidt uzelf 
niet; slechte omgang bederft goede zeden.” (1 Kor. 15:33) Wanneer we 
ons op gelijke voet mengen met ongelovigen, die al hun hoop op 
dit leven hebben gesteld, dan zal ons dat schaden. Natuurlijk mo-
gen we, ja moeten we, in woord en daad getuigen zijn van onze 
Heiland en van onze zekerheid en hoop in Hem tegenover hen die 
in ongeloof hun weg gaan, maar we mogen hen niet volgen in hun 
handel en wandel. In 2 Kor. 6:15 lezen we: “Welke overeenstemming 
is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een ongelovige samen 
met een gelovige?” En in vers 17: “Daarom gaat weg uit hun midden, en 
scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine, en Ik zal 
u aannemen.” Vervolgens: “Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, 
laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en 
zo onze heiliging volmaken in de vreze Gods.” (2 Kor. 7:1) Laten we 
dan de waarschuwing van Lot ter harte nemen en Abram volgen die, 
hoewel hij rijk geworden was in het land Kanaän, niets van dat land 
wat God hem had beloofd bezat dan een graf. Zo sprak Abram ook 
tegen de Hethieten toen hij dat graf van hen kocht: “Een vreemdeling 
en bijwoner ben ik bij u, geef mij een eigen grafstede bij u, opdat ik mijn 
dode moge uitdragen en begraven.” (Gen. 23:4) 
Zo sprak later ook David, die toch ook veel bezat maar zijn goud 
en zilver schonk voor de bouw van het huis des Heren: “Voorwaar, 
wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze 
vaderen.” (1 Kron. 29:15) En zo spreekt ook Petrus ons hier aan als 
bijwoners en vreemdelingen en dat is een houding die ons past, die 
ook nodig is om een werktuig in Gods hand te zijn. 
Gelukkig heeft de Here Jezus zelf voor ons gebeden: “Ik heb hun uw 
woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld 
zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld 
wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de we-
reld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid; uw woord 
is de waarheid.” (Joh. 17:14-17) Wij mogen erop vertrouwen dat Zijn 
gebed door de Vader wordt verhoord. Dat is Gods kant en in Hem 
zijn we geliefden; voor ons geldt dat we ons moeten reinigen van 
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alle bezoedeling van het vlees en van de geest om zo onze heiliging 
(afzondering) te volmaken. Zo spreekt hier ook Petrus in het vers dat 
we overdenken, maar toch met een ander accent. Hij heeft het niet 
over het ons reinigen van de bezoedeling, hij gaat een stap terug en 
zegt: “onthoudt u van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw 
ziel.” Wij moeten het bijwonerschap en het vreemdelingschap in de 
praktijk brengen door ons te onthouden van de vleselijke begeerten. 

Wat zijn dat dan, vleselijke begeerten? Ik denk dat we wel beseffen 
dat het hier dingen betreft die de natuurlijke mens, die zonder God 
in de wereld leeft, aantrekkelijk vindt. Daarom staat er ook: die strijd 
voeren tegen uw ziel. Wanneer we ons tot God bekeerd hebben en 
in de Here Jezus geloven, hebben we de Heilige Geest ontvangen. 
Daarmee hebben we ook een uitstekende antenne ontvangen om 
op te merken wat vleselijke begeerten zijn. De hele dag horen, zien 
en ervaren we dingen die ons kunnen verleiden tot verkeerde ge-
dachten en daden. Ons gereinigde geweten spreekt ons aan en laat 
ons zien wat verkeerde begeerten zijn. Die strijd tegen de ziel is er, 
dat weten we maar al te goed. Laten we de Geest die in ons woont 
ook de leiding nemen over ons leven? In de brief aan de Galaten 
wordt daarover ook geschreven in hoofdstuk 5:16-21: “Dit bedoel 
ik; wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. 
Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 
tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet 
wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt 
gij niet onder de wet. Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: 
hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, 
uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dron-
kenschap, brasserijen en dergelijke...” 
Petrus vermaant ons hier dat we ons van al die dingen moeten ont-
houden. Daardoor kunnen we in de praktijk van alle dag laten zien 
dat we wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. De eerste 
drie werken van het vlees die hier worden genoemd: hoererij, on-
reinheid en losbandigheid hebben in het bijzonder te maken met de 
zedelijke (sexuele) relaties tussen mensen. Als er iets is waarin we 
een duidelijk verschil kunnen laten zien dan is het vandaag de dag 
wel juist daarin dat we in deze dingen willen vasthouden aan wat 
Gods Woord daarover zegt. Dan is het huwelijk een bevestiging van 
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een band van diepe liefde tussen man en vrouw en niet iets om licht-
zinnig aan te gaan. Dan is ook de lichamelijke gemeenschap tussen 
man en vrouw een bevestiging van die diepe liefde en daarom ook 
voorbehouden binnen die band van het huwelijk. Beide zijn ze im-
mers ook een beeld van de liefde van de Here Jezus voor Zijn ge-
meente. Hoe kunnen we daarin dan ook op een wel heel bijzondere 
wijze getuigen zijn van die liefde van de Heer, door ons ook in deze 
dingen aan Zijn woord te houden. 
In de wereld om ons heen is afwijking van die Bijbelse norm eerder 
gewoon dan een uitzondering. Dat moet ons niet verwonderen, zo 
heeft God dat ook in Zijn woord voorzegt. Ook in ons land zijn er 
velen die nog nooit in een Bijbel gelezen hebben, die het geloof in 
de Here Jezus afwijzen zonder zich ooit de moeite te nemen om zich 
ervan op de hoogte te stellen wat de Bijbel zegt. Daarom ligt juist in 
de manier waarop we ons onthouden van deze vleselijke begeerten 
de mogelijkheid om onderscheid te maken en kan er daardoor ook 
een aanleiding zijn om te spreken over de Bijbel en wat die ook 
vandaag nog te zeggen heeft. Velen denken het geluk te vinden in 
hoererij en losbandigheid, maar komen ontegenzeglijk op een punt 
dat ze moeten erkennen dat een dergelijk geluk maar zeer tijdelijk 
is. Ook vandaag mogen we nog de boodschap brengen van het heil 
dat in Christus Jezus is, van een hoop op een heerlijke toekomst en 
van de zegen die eraan verbonden is om te wandelen in en met onze 
Heiland. Die boodschap kunnen we alleen maar brengen wanneer 
we onszelf onthouden van de vleselijke begeerten in het besef dat 
we daartoe niet in onszelf de kracht vinden maar in Hem die voor 
ons gebeden heeft: “Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, 
maar dat Gij hen bewaart voor de boze.” 
Al die vleselijke begeerten vinden haar oorsprong in de boze, in de 
satan die steeds weer zal trachten ons te verleiden. Maar de Heer 
heeft hem overwonnen. Geve Hij dat we in Zijn kracht telkens weer 
die aanvallen van de satan mogen afslaan en er daardoor uiting 
aan mogen geven in deze wereld dat we hier slechts bijwoners en 
vreemdelingen zijn en de stad met fundamenten verwachten, waar-
van God de ontwerper en bouwmeester is (Hebr. 11:10).

(Wordt D.V. vervolgd)
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