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Jezus ga mij voor
op het levensspoor;

doe mij toch getrouw Uw schreden
volgen; in Uw voetstap treden. 

Voer mij aan Uw hand
tot in ‘t Vaderland.

Zou ‘t mij bang vergaan,
leer mij vast te staan;

doe mij in de bangste dagen
nimmer over moeiten klagen;

want door smarten heen
vind ik U alleen.

Richt mijn leven lang, 
Jezus, toch mijn gang;

voert Gij mij op ruwe wegen;
‘k ken ook daar uw hulp en zegen

en aan ‘t eind der baan
mag ik binnen gaan.

   naar Gez. 222, Ned. Herv. Bundel
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Niet mijn geloof, maar Jezus Christus
(naar een serie van 4 lezingen, gehouden door J.Ph. Buddingh)

__________________________________________________________

Marcus 5:22-34: “En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, 
wiens naam Jaïrus was; en toen hij Hem zag, wierp hij zich neer aan Zijn 
voeten en smeekte Hem dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smeek 
U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en 
zal leven. En Hij ging met hem mee; en een grote menigte volgde Hem 
en zij drongen tegen Hem aan. En een zekere vrouw, die al twaalf jaar 
bloedvloeiïngen had, en veel geleden had door toedoen van veel dokters, 
en alles wat zij had daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, 
maar met wie het veeleer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord 
en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, want 
zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken zal ik gezond worden. En 
meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam 
dat zij van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat 
er kracht van Hem uitgegaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en 
zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? En Zijn disciplen zeiden tegen Hem: 
U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij 
aangeraakt? Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan 
had. En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met 
haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor Hem neer en vertelde Hem 
de volle waarheid. Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u 
behouden: ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.”

Tot zover dit gedeelte. Ik denk dat dit een van die gebeurtenissen is 
geweest die nog al wat gevolgen heeft gehad. Want in hoofdstuk 6:56 
lezen we: “En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, 
daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij, al was het 
maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem 
aanraakten, werden gezond.” Dat is erg opvallend; het voorbeeld van 
deze vrouw heeft veel navolging gekregen. Maar hoe is ze tot deze 
daad gekomen? Ze had van Jezus gehoord. (vers 27) Wij moeten ons 
goed realiseren dat de Heer Jezus in die tijd waarin Hij in Galilea 
rondtrok honderden mensen genezen heeft, welke ziekte of kwaal 
ze ook hadden. Mensen zijn als patiënt van huis gegaan, maar 
kwamen allen gezond terug. Dus het is te begrijpen dat het gerucht 
van Hem in die hele landstreek rondging en dat gerucht kwam ook 
deze vrouw ter ore. 
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Maar we zijn begonnen met lezen bij vers 22 niet bij vers 25. En 
daar lazen we over een overste van de synagoge. Een man van 
aanzien dus, Jaïrus was zijn naam. En ook hij had van de Heer Jezus 
gehoord. En ook hij had problemen, want zijn dochtertje was ernstig 
ziek: “Mijn dochtertje ligt op sterven”. Jaïrus had ongetwijfeld van alles 
geprobeerd, net als de vrouw, maar op het moment waarop hij bij de 
Heer Jezus kwam, lag zijn dochtertje op sterven. En wat doe je dan? 
Dan ben je bereid om alles te doen. Nu, Jaïrus ook. Hij had van de 
Heer Jezus gehoord en hij aarzelde niet om naar Hem toe te gaan 
want in Hem zag hij de enige oplossing. Hij had genoeg over Hem 
gehoord om te weten dat Hij macht had om te genezen. Jaïrus ging 
er vanuit dat als deze Meester, deze Rabbi, zijn handen maar op zijn 
dochtertje zou leggen, ze behouden zou worden en leven. Daarvan 
was hij overtuigd en daar vertrouwde hij op.
In vers 21 lezen we dat een grote menigte Hem volgde en dat zij 
tegen Hem aandrongen. Een ieder duwde en drong om zo dicht 
mogelijk bij de Meester te komen. Want daar was wat te beleven. 
Hij sprak zoals een farizeeër nog nooit gesproken had. Het woord 
dat Hij sprak, deed je op hetzelfde moment beseffen dat Hij met 
gezag sprak. En dat niet alleen, Hij deed ook wonderen en tekenen 
en wij mensen zijn nu eenmaal nieuwsgierig en dat was hier ook 
zeker het geval. En dan komt Jaïrus. We lazen: “en toen hij Hem zag, 
wierp hij zich neer aan Zijn voeten.” Ik denk dat heel wat mensen opzij 
zijn gegaan voor Jaïrus, hij was tenslotte een bekende man en zo 
kon hij bij Jezus komen en is daar aan Zijn voeten neergevallen en 
heeft hij Hem gesmeekt mee te komen naar zijn op sterven liggende 
dochtertje. Jezus ging met hem mee, maar al de mensen ook, die 
wilden graag een wonder zien. 
En dan krijgen we het verhaal waar ik de aandacht op wil vestigen. 
We lazen over een vrouw die het niet getroffen had, die al twaalf jaar 
leed aan bloedvloeiing. Nu we weten allemaal wel dat bloedverlies 
je ernstig kan verzwakken. Deze vrouw had daar dag aan dag last 
van en het verzwakte haar zeker. Als iemand dus voortdurend 
bloed verliest, moet hij of zij beslist naar de dokter en die zal daar 
zeker grondige aandacht aan schenken. Nu, deze vrouw had dat 
twaalf jaar beleefd en was ook naar de dokter gegaan. We hebben 
dat gelezen: “...en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en 
alles wat zij had daaraan uitgegeven had,...” Ik denk dat we geen van 



4

allen juichend naar de dokter gaan, maar zij had veel doorstaan 
van allerlei geneesheren. En in plaats dat de vrouw er baat bij had 
gevonden, had ze er alleen maar meer narigheid van gekregen en 
werd ze tevergeefs geplaagd omdat het allemaal niets hielp en dat 
was wel erg teleurstellend. Dus die vrouw was aan het eind van haar 
latijn. Ze was er niet beter van geworden, maar veeleer erger: “...en 
geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was,...”. 
Dan lezen we dat ze van Jezus had gehoord. Wat zou ze van Hem 
gehoord hebben? Dat Hij een goede dokter was? Nee, want als 
zij in Hem een goede dokter had gezien dan was ze naar Hem 
toegegaan om met Hem over haar kwaal te spreken en Hem te 
vragen of Hij haar misschien genezen kon. Maar dat heeft ze niet 
gedaan. Ze had van Hem gehoord dat allen die bij Hem kwamen, 
door Hem genezen werden, welke ziekte of kwaal ze ook hadden. 
Niet met wondermiddelen, ook niet met een operatie of een nieuwe 
behandelmethode, nee, door Zijn hand, als Hij ze aanraakte, of 
alleen maar door een woord dat Hij sprak: ‘ga heen en wees genezen 
van uw kwaal.’ Heel wonderlijk, maar deze Man, deze Rabbi, deze 
Jezus van Nazareth scheen een macht te hebben die niemand anders 
had. Dat was uniek. Dat was nog nooit gehoord. Dat was nog nooit 
gezien. En dat niet alleen, Hij had iedereen geholpen, nooit iemand 
geweigerd die tot Hem kwam. Men bracht zieken of was zelf ziek en 
er was nog nooit iemand teruggestuurd. Ze werden allen genezen. 
Wonderlijk. En niemand hoefde daarvoor ook maar iets te betalen.
Ongelooflijk. Dat was iets wat nog nooit gehoord en nog nooit gezien 
was. Maar zo was het en dat had de vrouw van Jezus gehoord. En ze 
heeft bij zichzelf gezegd dat er maar één oplossing was en dat was 
dat ze bij die Jezus van Nazareth moest zien te komen en hier lezen 
we dat ze die gelegenheid heeft gevonden, als de Heer Jezus op weg 
is naar het huis van Jaïrus. 
Kunt u zich voorstellen, die vrouw die toch al erg verzwakt was, 
heeft de moeite genomen om de Heer Jezus op te zoeken en naar 
Hem toe te gaan Hij was inmiddels al weer op weg naar een andere 
plaats, naar het huis van Jaïrus. Erg vermoeiend voor een vrouw die 
al twaalf jaar vloeide. En dan komt ze dichterbij en wat ziet ze dan? 
Een drom mensen waar je onmogelijk doorheen kunt komen. Een 
hele moeilijke situatie voor haar. 
Bovendien lezen we in Leviticus dat een vrouw die vloeit onrein 
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was. (Lev. 15:19-33) En een ieder die haar aanraakte werd ook 
onrein. Alles wat die vrouw aanraakte werd onrein! Dus het was 
geen kleinigheid. Daarom werd ze geschuwd door de mensen. En 
daar loopt nu een menigte mensen met in het midden Degene bij 
wie ze zijn moet, Jezus, maar zij is onrein, zou Hij wel zo’n onreine 
vrouw willen ontvangen en laten die mensen haar wel toe omdat ze 
onrein is? Die vrouw heeft daar niet over geredeneerd, heeft daar 
misschien nauwelijks over gedacht. Die had twaalf jaar lang gedacht, 
geredeneerd en getobd en twaalf jaar lang had ze van alles van de 
mensen aangehoord, zonder ook maar enig resultaat. En nu was er 
maar één ding wat haar bezig hield: ‘ik moet en zal vandaag bij Jezus 
van Nazareth komen en wat andere mensen zeggen, interesseert me 
niet, want dat helpt me niet. Er is maar één oplossing voor mij: ik 
moet bij Jezus van Nazareth komen want daar vind ik genezing.’ (Ik 
zeg het maar in mijn eigen woorden.) 
Wat bracht die vrouw hiertoe? Dat hebben we gelezen in vers 34. 
De Heer Jezus zei tegen haar: “Dochter, uw geloof heeft u behouden; 
ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.” Geloof bracht 
haar tot Jezus. Je moet dus geloof hebben. Ja, dat is zo. Deze vrouw 
had geloofd en als je gelooft dan kun je gezegend worden. Zonder 
geloof wacht je tevergeefs op zegen van God, op de hulp van God. 
En dan niet alleen wat de genezing van je lichaam betreft, dat is een 
belangrijke zaak, maar er is iets veel belangrijkers, waar dit een beeld 
van mag zijn: de genezing van je ziel. Het probleem van je zonden. 
De ongerechtigheden in je leven. Hoe word je daarvan genezen? 
Hoe word je daarvan gereinigd? Dan moet je geloof hebben. Geloof 
is blijkbaar een wonderlijk iets. Als je geloof hebt, dan word je 
behouden, gereinigd en verlost van je zonden, dan vind je geestelijk 
gezien genezing. Deze vrouw had geloof, dus geen wonder dat het 
goed ging. 
Ja, maar laten we die vrouw nog eens even voor de aandacht nemen. 
Als u nu aan die vrouw gevraagd had: “Kunt u even stoppen, een 
halve minuut kan er wel af, even stoppen. Wat verwacht u nu, u wilt 
graag genezen worden maar denk erom, daar is geloof voor nodig. 
Heeft u wel geloof? Vrouw denk erom, u denkt dat het zomaar gaat 
maar heeft u wel geloof?” Ik denk dat die vrouw waarschijnlijk 
zou hebben gezegd: “meneer het spijt me wel, maar ik heb voor 
dergelijke vragen helemaal geen tijd want straks is de Meester 
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verdwenen en dan heb ik Hem nog niet ontmoet. En ik moet en zal 
Hem vandaag ontmoeten en ik moet Hem aanraken want alleen bij 
Hem is genezing, dus houdt me alsjeblieft niet op. Ik moet door.” 
Ik denk trouwens dat ze niet eens geluisterd zou hebben. Over de 
hoeveelheid of soort geloof heeft die vrouw niet nagedacht, daar 
is ze niet mee bezig geweest. Waarom niet? Daar had ze geen tijd 
voor. Ze was al twaalf jaar ziek. En ze wist goed wat dat betekende. 
Ze moest hulp hebben. Een oplossing voor haar nood. En daarom 
deed ze maar één ding: ze ging daar naar toe waar Jezus was en 
daar aangekomen bij de buitenste rij mensen heeft ze zich door de 
mensen heen gedrongen tot ze bij Hem was. Je kunt haar in gedachte 
zien wurmen en duwen zodat ze er net tussendoor kon. De mensen 
hebben waarschijnlijk ook omgekeken en gezegd: “hé, wat moet jij 
daar?” Die vrouw praatte echter niet, die moest verder. Maar hoe 
dichter ze bij de Heer Jezus kwam hoe moeilijker het werd, het 
was bijna een ondoordringbare haag. En tenslotte had ze wel in de 
gaten dat ze er gewoon niet door kwam. En toen heeft ze bij zichzelf 
gezegd: “Ik doe het anders, ik ga zo ver mogelijk naar voren, net 
zolang tot Hij op een armlengte afstand van me is. Al staan er dan 
nog twee mensen tussen, dat is dan niet erg meer want als ik me dan 
buk dan kan ik waarschijnlijk net de zoom van zijn kleed aanraken 
en als ik de zoom van zijn kleed maar aanraak dan word ik gezond.” 
Zo staat het er ook: “Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van 
achteren, en raakte Zijn kleed aan;...” (St. Vert.) En terstond droogde de 
bron van haar bloedvloeiing op. En ze merkte aan haar lichaam dat 
ze van de kwaal genezen was. 

Nu wil ik u iets voorlezen over geloof uit 1 Samuël 15. Daar lezen 
we dat koning Saul opdracht had gekregen om de Amalekieten uit 
te roeien: “Ga nu heen, en versla Amalek, en sla alles wat hij heeft met 
de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot 
zuigeling, van rund tot schaap, en van kameel tot ezel.” (vers 3) Dat heeft 
hij volgens eigen zeggen keurig gedaan. (vers 13) De beste schapen en 
koeien had hij echter bewaard om in de eigen stal te zetten, volgens 
hem om de Here een offer te brengen, (vers 15) en ook koning Agag 
had hij gespaard. Het was natuurlijk fantastisch om die overwonnen 
koning mee te slepen en overal te laten zien. Dat was eervol. Maar 
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dan komt Samuël en wijst hem op zijn ongehoorzaamheid. Tenslotte 
lezen we in vers 32: “Toen zei Samuël: Breng Agag, de koning van de 
Amalekieten, bij mij.” En dan staat er: “Agag ging fier naar hem toe, en 
Agag zei: De bitterheid van de dood is beslist geweken.” Dat was Agag. 
Hij had een niet zo zuinige strijd meegemaakt, zijn troepen waren 
verslagen en toen hadden de Israëlieten het vonnis voltrokken: ze 
hadden die Amalekieten allemaal gedood maar Agag werd tot zijn 
grote verbazing gespaard. Hij was wel gebonden, maar gespaard: 
“Ik ben wel gevangen, overwonnen, maar de bitterheid van de dood 
is geweken.” Dat was zijn geloof. Dan lezen we in vers 33: ”Maar 
Samuël zei: Zoals uw zwaard de vrouwen van hun kinderen beroofd heeft, 
zo zal onder de vrouwen uw moeder van haar kinderen beroofd worden 
Toen hakte Samuël Agag in stukken, voor het aangezicht van de Heere in 
Gilgal.” Wel, dat geloof van Agag heeft hem niet geholpen: een paar 
tellen later werd hij door de profeet gedood. Nu zegt u natuurlijk 
dat dat een verkeerd geloof was en daar hebt u gelijk in. Het geloof 
als begrip zegt niets. De betekenis en de kracht van ons geloven is 
afhankelijk van hetgeen we geloven. Stelt u zich voor dat die vrouw 
wel van de Heer Jezus had gehoord, veel over Hem gesproken had 
met familieleden, buren en bekenden en ervan overtuigd was dat Hij 
haar kon genezen, maar vervolgens thuis was blijven zitten en niet 
naar de Heer Jezus toe was gegaan. Wat zou er dan gebeurd zijn? 
Dan was ze toch ziek gebleven? En tenslotte zou ze zijn overleden. 
Geloof op zichzelf, los gekoppeld van de Heer Jezus, heeft geen 
betekenis. 
In Ef. 2:8 lezen we: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het 
geloof, ....” Weet u hoe wij dat soms lezen? : wij zijn behouden 
geworden om ons geloof. Maar dat staat er niet. Wij zijn niet 
behouden geworden omdat wij geloven zodat God als het ware uit 
de hemel neerziet en zegt: “Kijk daar is iemand die gelooft, dat is een 
mooie eigenschap, een mooie basis voor behoudenis, dus die zal Ik 
behouden.” Nee, er is een heel andere basis voor onze behoudenis. 
Als een zondaar behouden wordt, komt dat omdat de Heer Jezus de 
mogelijkheid geschapen heeft. Doordat de Heer Jezus voor zondaren 
gestorven is. Dat is de basis en niet die goede eigenschap die geloof 
genoemd wordt. 
Waardoor is deze vrouw dan genezen? Niet omdat ze geloofde dat 
de Heer Jezus haar kon genezen, maar omdat ze Jezus aanraakte! 
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Daar heb je het. Niet ‘wat’ maar ‘Wie’ heeft haar genezen. De 
Heer Jezus! Daar heeft u nu precies de kern. Dat is zo ontzettend 
belangrijk. Stelt u zich voor dat die vrouw was gaan zitten en zich 
afgevraagd had hoe het nu eigenlijk met haar zat, of ze wel genoeg 
over die Rabbi van Nazareth wist en of ze wel goed genoeg van Hem 
dacht en of ze wel het goede geloof had. Weet u waar die vrouw dan 
mee bezig was? Met zichzelf en haar geloof! Kan dat genezen? Nee, 
dat kan niet genezen. Wat kan dan wel genezen? Niet met jezelf 
bezig zijn maar met de Heer Jezus. Dat kan genezen. 
Toen de Israëlieten gebeten waren door de slangen in de woestijn 
(de slang is een beeld van de duivel en die heeft als het ware gif in 
onze ziel gespoten), moesten ze op de koperen slang die op die stok 
hing, zien. Dan zouden ze genezen worden. Niet op zichzelf zien, 
maar op die slang. 
Nu, deze vrouw moest niet met zichzelf bezig zijn, ook niet met 
haar bloedvloeiing, ook niet met de mate en kwaliteit van haar 
geloof, nee, zij moest bezig zijn met Jezus. Daar gaat het om. En dat 
heeft ze gedaan. Als de Heer Jezus zegt: Dochter, uw geloof heeft 
u behouden, dan bedoelt Hij dat ze in Hem geloofd had omdat ze 
anders nooit naar Hem toegekomen was en nooit had geprobeerd 
om Hem aan te raken. Ze was overtuigd geweest dat Hij haar kon en 
wilde helpen en dat ze bij Hem moest zijn. 

Hoe is het met ons? Zoals deze vrouw twaalf jaar leed aan 
bloedvloeiing, zo lijden alle mensen en ook wij aan die ene grote 
kwaal: de zonde in ons hart en daar kan niemand ons van genezen. 
We kunnen het ook niet veranderen of stoppen. Niemand kan 
zichzelf verbeteren, niemand kan zichzelf rechtvaardigen. Alle 
goede bedoelingen ten spijt. 
Israël kreeg van God zelf het allerbeste recept: de wet. God heeft 
gezegd: “doe dat en gij zult leven.”, maar ze konden het niet. 
Er is er maar Eén die dat kon, maar kan en wil Die ons helpen? 
Nu daar komt deze geschiedenis in Marcus ons te hulp. Kunnen? 
Moet u deze geschiedenis eens goed lezen: ze raakt alleen zijn kleed 
van achteren aan en wordt genezen, vervolgens zegt de Heer Jezus: 
‘wie heeft mijn kleren aangeraakt?’. Hij was zich terstond bewust 
van de kracht die van hem uitgegaan was. Het hart van de Heer 
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Jezus ging uit naar elk individu. En dat was zo met iemand die voor 
Hem stond, maar het was ook zo met iemand die Hij niet eens 
zag omdat die achter Hem stond. Hij hoefde ze niet te zien, want 
Hij had ze al gezien. Hij die alle dingen weet, ook ons hart kent, 
ons innerlijk en al onze motieven, Hij wist wat er gebeurd was en 
als de Heer Jezus hier vraagt wie zijn kleren aangeraakt had, dan 
heeft Hij dat niet gevraagd omdat Hij het niet wist maar opdat de 
vrouw te voorschijn zou komen. De vraag of Hij kan en wil helpen 
wordt hierdoor beantwoord. Hij die alle dingen weet, alle dingen 
ziet en onder zovele mensen er eentje ziet die van achter zijn kleed 
aanraakt en weet wat er aan de hand is, zou Hij niet weten wat er 
met ons aan de hand is? Zou zijn arm korter zijn geworden? Zou 
Hij die alwetend is, vandaag niet meer alwetend zijn? Zou Hij die 
almachtig is, een beetje van zijn macht kwijt geraakt zijn? Nee, Hij 
is nog steeds zo machtig. Hij kan en wil nog steeds een zondaar 
genezen, ook vandaag. 

Ik ken u niet allemaal, ik hoop dat u allemaal de Heer Jezus kent, 
maar stel dat iemand die dit leest nog geen vrede heeft en zich 
afvraagt of God hem/haar kan helpen, dan kan ik u verzekeren dat 
God inderdaad kan helpen. Voor Hem is niets te groot. Nee, zijn 
macht is niet minder geworden. Maar nu die andere vraag: wil Hij 
dat? Deze vrouw heeft niets gevraagd. Nee, die vrouw was er van 
overtuigd dat Hij wilde helpen. En de vraag of de Heer Jezus u wil 
helpen, wil verlossen en reinigen van uw zonden, hoeft niet gesteld 
te worden. Die bereidheid is er bij Hem. Bij Hem vindt u vergeving 
van zonden en het eeuwig leven.
En als we op Hem zien en geloven dat Hij waarachtig de Zoon van 
God is die voor zondaren gekomen is en we erkennen onze schuld 
voor Hem dan vergeeft Hij onze zonden en dan hebben we het 
eeuwige leven door op Hem te zien. Hij is waarachtig een Heiland 
van zondaren, Die ook vandaag nog machtig en bereid is om een 
ieder die tot Hem komt voor eeuwig te behouden. 

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

5e bedeling: de wet

Nadat Jozef, zijn broers en dat hele geslacht gestorven zijn, komt 
er een Farao aan het bewind, ‘die Jozef niet gekend heeft’ (Ex. 1:8). 
Er gaat dan ook een andere wind waaien. Het nageslacht van Jakob 
was sterk uitgebreid en dat groeiende volk wordt door Farao als een 
bedreiging ervaren. Het joodse volk wordt onderdrukt en tot slaven-
arbeid veroordeeld.
In het geslacht van Levi wordt een jongetje geboren, Mozes, dat 
het derde kind is in dat gezin. De ouders van dit kindje zien ‘dat hij 
schoon’ is, terwijl Stefanus er later een dimensie aan toevoegt door 
te zeggen ‘dat hij schoon was voor God’ (Ex. 2:2 en Hand. 7:20). 
Mozes wordt, via de dochter van Farao, aan het Egyptische hof op-
gevoed. Als hij de leeftijd van veertig jaar heeft bereikt, ziet hij om 
naar zijn broeders, de kinderen van Israël (Hand. 7:23). Hij ziet dat 
een Egyptenaar iemand van zijn broeders mishandelt, waarop hij 
de Egyptenaar dood slaat, om vervolgens te vluchten naar het land 
Midian. Daar trouwt hij met Sippora (vogeltje) en hij noemt zijn 
eerstgeboren zoon, Gersom, naar zijn situatie: ‘Ik ben een vreemde-
ling…in een vreemd land’ (Ex. 2:22). Hij verricht daar het werk van 
een herder. Na ca. veertig jaar herderschap legt hij, waarschijnlijk 
onbewust, een proeve van bekwaamheid af: hij ziet kans om een 
hele kudde naar de overkant van de woestijn te leiden. Hij is dan 
inmiddels tachtig jaar oud geworden (Ex. 3:1 en 7:7). Hij had een 
veertigjarige opleiding in de woestijn nodig (Hand. 7:30), voordat 
God hem kon gebruiken om die andere kudde, de Israëlieten, veer-
tig jaar door de woestijn te leiden en die veilig naar de overkant, 
het beloofde land te brengen. Mozes moest leren dat hij het volk 
niet kon verlossen door kracht of geweld, door in eigen kracht de 
Egyptenaar dood te slaan, maar dat hij de leiding van Gods Geest 
nodig had (Zach. 4:6). Een Egyptenaar doodslaan is één ding, maar 
een paar miljoen mensen levend door een woestijn leiden, is van 
een andere orde!
Toen Jakob, de herder, zijn broer Ezau, de jager (Gen. 27:3), ont-
moette, wilde deze hem aanzetten tot spoed. Jakob sprak toen de 
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wijze woorden: “Mijn heer trekke toch vóór zijn knecht uit en ik wil op 
mijn gemak verder trekken, naar de tred van het vee…en naar de tred van 
de kinderen,...” (Gen.33:14). Herders jagen de kudde niet op, maar 
behoeden hun kudde en dat had Mozes inmiddels geleerd.
God zag en hoorde hoe het nageslacht van Jakob zuchtte onder 
de slavernij en daarop gedacht de Here het verbond dat Hij met 
Abraham, Isaäk en Jakob gesloten had, en ‘God had bemoeienis met 
hen’ (Ex. 2:23-25). Het land Egypte dat aanvankelijk leek op de hof 
des Heren (Gen. 13:10), blijkt in werkelijkheid een ijzeroven te zijn 
(Deut. 4:20 en Jer. 11:4).
Als we écht de hof des Heren zoeken, moeten we niet naar Egypte, 
dat is de wereld, gaan maar moeten we gaan naar die plaats, het 
kruis op Golgotha, waar de Heiland de mens de weg gewezen heeft 
naar het ware Paradijs, dat van God is (Luc. 23:43 en Openb. 2:7).

Mozes was door God voorbestemd om het volk Israël uit Egypte te 
leiden, maar Mozes zoekt allerlei uitvluchten om aan die opdracht 
te ontkomen. Herkent u dat ook in uw eigen leven? In sommige 
situaties willen we graag vooraan staan, maar als het gaat om de 
geestelijke dingen hebben we genoeg argumenten om ons te veront-
schuldigen.
God verschijnt als een vuurvlam in de braamstruik, die daardoor 
wel in brand staat, maar niet verteert. Op die wijze probeert de Here 
aan Mozes duidelijk te maken dat ook het volk Israël wel in een 
ijzeroven leeft, maar desondanks niet door dat vuur verteerd wordt 
(Ex. 3:2). Ook de drie vrienden van Daniël werden in een brandende 
vuuroven geworpen, maar dat vuur deed hen geen schade (Dan. 
3:23-27 en Jes. 43:2b); koning Nebukadnezar stond perplex!
God is de Onveranderlijke en ondanks de Holocaust, waarin vele 
joodse mensen zijn omgekomen, is het nog nooit een wereldlei-
der gelukt om het volk Israël uit te roeien. De laatste profeet in het 
Oude Testament schrijft voor dit volk dan ook de troostrijke woor-
den: “Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, 
zijt niet verteerd.” (Mal. 3:6). Zo zal, in de naaste toekomst, opnieuw 
getracht worden het joodse volk uit te roeien (denk bijv. aan de 
pogingen van Iran en aan de komende, grote verdrukking), maar de 
belofte van de Here blijft: ‘Ik, de Here, ben niet veranderd’, want Hij 
die beloofd heeft, is getrouw, óók t.a.v. zijn volk Israël.
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Als Mozes zich blijft verzetten, stuurt God zijn drie jaar oudere broer 
Aäron naar hem toe om hem terzijde te staan (Ex. 4:14-16). Zo gin-
gen die beiden tezamen, Mozes als de verlosser en Aäron als de ho-
gepriester, een prachtig ‘voor’beeld van de Here Jezus, die zowel de 
ware Verlosser als de ware Hogepriester is (Fil. 3:20 en Hebr. 6:20).
Farao is echter niet van plan om het volk Israël, dat in zijn dienst 
staat, zomaar te laten vertrekken. Slechts na een tiental rampen geeft 
hij uiteindelijk toestemming dat zij het land mogen verlaten. Zo is 
het nog steeds in deze wereld: satan, waarvan de Farao een beeld is, 
doet al het mogelijke om hen, die in zijn dienst staan, te verhinderen 
om het terrein van de wereld te verlaten om naar de Here te luisteren 
en in Zijn dienst te komen.
Mozes had een poging gedaan om één Israëliet te verlossen door 
de dood van een Egyptenaar, maar God heeft het gehele volk Israël 
verlost door de dood van een lam! Zo geldt dat nog steeds in deze 
wereld: God verlost mensen uit de macht van satan door de dood 
van hét Lam! In Egypte was een luid gejammer, vanwege de dood 
van hun eerstgeborenen, maar voor alle mensen in de wereld is er 
verlossing mogelijk en eeuwige vreugde, door de dood van dé Eerst-
geborene, het Lam, de Here Jezus (Openb.1:5)!

God maakte met de verlossing van Israël een nieuw begin, toen Hij 
zei: ‘deze maand zal u het begin der maanden zijn’ (Ex. 12:2). Zoals 
er bij Noach een nieuw begin was toen het oordeel over de wereld 
was geweest (de zondvloed), zo is er ook in het land Egypte een 
nieuw begin gemaakt toen een lam in huis genomen en na drie da-
gen geslacht moest worden.
Deze eerste maand, genaamd Abib (Ex. 13:4), later genaamd Nisan 
(Neh. 2:1), was aanvankelijk niet de eerste maand op de joodse ka-
lender. Op basis van de scheppingsgeschiedenis, waarin staat dat de 
mens al het zaaddragende gewas als spijze mocht gebruiken, zijn 
de Joden (nog steeds) van mening dat de zesde scheppingsdag ten 
tijde van de herfst geweest moet zijn, want dan dragen de gewassen 
en de bomen hun zaad. Nu nog steeds vieren de Joden hun nieuw-
jaarsdag, Rosh Hashanna, aan het begin van de herfst, op de eerste 
dag van de zevende maand en niet op de eerste dag van het nieuwe 
jaar. God doorbreekt deze maandcyclus en Hij geeft opdracht dat 
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op de tiende van de eerste maand (Abib), iedere joodse familie een 
lam in huis moet nemen dat op de veertiende van de eerste maand 
geslacht moet worden. Na de negen voorgaande oordelen, waarvan 
de meesten alleen de Egyptenaren troffen, zal het tiende en laatste 
oordeel over al de inwoners van het land komen. God wijst zijn volk 
echter de weg, waardoor zij behouden kunnen worden voor het ko-
mende oordeel. De oplossing is: schuilen achter het bloed van het 
geslachte lam.
Zo luidt nog steeds Gods boodschap voor een ieder in de huidige 
wereld: er is alléén vrijkoping mogelijk door het bloed van het Lam, 
Jezus Christus! De apostel Petrus schrijft daarover: “wetend…dat gij 
zijt vrijgekocht…met het kostbare bloed van Christus, als van een onberis-
pelijk en onbevlekt Lam” (1Petr. 1:18,19).
De Here wilde dat het volk Israël drie dagreizen ver de woestijn 
zou intrekken, om Hem een offer te brengen (Ex. 3:18). Drie dagen 
herinnert ons aan de tijdsduur die de Here Jezus in het graf gelegen 
heeft. Gescheiden van de wereld (Egypte), mogen wij nu na de der-
de dag, op de opstandingdag van de Here Jezus, onze offers brengen 
van lof en dank.

De verantwoordelijkheid.

Nadat de Here het volk Israël uit Egypte heeft verlost en het volk 
gezien heeft dat de Farao met zijn leger verdronken is in de zee, 
voorziet de Here het volk in de woestijn van vlees, brood en water 
(Ex. 16:13-15 en 17:6). Het volk volgde de Here naar de woestijn 
en voor God was dat een vreugde. De Here beschrijft dat later Zelf 
met de  volgende woorden: “Ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, 
de liefde van uw bruidstijd, toen gij Mij gevolgd waart in de woestijn, in 
onbezaaid land” (Jer.2:2). Israël was in deze woestijn, die onbezaaid 
was en waar in de natuur dus niets eetbaars te vinden was, volledig 
afhankelijk van Gods voorzieningen. Waarom zorgde God voor zijn 
volk? Omdat Hij Zich hield aan de belofte die Hij aan Abraham 
gegeven had: “Zij vroegen, en hij deed kwakkelen komen, met brood uit 
de hemel verzadigde Hij hen. Hij opende de rots, en wateren vloeiden, zij 
stroomden door de dorre streken als een rivier; want Hij gedacht aan zijn 
heilig woord, aan Abraham zijn knecht. Hij voerde zijn volk uit met blijd-
schap, zijn uitverkorenen met gejubel.” (Ps.105:40-45).
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Welk doel had God met zijn volk, waartoe had Hij hen bevrijd uit 
Egypte? De Here Zelf vertelt aan Mozes dat Hij het joodse volk heeft 
bevrijd uit de slavernij van de Egyptenaren om in de dienst van God 
te komen. Hij laat het volk weten: “gij hebt gezien, wat Ik de Egyptena-
ren heb aangedaan. En dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij ge-
bracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond 
bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn,… . En gij zult 
Mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk.” De Here had grote 
plannen met zijn volk! Nog vóórdat het joodse volk de tijd genomen 
had, om eens aandachtig te luisteren naar hetgeen het verbond van 
de Here inhield, antwoordde zij: “Alles wat de Here gesproken heeft, 
zullen wij doen” (Ex. 19:4-8). Met hun schromelijke zelfoverschatting 
zouden ze al binnen enkele dagen worden geconfronteerd. 
God daalt neer op de top van de berg Sinai en Mozes klimt naar bo-
ven. God geeft aan Mozes de ‘Tien Woorden’ (Ex. 34:28), en diverse 
voorschriften voor o.a. de eredienst (Ex. 20:1-17). God toont in de 
wet wat Hij van de mens mag eisen: een leven in overeenstemming 
naar Zijn wil, want de Here had de mens immers geschapen naar 
Zijn beeld (Gen. 1:27). De apostel zegt over de wet: “Zo is dan de wet 
heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed” (Rom. 7:12).

Het falen.

Tijdens het verblijf van Mozes op de berg Sinai, begint het volk te 
twijfelen of hij nog wel zal terugkeren. Het eist van Aäron dat hij 
voor hen een gouden kalf maakt, zoals ook de Egyptenaren hadden, 
om dat kalf als een god te vereren (Ex. 32:1-4). Nog vóórdat Mozes 
met de twee stenen tafelen, die door God Zelf beschreven waren, 
was afgedaald van de berg, was het volk al in zonde gevallen. Het is 
zoals de apostel later zou schrijven: “Israël… is aan de wet niet toege-
komen” (Rom. 9:31). 
Dat brengt ons bij de kern van het menselijk probleem: enerzijds 
is de wet heilig, rechtvaardig en goed, maar anderzijds is de mens, 
waarop de wet van toepassing is, onheilig, onrechtvaardig en slecht 
(Rom. 1:29-31). God had aan Adam en Eva slechts één gebod ge-
geven: niet eten van de boom der kennis van goed en kwaad en ze 
waren ongehoorzaam (Gen. 2:17). Het volk Israël was niet bereid 
om zich te houden aan de Tien Woorden, om daarmee aan Gods 
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rechtvaardige eisen te voldoen. Echter, niet alleen Adam, Eva en 
het joodse volk hebben gefaald ten aanzien van Gods rechtvaar-
dige eisen, maar Paulus constateert: “Niemand is rechtvaardig, ook niet 
één,...”, en dat geldt óók voor ons! (Rom. 3:10-12).
Als het joodse volk al eeuwen in Israël woont, geeft de Here Jeremia 
opdracht om in de stad Jeruzalem te gaan zoeken of er misschien 
één mens te vinden is die recht doet, zodat de Here Jeruzalem kan 
vergeven; maar ook die ene mens was daar toen niet te vinden (Jer. 
5:1). Eeuwen later zou er wel een Mens in Jeruzalem komen, de 
Here Jezus, die rechtvaardig was en Zijn rechtvaardigheid is de basis 
waarop God in de toekomst aan Jeruzalem vergeving kan schenken. 
Bij Zijn wederkomst op aarde, wordt Jeruzalem dan de stad van de 
grote Koning (Matth. 5:35). “Dan zal uit Sion de wet uitgaan, en des He-
ren woord uit Jeruzalem” (Micha 4:2). Dan zal Hij, de Here Jezus, die 
als enige Mens de wet geheel vervuld heeft (Matth. 5:17), met macht 
en gezag over alle volkeren regeren. Dan zal het lied van Mozes, 
de knecht van God, en van het Lam klinken, zeggende: ”Groot en 
wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waar-
achtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren…Want alle volken zul-
len komen en zullen voor U neervallen in aanbidding” (Openb.15:3,4). 
Tijdens de hele reis door de woestijn, waarin God op alle mogelijke 
manieren voorzag in hun levensbehoeften en het volk beschermde 
tegen de vijanden, hebben de Israëlieten hun afgoden bij zich ge-
houden en aanbeden (Amos 5:25,26 en Hand. 7:39-43).

Het oordeel.

Sinds de mens, door de overtreding van Adam en Eva, in de zonde is 
gevallen, woont de zonde sindsdien in het vlees en is de mens van 
nature niet meer in staat om goed te doen (Rom. 7:17-24).Ook al zou 
de mens het willen, hij/zij kan het gewoonweg niet, omdat “de ge-
zindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich 
niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet:...” (Rom. 8:7). Daar-
mee is de hopeloze positie van de mens duidelijk aangegeven. Voor 
de Here staat geen andere weg open dan het vlees te oordelen, “want 
uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden” (Gal.2:16). 
Conclusie: Gods wet is heilig en goed, maar de mens deugt niet en 
kan de wet niet volbrengen. Na dit geconstateerd te hebben roept 
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Paulus uit: “Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes 
doods?” Maar dan volgt zijn, en hopelijk ook onze, juichkreet: “Gode 
zij dank door Jezus Christus, onze Here” (Rom.7:24,25).
In plaats dat de wet een zegen werd voor de mens, werd de wet, om-
dat de mens niet in staat is om die geheel te volbrengen, een vloek 
voor hem, omdat de wet de mens veroordeelt (2 Kor. 3:9).
Om de vijandschap die tussen God en de natuurlijke mens bestaat, 
te beëindigen bestaat er maar één oplossing: de vijandschap doden! 
Om dat te bereiken zou God de natuurlijke mens moeten doden. 
Maar omdat God de mens naar zijn eigen beeld had geschapen en 
de mens liefhad, had Hij, reeds van vóór de grondlegging der we-
reld, een andere oplossing. God zou Zelf, in de gestalte van zijn 
Zoon, de Here Jezus, in het vlees komen, om de straf, die wij ver-
diend hadden, Zelf te ondergaan. De apostel schrijft daarover: “In 
den beginne was het Woord… en het Woord was God… en het Woord is 
vlees geworden” (Joh.1:1,14). Christus is het vleesgeworden Woord 
(Hebr. 2:14). De Here Jezus heeft op het kruis de doodstraf onder-
gaan en heeft op het kruis, in zijn vlees, de vijandschap gedood, 
zodat voor een ieder die nu in Hem gelooft, geen vijandschap meer 
met God bestaat, maar vrede met God. (Zie Ef. 2:14-19.)

Sommige gelovigen zijn van mening dat de wet voor hen een ‘chris-
telijke leefregel’ is. De Bijbel leert ons anders. De wet is voor de 
mens:

- een gevangenis (Rom. 7:6,23),
- een bediening des doods (2 Kor. 3:6,7),
- een vloek (Gal. 3:10,13),
- een bedekking (2 Kor. 3:15,16),
- een toornverwekker (Rom. 4:15)
- een tuchtmeester (Gal. 3:24,25).

Er is niet veel ‘leven’ in deze ‘regels’ te vinden.

Gods plan der eeuwen.

Waarom heeft God de wet aan het joodse volk gegeven, als Hij toch 
wist dat zij de wet niet konden volbrengen? Het antwoord is: de wet 
doet zonde kennen. Het volk zei tegen Jozua bij zijn afscheid: ‘de 
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Here zullen wij dienen’, waarop Jozua hen er op wijst dat zij nog 
steeds vreemde goden (afgoden) bij zich droegen (Joz. 24:19-23 en 
Rom. 3:20b). Israël, en ook wij, moeten leren dat het geheel naleven 
van de wet onmogelijk is voor de mens. Hoe kan de mens dan be-
houden worden als het niet door de wet kan? Daartoe heeft God zijn 
eniggeboren Zoon gezonden.
“Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitge-
zonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder 
de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrij-
gen” (Gal. 4:4,5). Daardoor is er ‘thans, buiten de wet om, gerechtig-
heid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen’ 
(Rom. 3:21). Het bijzondere in deze tekst is dat de wet van zichzelf 
getuigt dat er buiten de wet om gerechtigheid bij God te vinden is. 
Dat getuigenis vinden we niet in de Tien Woorden, maar op andere 
plaatsen in het Oude Testament. Om dat te verstaan is het nodig om 
te beseffen dat de wet niet alleen de Tien Woorden, of de andere 
voorschriften van Mozes zijn, maar dat uit het Nieuwe Testament 
blijkt dat het gehele Oude Testament als ‘de wet’ beschouwd moet 
worden.
Voorbeelden hiervan vinden we onder andere in Joh. 10:34 waar de 
Here Jezus naar Ps. 82:6 verwijst en Hij deze passage de wet noemt. 
Paulus verwijst in 1 Kor. 14:21 naar Jes. 28:11 en noemt dit ook de 
wet. Vergelijk verder nog Joh. 12:34 met Ps. 89:37 en Joh. 15:25 met 
Ps. 35:19 + 69:5 enz.
De Bijbel leert ons dus dat wij in het Oude Testament aanwijzingen 
kunnen vinden die erop wijzen dat er rechtvaardiging bij God mo-
gelijk is, buiten de wet om.
De meest sprekende voorbeelden hiervan zijn:

a- “En hij (Abram) geloofde in de Here, en Hij (de Here) rekende 
het hem toe als gerechtigheid” (Gen. 15:7). Dat was vóórdat 
Mozes de wetten van God ontvangen had!

b- “..maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.” (Hab.2:4b), 
en dat was onder de wetgeving!

Wij mogen dan ook, in navolging van Gods woord belijden: “Wij 
dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God, door onze 
Here Jezus Christus” (Rom. 5:1).
De wet is door God niet terzijde gesteld, maar is geheel vervuld 
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door de Here Jezus. Bij zijn komst in de wereld heeft Hij gezegd: 
“Zie, Ik kom…, Ik heb lust om Uw wil te doen, mijn God, uw wet is in 
mijn binnenste” (Ps. 40;8,9). De Here Jezus was de enige Mens die, 
geboren onder de wet, Gods wet volkomen gehouden en vervuld 
heeft. Hij alleen kon zeggen: “Mijn spijze is de wil te doen van Hem, die 
Mij gezonden heeft.” (Joh. 4:34). Hij was de Enige, die op grond van 
de volbrachte werken der wet, recht had op vrijspraak. Hij viel niet 
onder het oordeel van de wet. De Here Jezus die, als Enige, zonder 
zonde was, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij voor 
God rechtvaardig zouden worden, in Hem (2 Kor. 5:21). Daarvoor 
was het nodig dat Hij voor ons de vloek van de wet droeg, op het 
kruis van Golgotha. Daardoor is Christus het einde van de wet, voor 
een ieder die gelooft (Gal.3:13 en Rom.10:4).
Christus heeft door zijn dood, in zijn vlees, de wet ‘buiten werking 
gesteld’ (Ef. 2:15). Omdat wij nu door het geloof in Hem, leden zijn 
van zijn lichaam, bevinden wij ons daarmee op de enige plaats 
waar, in Hem, de gehele wet volbracht én tot een einde voor ons 
gekomen is, want:

Christus is het einde van de wet,
tot gerechtigheid van een ieder die gelooft!

(Romeinen 10:4).

Gij hebt de toorn van God gedragen,
de vloek der wet kwam op U neer.
Wij zijn verlost van straf en plagen,

geen schuld drukt ons geweten meer.
Gij gaaft voor ons uw dierbaar leven,

o liefde, onnaspeurlijk groot!
Geen oordeel kan ons meer doen beven,

gewin werd zelfs voor ons de dood.

Wordt D.V. vervolgd.

~~~~~~~~~~
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (10)

________________________________________________________________

2:12 “…en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, 
nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners belasteren, op 
grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dage der bezoe-
king.”

Vorige maand hebben we overdacht dat we vreemdelingen en bij-
woners zijn en we ons verre hebben te houden van al de vleselijke 
begeerten die in de wereld om ons heen zo vanzelfsprekend lijken 
te zijn. Zo lezen we ook in Ef. 4:17: “Dit zeg ik dan en betuig ik in de 
Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wande-
len,…“ en in vers 20: “Maar gij geheel anders…” 
En toch is het niet Gods bedoeling dat we ons dan maar opsluiten 
als gelovigen en geen enkele verbinding met de wereld hebben, nee 
veeleer is het Zijn bedoeling dat we om ons heen laten zien dat we 
geheel anders zijn. We zijn niet van de wereld maar wel in de we-
reld en we zijn daar (nog) met een bedoeling. God wil dat we een 
goede wandel leiden onder de heidenen. Niet alleen in dit gedeelte 
worden we daar op gewezen, maar ook op veel andere plaatsen. 
Wanneer Paulus aan Timotheüs schrijft over iemand die het ambt 
van opziener wil uitvoeren dan zegt hij van zo iemand: “Hij moet 
ook gunstig bekend staan bij de buitenstaanden, opdat hij niet in opspraak 
kome…” (1 Tim. 3:7) In de brief aan de Romeinen lezen we in hfdst. 
12:17b en 18: “Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor 
met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede 
met alle mensen.” In 1 Thess.4: 12 lezen we: “…opdat gij u behoorlijk 
gedraagt ten aanzien van hen, die buiten staan,…” 
Wat is het doel van die goede wandel onder de heidenen? Dat staat 
er in dit vers dat we overdenken nadrukkelijk bij: “opdat zij,” (we 
laten de tussenzin voor de duidelijkheid even weg) “op grond van 
uw goede werken God mogen verheerlijken ten dage der bezoeking.” Dat 
doet ons denken aan de woorden die de Here Jezus zelf sprak in wat 
wij ook wel ‘de Bergrede’ noemen. We lezen dat in Matth. 5:14-
16: “Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet 
verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de 
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korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis 
zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken 
zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” Zo mag het zijn, 
ja, zo moet het zijn: wanneer wij door het geloof in onze Heer en 
Heiland, Jezus Christus, vergeving van zonden en een hoop op een 
heerlijke toekomst hebben ontvangen, dan kan dat niet verborgen 
blijven. Wanneer God zelf licht heeft doen schijnen in onze harten 
“om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aange-
zicht van Christus.” (2 Kor. 4:6) dan kunnen we dat niet voor onszelf 
houden, dan laten we dat licht ook schijnen op de mensen om ons 
heen waarmee we dagelijks te maken hebben. God wil immers “dat 
alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.” (1 
Tim. 2:4) Hoe belangrijk is dan die ‘goede wandel’ waardoor er een 
goed getuigenis van ons gegeven wordt door hen die nog niet tot de 
erkentenis der waarheid zijn gekomen. De waarheid dat ze zonda-
ren zijn – zoals ook wij waren voor onze bekering –, maar ook de 
waarheid dat God Zijn geliefde Zoon voor hen overgegeven heeft 
opdat ze door het geloof in Hem vergeving en eeuwig leven zouden 
ontvangen. 

Die goede wandel onder de heidenen kunnen we niet in eigen 
kracht volbrengen. In de brief aan de Kolossenzen vinden we een 
belangrijke aanwijzing van wat er voor nodig is om die goede wan-
del onder de heidenen te volbrengen en hoe we de taak die God 
ons daarin geeft moeten uitoefenen. Daar wordt ook gesproken over 
hen die buiten zijn en hoe onze houding ten opzicht van hen moet 
zijn. In Kol. 4:5 lezen we: “Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen 
die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte.” Hoe kunnen we ons 
als wijzen gedragen? Hebben we wijsheid van ons zelf? In de verzen 
daarvoor spreekt Paulus over iets wat vooraf gaat aan ons gedrag ten 
opzichte van de ongelovigen. We lezen in Kol. 4:2: “Volhardt in het 
gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons, dat God 
een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van 
Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal ik het zo in het 
licht stellen, als ik het behoor te spreken.” Die grote dienstknecht van 
God, die een wel heel bijzondere taak had onder de heidenen, was 
niet te groot dan dat hij vroeg om toch vooral voor hem te bidden 
opdat hij zou mogen spreken zoals het behoort. 
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Om een goede wandel onder de ongelovigen om ons heen te kunnen 
hebben, die er ook toe mag leiden dat ze gaan nadenken, is gebed 
het allereerste wat nodig is. Wij kunnen geen deur openen voor het 
woord, dat kan God alleen. Wij zijn slechts werktuigen in Zijn hand. 
Laten we dat vooral niet vergeten: volharden in het gebed en daar-
bij waakzaam zijn. Die verbinding met onze hemelse Vader door 
gebed en dankzegging te onderhouden is een voorwaarde om een 
goede wandel te kunnen hebben, maar ook om over het geheimenis 
van Christus te kunnen spreken. Hij alleen kan door Zijn Woord en 
Geest ons de juiste houding laten zien en de juiste woorden leren 
waarmee wij voor anderen wat kunnen betekenen. Zo lezen we dat 
in Kol. 4:6: “Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij 
moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.” En op-
nieuw klinken daar de woorden van de Here Jezus uit de Bergrede 
in door: “Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, 
waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om 
weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.” Laten we die 
woorden ter harte nemen: het zout mag zijn smaak niet verliezen; 
laten we kracht putten uit de gemeenschap met onze hemelse Vader 
opdat we in staat mogen zijn om ons als ‘wijzen’ te gedragen.

In dit twaalfde vers uit 1 Petrus 2 staat ook nog die tussenzin die we 
even terzijde hadden gelegd, maar die we niet moeten vergeten. In 
de NBG vertaling wordt daar van de ongelovigen temidden waarvan 
wij ons bevinden gezegd dat zij “nader toezien op datgene, waarin zij 
u als boosdoeners belasteren.” Dat betekent dus feitelijk dat er door de 
ongelovigen in het bijzonder op ons en op onze handel en wandel 
wordt gelet. ‘Nader toezien’ betekent immers niet anders dan dat ze 
nog eens ‘nauwkeurig acht slaan op’ of ‘nog eens van dichtbij bekij-
ken’. Daarbij letten ze in het bijzonder op datgene “waarin zij u als 
boosdoeners belasteren.” Belasteren, dat betekent dus kwaadspreken, 
iets in een verkeerd en negatief daglicht stellen. Verderop in deze 
brief vinden we wat hier wordt bedoeld. In hfdst. 4:3 en 4 lezen we: 
“Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der 
heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dron-
kenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. Daarom bevreemdt 
het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en 
zij belasteren u;… .” Door onze houding waarin wij ons – door Gods 
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Geest geleid - als wijzen mogen gedragen, maar niet meer mee doen 
met wat in de wereld als heel normaal gedrag en vermaak wordt 
gezien, fungeren we als het geweten van hen die daarin nog leven. 
Dat is een oorzaak van spot en lastering en daarin worden wij juist 
gezien als ‘spelbrekers’ omdat we aan al die dingen niet meedoen. 
En toch zijn we daarin juist een getuigenis, dat aanvankelijk wel be-
spot wordt, maar dat tot nadenken stemt, juist wanneer God in hun 
leven ingrijpt en hen iets laat meemaken waardoor ze tot nadenken 
worden gebracht – ten dage der bezoeking. Geve de Heer dat onze 
houding zo mag zijn dat we voor de ongelovigen om ons heen een 
lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn tot Zijn verheerlijking.

2:13,14 “Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen, om des Heren 
wil; hetzij aan de keizer, als opperheer, hetzij aan de stadhouders, als door 
hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van wie goed 
doen.”

In de Here Jezus en alleen op grond van Zijn werk hebben we een 
bijzondere positie gekregen. Eerder in dit hoofdstuk lazen we al in 
vers 9: “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priester-
schap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom.” Dat is inder-
daad onze positie in Christus, maar dat mag er niet toe leiden dat 
we ons boven de menselijke instellingen verheven zouden voelen 
en daaraan niet meer gehoorzaam zouden zijn. Dat was ook een 
punt waarop de Farizeeën de Heer probeerden te vangen: als Hij 
dan Gods Zoon is dan zal Hij zich wel niet aan de keizer willen 
onderwerpen. In Marc. 12:13-17 lezen we dat ze de Here Jezus een 
strikvraag voorlegden: Moesten ze nu wel of niet belasting betalen? 
“Maar Hij, wetende, dat zij huichelden, zeide tot hen: Wat verzoekt gij 
Mij? Brengt mij een schelling, en laat Ik die zien. En zij brachten er een. En 
Hij zeide tot hen: Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden tot Hem: 
Van de keizer. Jezus zeide tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers 
is, en Gode wat Gods is.” Dat geldt voor ons nog steeds: we moeten 
ons onderwerpen aan alle menselijke instellingen. Uit de brief aan 
de Romeinen leren we daarover nog het volgende: “Ieder mens moet 
zich onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen 
overheid dan door God en die er zijn zijn door God gesteld. Wie zich dus 
tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, 
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zullen een oordeel over zich brengen.” (Rom. 13: 1,2) En in vers 7: 
“Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan 
wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.” Het is 
belangrijk ons te realiseren dat de overheden door God zijn gesteld. 
Dat betekent niet hetzelfde als dat alle overheden in God geloven of 
hem bewust dienen: we weten heel goed dat het meestal anders is. 
Maar ze zijn wel door God gesteld en Hij gebruikt ze om te komen 
tot Zijn plannen met de wereld en de mensheid. Zo lezen we ook in 
Spr. 8:15: “Door mij regeren de koningen en verordenen de machthebbers 
recht. Door mij heersen de vorsten en de edelen, al de rechters der aarde.” 
En in Spr. 21:1 “Het hart van de koning is in de hand des Heren als wa-
terbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt.” Dat God 
de koningen en hooggeplaatsten gebruikt om Zijn woord en wil te 
volvoeren weten we wel uit de geschiedenis van de geboorte van de 
Here Jezus. Als er wijzen uit het Oosten in Jeruzalem komen om de 
Koning die geboren is te zoeken, dan weten de schriftgeleerden met-
een waar die Koning geboren moest worden, namelijk in Bethlehem 
in Judea, want zo was er geschreven door de profeet Micha. Maar 
Zijn aardse ouders woonden in Nazareth, hoe moest dat dan ver-
vuld worden? Welnu, we kennen de geschiedenis: er was een groot 
keizer, Augustus, die wel eens wilde weten hoeveel onderdanen hij 
had en die bevel gaf dat iedereen zich moest laten inschrijven in 
zijn eigen stad, de stad waar zijn familie vandaan kwam. En zo trok 
ook Jozef met Maria, die zwanger was, naar Bethlehem waar naar de 
woorden van de profetie de Here Jezus werd geboren. Zou Augustus 
zich dat hebben gerealiseerd? Was het gewoon toeval? Nee, het was 
het werk van God die de harten van de koningen leidt waarheen het 
Hem behaagt! Hij volvoert Zijn Woord.
We kunnen ons natuurlijk wel afvragen hoe ver dat dan gaat: moe-
ten we werkelijk in alles de overheid gehoorzamen? Er zijn toch 
overheden die geheel tegen God en Zijn Woord ingaan? Daarvoor 
geldt wat de Heer zelf ons leerde: “Geeft des keizers wat des keizers 
is en Gode wat Gods is.” Wanneer de overheid ons iets zou opleggen 
wat ingaat tegen God en Zijn woord, dan moeten we nog steeds 
Gode geven wat Gods is. Zijn Woord gaat boven alles. Een voor-
beeld daarvan vinden we in Handelingen 4 waar Petrus en Johannes 
zich voor de Joodse Raad moesten verantwoorden en deze hen op-
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dracht gaf : ”in het geheel niet meer te spreken over of te leren op gezag 
van de naam van Jezus.” (vers 18) Het antwoord dat zij geven mogen 
we nooit vergeten: “Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot 
hen: Beslist zelf, of het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoor 
te geven; want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en 
gehoord hebben.” (vers 19) Zo moeten we God meer gehoorzamen 
dan mensen. In het Oude Testament lezen we van een soortgelijke 
situatie in de geschiedenis van Daniël: er was een bevel uitgevaar-
digd dat niemand meer iets vragen of bidden mocht dan aan de 
koning Darius. En dat bevel was nog niet uitgevaardigd of we lezen: 
“Zodra Daniel vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging 
hij naar zijn huis; nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de 
kant van Jeruzalem; en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën 
en bad en loofde God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen.” (Dan. 
6:11) En God laat zijn trouwe knecht niet in de steek: hij wordt wel 
in de leeuwenkuil geworpen, maar God sloot de leeuwenmuilen toe 
zodat ze Daniël geen kwaad konden doen. Zo ging het ook met de 
discipelen die toch van hun Heer en Heiland spraken, hoewel het 
hun verboden was: “Maar de hogepriester stond op en allen, die met hem 
waren – de zogenaamde partij van de Sadduceeën – en zij werden vervuld 
met naijver, en zij sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in 
het huis van bewaring. Maar een engel des Heren opende des nachts de 
deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten en zeide: Gaat heen, 
gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze woorden des levens.” 
(Hand. 5:17-20) 
Dat is een belangrijke les: we moeten de overheden die boven ons 
gesteld zijn onderdanig zijn en ons aan de menselijke instellingen 
onderwerpen, maar God vraagt niet van ons een overheid te gehoor-
zamen die tegen Hem en Zijn Woord ingaat. Voor het overige moe-
ten we, net als alle mensen om ons heen, doen wat we verschuldigd 
zijn te doen. Door dat te doen mogen we ook weer een getuige zijn 
van de Heer die we boven alles liefhebben en dienen.

Wordt D.V. vervolgd.
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