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Hebt Gij ook enige toespijs?
________________________________________________________________________________

We vinden deze vraag van de Here Jezus in Joh. 21:5. Laten we dat 
gedeelte lezen: “Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de disci-
pelen bij de zee van Tiberias en Hij openbaarde Zich aldus. Daar waren 
bijeen Simon Petrus, Thomas, genaamd Didymus, Nathanaël van Kana in 
Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn discipelen. Simon 
Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan met u mede. 
Zij vertrokken en gingen scheep, en in die nacht vingen zij niets. Toen het 
reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever; de discipelen wisten echter 
niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot hen: Kinderen, hebt gij ook enige 
toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen. Hij nu zeide tot hen: Werpt uw net 
uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het (net) 
uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De dis-
cipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here. Simon Petrus 
dan, toen hij hoorde, dat het de Here was, sloeg zijn opperkleed om, want 
hij was ongekleed, en wierp zich in zee; maar de andere discipelen kwa-
men met het schip, want zij waren niet ver van het land, slechts ongeveer 
tweehonderd el, en zij sleepten het net met de vissen. Toen zij dan aan land 
gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Je-
zus zeide tot hen: Brengt van de vissen, die gij thans gevangen hebt. Simon 
Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land, vol grote vissen, honderd 
drieënvijftig; en hoewel er zovele waren, scheurde het net niet. Jezus zeide 
tot hen: Komt en houdt de maaltijd. Niemand van de discipelen durfde 
Hem de vraag stellen: Wie zijn Gij? Want zij wisten, dat het de Here was. 
Jezus kwam en Hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. Dit was 
reeds de derde maal, dat Jezus na zijn opwekking uit de doden Zich aan 
zijn discipelen geopenbaard heeft.”

Wat mij hier in deze korte geschiedenis trof, was dat Simon Petrus tot 
zijn medediscipelen zegt: “ik ga vissen”. Nu zult u zich misschien af-
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vragen waarom die opmerking mij trof. Daarvoor wil ik u meenemen 
naar een ander moment in Petrus’ leven, ongeveer drie jaar geleden. 
Wij lezen in Matth. 4:18-22 het volgende: “Toen Hij nu langs de zee van 
Galilea ging, zag Hij twee broeders, Simon, die Petrus genoemd wordt, en 
Andreas, diens broeder, een net in zee werpen; want zij waren vissers. En 
Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken. 
Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden Hem. En vandaar verder 
gegaan zijnde, zag Hij nog twee broeders, Jacobus, de zoon van Zebedeüs, 
en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl ze 
bezig waren hun netten in orde te brengen, en Hij riep hen. Zijn lieten dan 
terstond het schip en hun vader achter en volgden Hem.”
Wij lezen hier twee keer van een ‘terstond’ met betrekking tot het feit 
dat zij hun beroep lieten voor wat het was toen de Heer hen riep en zij 
Hem terstond volgden. Nadien is er veel gebeurd in het leven van de 
discipelen. Ze zijn Hem gevolgd, ook op de weg naar Jeruzalem waar-
van wij in Marcus 10:32a lezen we: “Zij waren onderweg, opgaande naar 
Jeruzalem, en Jezus ging vóór hen uit, en zij waren verbaasd en zij, die 
volgden, waren bevreesd.” 
Het is ook opmerkelijk dat wanneer wij de aantallen nagaan die in de 
nabijheid of in de onmiddellijke omgeving van de Here Jezus gevonden 
werden, ons in de evangeliën één ding opvalt: hoe dichter de Heer bij 
het kruis kwam, hoe geringer het aantal werd dat bij Hem was en wij 
weten dat er uiteindelijk maar enkelen bij het kruis stonden èn dat zij 
op afstand stonden (Luc. 23:49). 

Ook wij zouden onmogelijk nader hebben kunnen treden in vergelij-
king met deze discipelen. Alleen de Zoon kon het kruiswerk verrichten, 
daar kon geen mens iets aan toevoegen. Het enige wat de mens gedaan 
heeft, is het noodzakelijk maken dat de Zoon die weg ging. Vandaar dat 
wij zien dat naarmate Jeruzalem dichter nadert en dus ook het kruis, 
het aantal mensen dat de Here Jezus volgde, steeds verder afneemt. Dat 
heeft toch wel wat te zeggen. 

De Heilige Geest heeft ons door Gods genade doordrongen van het 
feit dat het werk dat de Here Jezus verricht heeft, alleen door Hem ver-
richt kon worden. Er was niemand anders die dit werk kon verrichten. 
Maar wanneer het dan gaat om de betekenis van het kruis (waaraan wij 
alles te danken hebben) voor ons in ons praktisch leven, dan zien wij 
dat het getal dergenen die Hem volgen, afneemt. En wanneer wij geen 
onbekende zijn in ons eigen hart, begrijpen wij dat wel. Het is heel iets 
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anders de Heer te volgen op basis van onze verlossing door Hem dan 
de Heer te volgen op basis van wie Hij is en van onze verbondenheid 
voortaan met Hem. Hoe groot is de betekenis van dat kruis waaraan wij 
alles te danken hebben, voor ons in ons praktisch leven van elke dag? 
Er is een evangelisatielied dat zegt: tussen mij en deze wereld staat het 
kruis van Golgotha. Dat is het. We moeten de wereld zien zoals ze is: 
liggend onder het oordeel van God. En ik ben ontkomen aan dat oor-
deel en geborgen op de enige plaats waar dat oordeel al heeft plaats 
gevonden: het kruis op Golgotha. Daar heeft het oordeel in volle hevig-
heid gewoed, daar is de enige schuilplaats voor ons. En vandaar trekken 
wij nu verder. 

De gebeurtenis uit Johannes 21 vond plaats na het lijden, sterven en 
opstaan van onze Here Jezus. Hij was toen ook al eerder aan zijn disci-
pelen verschenen: “Toen het dan avond was op die eerste dag der week en 
ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren 
uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot 
hen: Vrede zij u! En na dit gezegd te hebben, toonde Hij hun zijn handen 
en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen.“ 
(Joh. 20:19,20)  
Ook wij mogen de Heer in ons midden weten als we op zondag als 
gemeente samenkomen. Hij heeft het ons zelf beloofd: “Want waar twee 
of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.” (Matth. 
18:20) Hij is het ook die betekenis en inhoud geeft aan ons samenko-
men. Zo kwam de Heer ook in het midden van de zijnen op die eerste 
dag van de week na zijn opstanding en de discipelen verblijdden zich 
toen zij de Heer zagen. De Heer heeft met hen gesproken en later ook 
met Thomas en wel op een heel speciale manier. Hij wilde zich als het 
ware zodanig aan Thomas openbaren dat Thomas de zekerheid had dat 
Hij het was, de Heer zelf. Hij toonde Thomas zijn handen en zijn zijde. 
Ook wij mogen op zondagmorgen bij de tekenen van brood en wijn 
een persoonlijke ontmoeting met de Heer hebben Die voor ons zijn 
leven gaf en ook ons in de tekenen van brood en wijn, zijn handen en 
zijn zijde toont en zegt: dit deed Ik voor u! Kunt een plaats bedenken 
die voortreffelijker is dan deze? Nee, die bestaat niet. Als die namelijk 
had bestaan, had God ons die in zijn Woord getoond. 

En dan komt de maandag. Dan komen we niet meer samen rondom de 
Heer. Weet u wat dan het grote gevaar is? Dat al dat kostelijke wat de 
Heer ons getoond heeft met betrekking tot zijn persoon, uit het gezichts-
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veld verdwijnt, ja dat Hij zelf uit ons gezichtsveld verdwijnt. 
En dan kom ik terug bij die geschiedenis in Johannes 21 waar Petrus 
zei: “ik ga vissen” en de anderen met hem meegingen. We zouden kun-
nen vragen: hoe is dat nu mogelijk terwijl zij toch zo’n heerlijke avond 
rondom hun geliefde Heer hadden gehad?
Is er iets tegen vissen? Nee, maar we hadden in Mattheüs 4 gelezen dat 
ze terstond hun netten verlieten om Hem te volgen. Er wordt zelfs van 
de zonen van Zebedeüs gezegd dat ze hun vader en het schip verlieten. 
Dat is wat. Zij verlieten niet het schip toen het bedrijf van Zebedeüs en 
zijn zonen op het punt stond failliet te gaan, nee, ze hebben het schip 
en hun vader verlaten om de Heer te volgen. En dat feit kunnen we 
zo’n tweeduizend jaar na dato nog lezen. De Heilige Geest heeft ervoor 
gewaakt dat dit kostbare feit voor de Here Jezus, ons nog tot lering en 
vermaning zou zijn in het heden: “Zij lieten dan terstond het schip en hun 
vader achter en volgden Hem”. 
En nu zeggen ze dat ze gaan vissen. Hoe kan dat? O, lezers, dat kan. 
Het is niet goed, maar het kan. Wij spreken hier niet over zonde, dat is 
wel duidelijk. Hier is geen sprake van zonde of ongerechtigheid. Niets 
van dat alles, vissen is een eerzaam beroep. De Heer had zelf gezegd 
in Matth. 4:19: “Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken” 
en in Joh.21:6: “Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij 
zult vinden”. En als het een oneerzaam beroep was geweest, kunnen 
we ons moeilijk voorstellen dat de Heer hen uitnodigde om tegen alle 
wetten van de natuur en hun ervaring in, op klaarlichte dag de netten 
uit te werpen, nadat ze een hele nacht voor niets op zee geweest waren. 
Nee, het was een eerzaam beroep, het gaat ook niet over zonde en over 
ongerechtigheid, het gaat alleen om het feit wie er nu op dit moment 
de eerste plaats in mijn hart en in mijn leven heeft. Naar wie gaat mijn 
belangstelling uit? Met wie reken ik in alle omstandigheden? Daar gaat 
het om! En als de Heer in mijn leven wat op de achtergrond raakt, dan 
krijgen de dingen van vroeger weer vat op mij. 
Respectabele zaken op zichzelf, geen ongerechtigheid, maar wel zaken 
die ik, toen de Heer mij voor het eerst riep, terstond verlaten heb om 
Hem te volgen. En daar gaat het om. Als ik in de luwte gekomen ben, 
waar gaat dan mijn hart naar uit? Gaat mijn hart dan nog uit naar de 
Heer? Is Hij dan nog degene die de eerste plaats in mijn hart inneemt? 
Natuurlijk moeten we getrouw ons werk doen, daartoe zijn wij opge-
roepen: “Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en 
niet voor mensen;...” (Kol.3:23) maar in de vrije tijd die we hebben? Ben 
ik dan als het ware, nog steeds praktisch zo met Hem verbonden, zoals 
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ik dat door Gods genade mocht zijn op de eerste dag van de week? Ben 
ik ook in de dagen daarna zo dicht bij Hem of... wordt er misschien een 
klein beetje gevonden van wat een spreekwoord zegt: uit het oog, uit 
het hart? 
Ik bedoel niet dat de Here Jezus uit ons hart weg is maar dat niet meer 
alles beheerst wordt door zijn tegenwoordigheid. Wanneer de Here Je-
zus zich in de samenkomst weer zo aan ons voorgesteld heeft dat wij 
in verwondering met zijn discipelen zeggen “wie is toch Deze?”, dan 
moeten we als het ware die ervaring vasthouden. Want als die ervaring 
op de achtergrond raakt, dan komen de dingen van vroeger weer op de 
voorgrond, dingen die we verlaten hadden om ‘s Heren wil toen Hij ons 
riep. Dingen, die op zichzelf niet verwerpelijk zijn, maar dat wel wor-
den wanneer ze ons verhinderen om ons bezig te houden met de Heer. 

En hoe ouder we worden, hoe meer gevaar we lopen. U weet dat het in 
de natuur van de mens ligt om wanneer hij ouder wordt, terug te keren 
naar het verleden, zeker wanneer het werkzame leven voorbij is. Dat 
mag dan de natuurlijke neiging van de mens zijn, maar dan lopen wij 
gevaar dat de Heer wat buiten ons gezichtsveld raakt; dat we mede door 
die natuurlijke neiging terugkeren naar de dingen van eertijds, toen we 
jong waren en de Heer nog niet zo kenden als nu, of Hem zelfs in het 
geheel nog niet kenden. Dingen die we juist hebben verlaten om ‘s He-
ren wil, komen dan weer in beeld. Bepaalde activiteiten, zaken die het 
daglicht rustig kunnen zien, maar ons aftrekken van Hem. 
Petrus zei: “ik ga vissen” en de anderen zeiden: “we gaan mee”. Zij 
gingen terug naar hun oude gewoonte. Maar wij kunnen de klok niet te-
rugzetten, dat gaat niet. Het ‘christen zijn’ is immers een voortdurende 
toename in het geloof en in de kennis van onze geliefde Heer. En wan-
neer dat zo is dan is er geen terugkeer tot eertijds. Dan is er een voort-
gaan, een toenemen in kennis omtrent de kostbaarheid van de persoon 
van God en van zijn Zoon, waarin God zich heeft geopenbaard. 

Weet u wat nu zo mooi is, wat echt ontroerend is in deze geschiedenis? 
Het is de Heer zelf, die aan de oever van het meer staat wanneer zijn 
discipelen terugkeren nadat ze een hele nacht tevergeefs gevist hadden! 
En zegt de Heer dan tot hen: “Waar bent u nu mee bezig geweest? Ik 
had u toch gezegd dat u moest wachten? Dat Ik opnieuw mijzelf aan 
u zou openbaren? Geen wonder dat u niets gevangen hebt met vissen, 
want dat hebt u niet gedaan in gehoorzaamheid aan mij en dan komt er 
niets van terecht!” Had Hij hun niet verwijtend kunnen vragen waarom 
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hij ze hier aantrof? O nee, niet in zonden en ongerechtigheid, maar als 
we de geschiedenis een beetje hebben gevolgd, dan moeten we zeggen 
in omstandigheden waarin Hij niet meer de eerste plaats bij hun innam. 
Spreekt dat ons niet aan? Dat er omstandigheden zijn waarin de Heer 
ons kan aantreffen, waarin Hij niet meer de eerste plaats in ons hart en 
geweten inneemt? Omstandigheden die op zichzelf volkomen toelaat-
baar zijn, maar waardoor de Heer uit ons gezichtsveld verdwijnt. 
De Heer heeft echter niets van dat alles gezegd. Nee, de Heer stond hun 
aan de oever van het meer op te wachten en vraagt dan: “Kinderen, hebt 
gij ook enige toespijs?” Met andere woorden: Heeft hetgeen waarmee u 
zich nu beziggehouden hebt, iets opgeleverd voor mij? Iets waarmee Ik 
mij kan voeden? Dat is even een opmerking! 
Het is net als bij de ontmoeting van de Heer met de vrouw aan de put 
van Sichar. U moet eens opletten met wat voor een volmaakte tact de 
Heer de situatie benadert waarin de vrouw zich bevindt en zo ook hier. 

Het is de gekruisigde en opgestane Heer die dat vraagt. Ook tot u en 
mij komt zijn vraag: “waar u zich nu mee bezig gehouden hebt, zou 
dat voedsel voor Mij kunnen zijn?” Ik zou bijna, met eerbied gespro-
ken, kunnen zeggen dat de scherpste reprimande van de Heer, alhoewel 
volmaakt gerechtvaardigd, nooit had kunnen uitwerken wat dit woord 
doet. Want dat verklaart alles nietwaar? In Joh. 4:34 lezen we dat de 
Here Jezus zegt: ”Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden 
heeft, en zijn werk te volbrengen.” En als wij doen wat de Heer van ons 
vraagt, is dat ook een spijze voor Hem. 
Zij moesten met ‘nee’ antwoorden. Ja, dat begrijpen we, maar is het 
ons ook duidelijk wanneer wij in een situatie verkeren waarin we niets 
hebben gevangen? 
“Hij nu zeide tot hen: Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en 
gij zult vinden.” Toen de Heer uit het gezichtsveld verdwenen was, werd 
er niets gevangen. (Kennen we die ervaringen niet?) Maar als de Heer 
weer binnen het gezichtsveld gekomen is en Hij Zich op zijn volmaakt 
tactvolle wijze met ons heeft onderhouden, wat is daar dan de vrucht 
van? Dan wordt er wel gevangen. Dan is er wel iets wat tot spijze kan 
dienen. 
En weet u wat zo mooi is? Dan zitten zij aan de maaltijd bij hun Heer. 
Dan zijn ze weer dichtbij Hem, zoals ze dat waren op die eerste dag van 
de week uit dat vorige hoofdstuk. Na dit hartdoorzoekend intermezzo 
worden ze weer opnieuw bij de Heer gevonden, door Hem gevoed en 
door Hem gespijzigd! Dat is alleen de trouw van onze Heer, van God, 
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die dit alles bewerkt heeft. Ze zijn niet aan het vissen gebleven en ze 
zijn niet in hun toestand gebleven waarin ze moesten zeggen dat ze 
niets gevangen hadden, ondanks al hun inspanning. Nee, de Heer heeft 
hen weer bij zich gebracht en ervoor gezorgd dat er weer voedsel was. 
Voedsel dat Hij hen dan vervolgens zelf toereikt. 
Ja, alles wat wij hebben, alles wat de Heer aangenaam is, komt van 
Hem. Dat is niet uit onszelf maar door Hem, door Zijn Geest, in ons 
gewerkt. Maar wat een troost dat we Hem dat mogen aanbieden en dat 
het kostelijk is voor Hem en dat Hij daar naar uitziet. Dat Hij zegt: “kin-
deren hebt gij ook enige toespijs?” Dat is zijn genade. 
Zo wil Hij ons bij zich hebben. Hij wil als het ware ook door ons ge-
voed worden. Onbegrijpelijk! De Schepper van hemel en aarde, de On-
derhouder van alle dingen, dat uitgerekend Hij Degene is die aan ons 
vraagt: “hebt gij ook enige toespijs?” Kunt u zich iets mooiers indenken? 
En zie dan eens de genade als ze moeten zeggen: “Heer we hebben het 
niet.” Dan wijst de Heer hen een weg in Zijn tegenwoordigheid zodat 
wel aan die behoefte van Hem voldaan kan worden. 

Gaat onze begeerte hier ook niet naar uit broeders en zusters? Dat als 
de Heer met die vraag tot ons komt, we dan door Gods genade kunnen 
zeggen: Heer hier is iets, het is wel niet veel, het zijn ‘vijf broden en 
twee visjes’(Joh.6:9), maar wat kan de Heer daar niet mee doen!
Zo wil de Heer ons bij zich hebben. Zo wil de Heer dat wij Hem binnen 
ons gezichtsveld houden. En mocht dat, door veronachtzaming onzer-
zijds, geweld aan gedaan worden, zie dan de liefde, de zorg en de tact 
waarmee de Heer ons weer terugbrengt in Zijn tegenwoordigheid. 
Dan kunnen we het ook zeggen, als we dat alles overdenken: 

Wie is toch deze, die zijn leven voor mij gaf en zichzelf voor mij 
heeft overgegeven?

J.B.
~~~~~~~~~~

Tussen mij en deze wereld,
staat het kruis van Golgotha
Want hoe zou ik anders leven
dan alleen uit Gods gena.
Tussen mij en deze wereld,
klatergoud en vals genot
staat het kruis, die ene waarheid,
daar staat Hij, de Zoon van God.
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Ik, die van den beginne de afloop verkondig…
(Jes.46:10)

6e bedeling: (deel 3 - het einde van de genadetijd)

Tijdens zijn verblijf in de stad Athene, heeft de apostel Paulus tot de 
inwoners gezegd dat God een dag heeft bepaald, waarop Hij de aard-
bodem rechtvaardig zal oordelen door een Man, die Hij aangewezen 
heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de 
doden op te wekken. Athene was het kenniscentrum van de toenmalige 
wereld (we danken de uitdrukking ‘uilen naar Athene dragen’ daar nog 
aan). Ondanks deze waarschuwende woorden ontmoette de apostel 
voornamelijk spot van de toehoorders (Hand. 17:31-34).
De opstanding van de Here Jezus werd (en wordt nog steeds) ook door 
de joden ontkend (Matth. 28:11-15 en Hand. 5:30-33). Maar ook in de 
gemeente werd en wordt de opstanding van de Here Jezus niet door 
iedereen (meer) geloofd. De apostel trekt flink van leer tegen diegenen, 
die deze twijfel onder de gelovigen zaaien (1 Kor. 15:12-20, 34).
Ondanks deze loochening van dit belangrijke heilsfeit, de opstanding 
van de Here Jezus, zal God het oordeel over deze drie verschillende 
groepen laten uitvoeren door de Man van zijn raadsbesluit, de Here 
Jezus Christus, waarvan Hij voor allen het bewijs heeft geleverd, door 
Hem uit de doden op te wekken! Alle ongelovigen zullen dan met hun 
eigen ogen zien dat God waarheid spreekt!

Het oordeel, aan het einde van de huidige genadetijd, is niet voor alle 
bovengenoemde groepen hetzelfde. Het einde van de huidige genade-
tijd betekent ook niet het einde van de wereld; het einde van de wereld 
komt ná het duizendjarig vrederijk dat na de genadetijd zal komen. 
Christus zal eerst gedurende die duizend jaren als koning heersen over 
de gehele aarde, en “daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap 
aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en 
kracht onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij 
al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft” (1 Kor. 15:24,25).

A. Het oordeel over de wereld.
Bij zijn eerste komst in de wereld is de Here Jezus niet gekomen om 
de wereld te oordelen, maar om de mensen in de wereld te behouden, 
“Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de we-
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reld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde” (Joh. 
3:17). Maar de apostel moest later vaststellen dat Hij, de Here Jezus, 
in de wereld gekomen was, en dat de wereld door Hem is geworden, 
maar diezelfde wereld Hem niet heeft gekend (Joh. 1:10); de wereld 
heeft ervoor gekozen om in het boze te blijven (1 Joh. 5:19). Maar de 
boosheid van de mensen in de wereld heeft God er niet van kunnen 
weerhouden om zijn Zoon, de Here Jezus, te zenden. Toen de volheid 
van de tijd gekomen was en de wereld geoordeeld moest worden, heeft 
God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw (Gal. 4:4). God wilde 
niet dat er iemand verloren zou gaan, maar dat alle mensen behouden 
zouden worden en tot erkentenis van de Waarheid, de Here Jezus, zou-
den komen (2 Petr. 3:9). Dezelfde lankmoedigheid van God, die ook 
vóór de zondvloed zichtbaar was en door Noach aan de mensen van 
zijn tijd bekend gemaakt werd, toen hij Gods gerechtigheid predikte en 
de lankmoedigheid van God bleef afwachten tijdens de bouw van de 
ark (1 Petr. 3:18-20 en 2 Petr. 2:5), is ook nu werkzaam.
Zoals eens het oordeel over de gehele mensenwereld gekomen is door 
de zondvloed en de wereld zelf bleef bestaan, zo zal opnieuw, aan het 
einde van de huidige genadetijd, een oordeel over de gehele mensen-
wereld komen. De wereld zal zelf nog minstens duizend jaren na de 
oordelen blijven voortbestaan (Openb. 20:1-6).
De oordelen, die over de mensen in deze wereld zullen komen, staan 
gedetailleerd beschreven in het laatste Bijbelboek, de Openbaringen. 
Maar ook in het Oude Testament zijn de oordelen door meerdere profe-
ten beschreven. Op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest op de disci-
pelen uitgestort werd, heeft Petrus een citaat aangehaald uit de profetie 
van Joël. Hij sprak: “Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen 
op de aarde beneden: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderen 
in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des 
Heren komt” (Joël 2:31 en Hand. 2:19-20). Maar voorafgaand aan deze 
aankondiging van het oordeel wijst de profeet Joël, en ook Petrus, op de 
weg tot behoud. Een evangelieverkondiging waarin plaats wordt gege-
ven aan het komende oordeel zal de mensen ervan kunnen overtuigen 
dat er een mogelijkheid is om aan het komende oordeel te ontkomen. 
Die mogelijkheid wordt geboden aan de voet van het kruis, waar de 
Heiland het oordeel voor ons heeft gedragen; de apostelen geven ons 
hierin een duidelijk voorbeeld! Alléén de boodschap dat God liefde is, 
doet tekort aan de ernst van onze huidige tijd!
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Ook de Here Jezus heeft over deze spoedig komende tijd gesproken: 
“En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde ra-
deloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 
terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over 
de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.” (Luc. 
21:25,26). Deze dingen zullen voorafgaan aan de wederkomst van de 
Here Jezus op aarde. Hij zal dan niet in de wereld komen in vernede-
ring, zoals bij zijn eerste komst, maar dan zal Hij in de wereld komen 
met grote macht en heerlijkheid (Matth. 16:27).

De gelovigen zullen de oordelen op aarde niet ondergaan, “want God 
heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door 
onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is,...” (1 Thess. 5:9,10).

U leed angst en nood,
U ging in de dood.

Aan het kruis voor ons gestorven,
Hebt U alles ons verworven.
’t Oordeel dreigt niet meer,
Daar U ‘t droeg, o Heer.

Wij worden opgeroepen om op elke eerste dag van de week op aarde 
zijn dood te verkondigen (Hand. 20:7) en dat doen wij ‘totdat Hij komt’ 
(1 Kor. 11:26), want door zijn komst zal de Here Jezus ons verlossen van 
de komende toorn (1 Thess. 1:10).

Spreken over het oordeel dat over deze wereld zal komen, is in onze 
tijd geen geliefd onderwerp. De mens wordt er liever niet aan herinnerd 
dat hij/zij schuldig staat voor God en daarom straf verdient. De oplos-
sing die God de mens aanbiedt in zijn Zoon, die voor een ieder die 
gelooft deze straf gedragen heeft, wil men niet aannemen. De Bijbel laat 
geen onduidelijkheid bestaan over de positie van de mens: “Niemand 
is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, niemand, die 
God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden, 
er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één… en de weg des vredes 
kennen zij niet...” De gehele wereld is strafwaardig geworden voor God. 
(Rom.3:10-20). De mens heeft zijn geweten dichtgeschroeid en heeft 
kennelijk alleen nog belangstelling voor het genot dat deze wereld te 
bieden heeft. Juist zoals de rijke man elke dag een schitterend feest 
hield en zich pas in het dodenrijk realiseerde dat hij naar Gods woord 
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en waarschuwingen had moeten luisteren; maar toen was het te laat en 
was er geen weg meer terug (Luc. 16:19,23,29).
En wat doen wij, die ook Gods woord in ons bezit hebben? Laten wij 
ons meeslepen naar elk feest dat de wereld ons aanreikt en waar het 
drankmisbruik hoogtij viert? Geldt voor ons nog wat Paulus gezegd 
heeft: “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen” (Ef. 4:20)?

In het Oude Testament wordt op meerdere plaatsen gesproken over de 
toekomstige oordelen, die over de wereld zullen komen en die in het 
laatste Bijbelboek verder staan uitgewerkt. Enkele voorbeelden zijn: 
“Jammert, want de dag des Heren is nabij, hij komt als een verwoesting van 
de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart ver-
smelt. Ja, zij zijn verschrikt…Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, 
met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te 
maken en haar zondaars van haar te verdelgen…Dan zal Ik aan de wereld 
het kwaad bezoeken en de goddelozen hun ongerechtigheid…” (Jes. 13:6-
13). “Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking 
des Heren…”(Jes. 2:10-21). De apostel Johannes schrijft in Openbaring 6 
meerdere malen dat hij deze dingen ‘zag’ gebeuren en dat de mensen 
in die tijd zullen zeggen tot de bergen en de rotsen: “...Valt op ons en 
verberg ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en 
voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen 
en wie kan bestaan?” (Openb. 6:12-17, zie ook 8:12,13). Dan is de ge-
nadetijd definitief voorbij. Mede om die reden doet Paulus de oproep: 
“Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen 
te overtuigen;…Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze 
mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God ver-
zoenen.” (2 Kor. 5:11,20). Hebt u al gehoor gegeven aan deze ernstige 
oproep?

B. – Het oordeel over Israël.
God had aan zijn volk wetten en verordeningen gegeven, opdat zij de 
Here zouden dienen op een Hem welbehaaglijke wijze. Mozes had 
meerdere keren tot Farao gezegd dat hij het joodse volk moest laten 
gaan, ‘opdat het volk de Here zou dienen’ (Ex. 7:16 en 8:1,20 en 9:1,13 
en 10:3). Na de verlossing uit de slavernij in het land Egypte, wijst God 
het volk de weg naar de berg Sinai, in de woestijn. Daar maakte hij, 
door de dienst van Mozes, zijn gedachten bekend aan het volk. Tijdens 
de daaropvolgende reis door de woestijn, overtreedt het volk meerdere 
malen deze inzettingen en grijpt de Here in met een oordeel. Zie bijv.
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• de overtreding door het vereren van het gouden kalf; gevolg: drie-
duizend doden (Ex. 32:28);

• de overtreding door Nadab en Abihu, de beide zonen van Aäron; 
gevolg: beide zonen worden gedood (Lev. 10:1-3);

• omdat het volk niet op de Here vertrouwde en luisterde naar de 
raad van de tien verspieders, moest het volk vervolgens nog achten-
dertig jaar (Deut. 2:14) in de woestijn doorbrengen, totdat alle man-
nen van twintig jaar oud en daarboven, in de woestijn gestorven 
waren (Num. 14:22,29), met uitzondering van Jozua en Kaleb. Er 
stierven dus ruim 6oo.ooo mannen in de woestijn (Ex. 38:26). Deze 
achtendertigjarige woestijnreis kostte elk jaar gemiddeld aan ruim 
15.000 mannen het leven! Deze woestijnreis was in werkelijkheid 
een doorlopende rouwstoet;

• omdat het volk, nadat ze in het beloofde land gekomen waren, de 
instelling van het sabbatsjaar (Lev. 25:1-13) gedurende 490 jaar 
naast zich hebben neergelegd en zij niet geluisterd hebben naar de 
ernstige waarschuwingen van de Here bij het overtreden van deze 
instelling (Lev. 26), moest het volk zeventig jaar in ballingschap 
doorbrengen (2 Kron.36:21),en zijn er duizenden doden gevallen 
in de strijd met koning Nebukadnessar.

God heeft meerdere keren benadrukt dat het joodse volk een ‘hardnek-
kig’ volk was (Ex. 32:9 en 33:3,5 en 34:9 en Deut. 9:6,13). Desondanks 
deed de onwillige houding van het volk Israël niets af aan Gods voor-
nemen, om hen in het land van melk en honing te brengen. “Indien wij 
ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet” 
(2Tim.2:13). Tot dit hardnekkige volk heeft God zijn Zoon gezonden, 
opdat zij zich zouden bekeren en God hen genade zou kunnen bewij-
zen; dat was de grootste uiting van Gods liefde voor zijn volk. “Niet, 
omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Here Zich aan u ver-
bonden 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 gezworen had, 
heeft de Here u met een sterke arm uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, 
uit de macht van Farao...” (Deut. 7:7,8).  Op vele plaatsen in het Oude 
Testament hebben de profeten het volk opgeroepen om zich te bekeren 
van hun boze wegen.
De Here Jezus heeft zijn volk gewezen op de liefde van God voor zijn 
volk in de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Nadat zij de ene 
na de andere boodschapper van God mishandeld, gedood of gestenigd 
hadden, zei de Here Jezus tot het volk: “ten laatste zond Hij zijn zoon 
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tot hen, zeggende: Mijn zoon zullen zij ontzien. Maar toen de pachters de 
zoon zagen, zeiden zij tot elkander: Dit is de erfgenaam, komt, laten wij 
Hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij…doodden hem” 
(Matth. 21:35-39). De Heiland moest constateren: “Jeruzalem, Jeruza-
lem, dat de profeten doodt en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls 
heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder 
haar vleugels, en gij hebt niet gewild” (Luc.13:34). Op een later tijdstip, 
toen de Here Jezus opnieuw naar de stad Jeruzalem kwam, maar deze 
keer om daar te sterven, weende Hij om de stad en haar toekomst, en 
zei: “Och, of gij ook op deze dag verstond, wat tot uw vrede dient…zij zul-
len u en uw kinderen in u vertreden…omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt 
dat God naar u omzag” (Luc. 19:41-44), terwijl de vader van Johannes de 
Doper, geleid door de Heilige Geest juist gezegd had dat God wél naar 
zijn volk had omgezien, doordat de Here een hoorn des heils had opge-
richt, in het huis van David, zijn knecht, wat een verwijzing was naar de 
geboorte van de Here Jezus (Luc. 1:68,69). Maar het joodse volk heeft 
dat niet willen zien.”Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet 
aangenomen” (Joh.1:11).
Toen Stefanus de joodse raad aansprak op hun onverzoenlijke houding, 
verweet hij hen, juist zoals ook de Here gedaan had: “Hardnekkigen en 
onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; 
gelijk uw vaderen, zo ook gij”(Hand. 7:51). Doordat de joden de Here 
Jezus, de Rechtvaardige, hebben verraden en vermoord, is dit volk nu, 
tijdelijk, door God terzijde gesteld.
Nadat het volk Israël, in meerderheid, de Zoon van God heeft verwor-
pen, heeft de Here de apostel Paulus aangesteld om aan de heidenen 
het evangelie te brengen (Hand. 22:17-22 en Gal. 2:7-10).
In het jaar 70 n. Chr. is de tempel verwoest en het joodse volk uit het 
land verdreven en grotendeels omgebracht of als slaven verkocht. Pas in 
1948 is een gedeelte van het volk, in ongeloof, teruggekeerd.
De Here Jezus heeft zijn volk gewaarschuwd met de woorden: “Ik ben 
gekomen in de naam van mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; indien een 
ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen” (Joh. 5:43). Er komt 
een tijd, en die tijd zou wel eens heel nabij kunnen zijn, dat de joden 
iemand zullen aannemen, die zich voordoet alsof hij de beloofde Mes-
sias is. Deze verwachting leeft momenteel heel sterk onder het ortho-
doxe deel van de joden. Op het vliegveld van Tel Aviv heeft geruime tijd 
een spandoek gehangen, met daarop de naam van een bekende joodse 
rabbi met de vermelding dat hij de Messias zou zijn. In de stad New 
York rijdt een bus rond met sympathisanten van diezelfde rabbi, waarbij 
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men aanhangers voor deze rabbi probeert te werven onder de daar wo-
nende joden, terwijl deze rabbi reeds in 1994 overleden is.
De persoon waarnaar de Here Jezus verwees zal zich aanvankelijk 
voordoen alsof hij het goede zoekt voor het joodse volk. Na 3½ jaar zal 
hij echter zijn ware aard tonen en zich in de tempel van God zetten, om 
aan zich te laten zien, dat hij een god is (2 Thess. 2:3,4). Deze antichrist 
zal voor velen het verbond zwaar maken en in de helft van de week (na 
3½ jaar) zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden (Dan. 9:27). 
Deze antichrist zal zowel de Vader als de Zoon loochenen (1 Joh. 2:22), 
met andere woorden: hij zal ontkennen dat God een Zoon heeft en ver-
werpt daarmee dat de Here behalve God óók Vader is. Paulus schrijft: 
“Gezegend zij de God én Vader van onze Here Jezus Christus” (Ef. 1:3), 
terwijl God Zelf meermalen van de Here Jezus getuigd heeft: ‘Deze is 
mijn Zoon’ (Matth. 3:17 en 17:5 en 1 Joh. 5:9,10), waarmee het Vader-
schap van onze God vaststaat. De antichrist eist voor zichzelf de godde-
lijkheid op (Jes. 14:14). Er is nu ook al een wereldgodsdienst, de islam, 
die vanaf de zevende eeuw na Chr. loochent dat God een Zoon heeft.
De gevolgen van het navolgen van de antichrist zullen dramatisch zijn  
voor het joodse volk, omdat het veel slachtoffers zal kosten; er zal 
slechts een gering overblijfsel resteren (Jes .10:20-23 en Ezech. 6:1-14 
en Rom. 9:27,28).
Tot de profeet Daniël was gezegd dat er een periode van 70 (jaar)weken, 
dat is 490 jaar, was bepaald ‘over uw volk’, dat is het joodse volk, om:
• de overtreding te voleindigen,
• de zonde af te sluiten,
• de ongerechtigheid te verzoenen,
• om eeuwige gerechtigheid te brengen,
• gezicht en profeet te bezegelen,
• iets allerheiligst te zalven (Dan.9:24).

Het is treffend dat de Here Jezus, sprekend over de komst van de Hei-
lige Geest gezegd heeft: “En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen 
van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;...” (Joh. 16:8). Dat zijn 
dezelfde elementen waarover ook tot Daniël werd gesproken; het bete-
kent dat de Heilige Geest, als laatste, de wereld nog één keer in herin-
nering brengt wat haar positie voor God is.

De terugkeer naar Israël in 1948 door een gedeelte van het joodse volk, 
wordt door sommigen gezien als het beloofde herstel van de staat Israël. 
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Deze terugkeer was echter geen gevolg van de bekering van het volk 
tot de Here, maar was slechts een zionistische, nationalistische opwek-
king, die niets van doen heeft met innerlijk berouw over hun zonden, 
bedreven tegen de Here Jezus. Het orthodoxe deel van de joden, dat 
voornamelijk in Amerika woont, weigert ook om naar Israël te gaan, 
omdat zij van mening zijn dat slechts de komende Messias hen daar zal 
brengen; zij zijn het huidige Israël zelfs vijandig gezind en erkennen 
deze staat Israël niet.
Er wordt de christenen wel eens voorgehouden dat zij solidair zouden 
moeten zijn met Israël via de leus: ‘christenen voor Israël’. De oplossing 
voor Israël ligt niet in de solidariteit van de christenen voor dit volk, 
maar de oplossing voor het joodse volk komt pas als het omgekeerde 
van deze leus waarheid zal worden: ‘Israël voor Christus!’ Zolang dat 
nog niet zo is, moeten we, in navolging van de apostel Paulus, aan de 
joden het evangelie van de ware Messias, de Here Jezus Christus, de 
Zoon van God, brengen. Tijdens de reizen van de apostel Paulus, be-
zocht hij eerst de synagoge in de plaatsen die hij aandeed, om aan de 
joden het evangelie te brengen en pas ná hun afwijzing sprak hij tot de 
heidenen (Hand. 9:20,23 en 13:6,14,46 en 14:1,2,19 en 17:1-5,10 en 
18:4-6,19 en 19:8,9 enz.). Daaruit mogen wij de les leren dat óók voor 
de joden in onze tijd geldt dat hun behoudenis ligt in de Here Jezus: 
“want er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij 
behouden moeten worden” (Hand.4:12).
De profeet Zacharia leert ons, dat het land Israël weer bewoond zal zijn 
door joden. Het oordeel dat dan door de Here uitgevoerd zal worden 
zal vreselijk zijn: “In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen 
twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal 
daarin overblijven. Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en hen smel-
ten, zoals men zilver smelt, ja, hen louteren, zoals men goud loutert. Zij 
zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn 
volk; en zij zullen zeggen: De Here is mijn God” (Zach.13:8,9). Moeten 
wij, dit wetend, ons dan inspannen om in onze tijd zoveel mogelijk 
‘joden thuis te brengen’?
Paulus citeerde een gedeelte van de profeet Jesaja, toen hij schreef over 
Israël: “Al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het over-
schot zal behouden worden…” (Jes.10:20,21 en Rom. 9:27). In het laatste 
Bijbelboek staat dat er slechts 144.000 uit Israël verzegeld worden om 
het evangelie van het Lam uit te dragen (Openb. 7:1-8 en 14:1-5). Al-
leen zij dragen de naam van het Lam en de naam van zijn Vader op hun 
voorhoofd.
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C. Het oordeel over de gemeente.
De gemeente is op aarde ontstaan nadat het joodse volk de Here Jezus 
heeft verworpen, zowel tijdens zijn omwandeling op aarde, alsook ná 
zijn opstanding uit de doden (Hand. 13:44-49). De apostel Petrus heeft, 
na de Pinksterdag, aan het joodse volk betoogd: “God heeft in de eerste 
plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te 
zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden” (Hand. 
3:26). Het volk heeft dat in meerderheid niet aangenomen, waarop de 
Here een andere apostel heeft aangesteld, Paulus, die Hij heeft uitge-
zonden, ver weg, naar de heidenen (Hand. 22:21,22 en Gal.2:7-9). Pau-
lus is de toenmalig bekende wereld doorgereisd en kon later opmerken 
dat het evangelie inmiddels in de gehele wereld vrucht droeg (Kol. 1:6).
Maar ook in de gemeente van de Here Jezus, die zo goed was begon-
nen, kwam al vrij snel het kwaad binnen. Ananias en Saffira probeerden 
de apostelen en de Here te bedriegen, wat de dood van hen beiden tot 
gevolg had. Paulus waarschuwde de gemeente van Korinthe, en daar-
mee ook ons, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt (1 
Kor. 5:6-8). Er werd in die gemeente een vorm van hoererij gevonden, 
zoals die zelfs bij de heidenen niet voorkwam (1 Kor. 5:1). Hij wijst de 
Korinthiërs erop dat er niet zonder reden velen zwak en ziekelijk waren 
en ontsliepen (1 Kor. 11:30). Laten wij ons hoeden voor afdwalingen! 
In de gemeente te Rome waren er die afwijkend onderwijs verkon-
digden, die onenigheid en verleidingen veroorzaakten. Zij gebruikten 
daarbij schoonklinkende en vrome taal, maar daarmee misleidden zij 
de gemeente (Rom. 16:17,18). In de gemeenten van Galatië waren er 
die een ander evangelie brachten. Paulus wijst hen scherp terecht (Gal. 
1:6-10 en 5:3,4). Zelfs de gemeente te Efeze, die zoveel heerlijke woor-
den van de apostel had ontvangen, moest door de Here Jezus zelf wor-
den terechtgewezen (Openb. 2:4,5). In de meeste brieven van de Here 
Jezus aan de gemeenten, worden de gelovigen terecht gewezen, met als 
laatste waarschuwing aan de gemeente te Laodicea dat Hij hen uit zijn 
mond zal uitspuwen als zij zich niet bekeren (Openb. 3:16). De Here 
Jezus heeft gezegd dat de gelovigen het zout der aarde zijn, maar mèt 
de waarschuwing dat als het zout zijn smaak zou verliezen, het wegge-
worpen en door de mensen vertreden zou worden (Matth. 5:13).

Hoe is de toestand in onze dagen in de gemeenten? De wereld heeft in 
veel gemeenten ingang gevonden. De zonden van Sodom en Gomorra, 
waarover God het oordeel heeft uitgevoerd, hebben in veel gemeenten 
een plaats gekregen. Voorgangers, die openlijk verklaren dat zij niet 
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(meer) in God geloven, of openlijk beweren dat God en zijn Zoon niet 
bestaan, mogen hun dienst blijven uitoefenen en gaan voor in de kerk-
diensten van hun gemeente. Een christelijke kerkvorst, die gebedssa-
menkomsten heeft met leiders van de islam, die ontkennen dat God een 
Zoon heeft, enz. In de laatste hoofdstukken van de Bijbel wordt, tot gro-
te verbazing van Johannes, gesproken over ‘de grote hoer’ en worden 
de gelovigen opgeroepen om geen gemeenschap te hebben aan haar 
zonden (Openb. 17:1-6 en 18:4). De Here Jezus heeft gezegd: “Maar als 
de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof op aarde vinden?” (Luc. 
18:8). De mensen zijn bereid om van alles te geloven, zolang dit maar 
niet ‘het geloof’ in de Zoon van God betekent.
Ondanks het toenemende verval in de meeste gemeenten, zoals dat ook 
in Openbaring 2 en 3 door de Here Jezus Zelf genoemd wordt, zijn er in 
elke gemeente nog gelovigen die aangespoord worden om standvastig 
te blijven, met de woorden: “Wie overwint, hem zal Ik geven…” De Here 
Jezus roept de gelovigen op om vast te houden wat zij hebben. Zij heb-
ben weliswaar kleine kracht, maar zij hebben Zijn woord bewaard en 
Zijn naam niet verloochend (Openb. 2:25 en 3:8,11). De daaraan ver-
bonden belofte van de Here Jezus is: ‘Ik kom spoedig’. De verwachting 
van de gelovigen is dat de Here Jezus de gelovigen spoedig zal wegne-
men van dit aardse toneel, om Hem tegemoet te gaan in de lucht, “...
en zo zullen wij altijd met de Here wezen...” (1Thess. 4:13-18). De Here 
Jezus heeft ons dienaangaande een ‘bevel’ gegeven, niet een verzoek, 
toen Hij liet opschrijven: “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te 
blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die 
over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, hen, die op de aarde 
wonen” (Openb. 3:10). De gelovigen behoren dan niet meer tot ‘hen, 
die op de aarde wonen’, maar de gelovigen zijn voorafgaand aan die 
ure der verzoeking opgenomen in het huis van de Vader (Joh. 14:2,3). 
Daarna beginnen de oordelen over de wereld en Israël. Daarmee is dan 
de bedeling van de genade beëindigd, maar niet het einde van Gods 
handelen met deze wereld. Er volgt nog een periode van duizend jaren 
waarin de Here Jezus over deze aarde zal heersen, maar daarover meer 
in de volgende, laatste aflevering over de bedelingen.
De Here heeft door de profeet Ezechiël een oproep laten uitgaan tot alle 
mensen, en die oproep is nog steeds actueel: 
“Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, 
luidt het woord van de Here HERE; daarom bekeert U, opdat gij leeft!!” 
(Ez.16:21-23,32)

Wordt D.V. vervolgd
~~~~~~~~~~
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (13)

_____________________________________________________________

2:22 en 23: “…die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen be-
drog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij 
leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt;…”

We vinden hier de weerklank van de woorden die de profeet Jesaja 
zoveel eeuwen voor de komst van de Here Jezus al, geleid door Gods 
Geest, gesproken heeft: “omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen 
bedrog in zijn mond is geweest.” (Jes. 53:9) De profetie is vervuld en het 
hele Joodse volk en ook velen van ver daarbuiten zijn getuigen geweest 
van het feit dat deze Jezus van Nazareth, zoals zij Hem kenden, geen 
onrecht gedaan had, maar slechts goeddeed (Matth. 4:23-25). In Matth. 
26:59 en 60 lezen we: “De overpriesters en de gehele Raad trachtten een 
vals getuigenis tegen Jezus te vinden om Hem ter dood te veroordelen, 
maar zij vonden er geen, hoewel er vele valse getuigen optraden.” In Lucas 
23:4 lezen we: “Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: Ik vind 
niets strafbaars in deze mens.” En in vers 14: “…zie, ik heb Hem in uw 
tegenwoordigheid verhoord en in deze mens geen enkele grond gevonden 
voor datgene, waarvan gij Hem beschuldigd. En ook Herodes niet; want hij 
heeft Hem tot ons teruggezonden. En zie, er is niets door Hem bedreven 
dat de dood verdient.” In Matth. 27:19 lezen we: “Terwijl hij [Pilatus] op 
de rechterstoel zat, zond zijn vrouw hem de boodschap: Bemoei u toch 
niet met die rechtvaardige,…” Toen de Heer gestorven was, lezen we nog 
eens: “Toen de hoofdman zag, wat er geschiedde, verheerlijkte hij God, 
zeggende: Inderdaad, deze mens was rechtvaardig.” (Luc. 23:47) Allen 
hadden het gezien en moesten erkennen: Hij heeft geen zonde gedaan 
en in zijn mond is geen bedrog geweest. Zoals de Israëlieten een gaaf 
stuk kleinvee moesten nemen en dat enkele dagen moesten bewaren, 
zodat ze konden zien dat het werkelijk een gaaf dier was, zo was het 
zoveel eeuwen later voor allen in het Joodse land duidelijk dat de Here 
Jezus zonder zonde was. En toch geloofden de meesten niet in Hem en 
ook dat had Jesaja al voorzegt: “Wie gelooft, wat wij gehoord hebben?” 
(Jes. 53:1) 

Hoe moet dat voor de Heer geweest zijn? Al zijn goedheid, barmhar-
tigheid en liefde werden niet beantwoord. Hij was gekomen om Gods 
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wil te doen, om het Lam te zijn dat God zichzelf had voorzien, een 
volkomen Lam, zonder zonde. Hij wilde Zijn macht niet gebruiken om 
zijn vijanden te slaan: “Of meent gij, dat ik mijn Vader niet kan aanroepen 
en Hij zal mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen? 
Hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, die zeggen, dat het aldus 
moet geschieden?” (Matth. 26:53 en 54) Daniël had het reeds voorzegd: 
“En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl 
er niets tegen hem is.” (Dan. 9:26a) Hij gaf het alles over aan Hem die 
rechtvaardig oordeelt. 

Dat laatste is een belangrijke les voor ons waarin onze Heiland ons 
ook tot voorbeeld is. Wij hebben zo gauw ons oordeel klaar en praten 
veelal ver voor onze beurt. Wij zien immers alleen de buitenkant aan en 
kunnen niet in het hart zien! Onze God en Vader, die in het verborgene 
ziet, is Degene die rechtvaardig oordelen kan en ook zal. Zij die niet 
geloofd hebben, zal Hij rechtvaardig oordelen en zij die wel geloofd 
hebben zal hij rechtvaardigen op grond van het offer van Jezus Christus. 
“Hem heeft God voorgesteld als een zoenmiddel door het geloof, in zijn 
bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonden, die tevoren 
onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – 
om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf 
rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.” 
(Rom. 3:25,26) Geve de Here dat wij allen die genade mogen kennen 
gerechtvaardigd te zijn door het verlossingswerk van de Here Jezus.

2:24: …die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, 
opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; 
en door zijn striemen zijt gij genezen.

De profeet Jesaja heeft gezegd: “De goddeloze verlate zijn weg en de 
ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal 
Hij zich over hem ontfermen – en tot onze God, want hij vergeeft veelvul-
dig.” (Jes. 55:7) David jubelt in psalm 103:8-10 “Barmhartig en genadig 
is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; niet altoos blijft Hij 
twisten, niet eeuwig zal Hij toornen; Hij doet ons niet naar onze zonden 
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.” Hoe kan een heilig en 
rechtvaardig God vergeven, op grond waarvan kan Hij genade betonen? 
Jesaja zegt: “Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op 
hem,…” (Jes.53:5) 
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Deze woorden las ook de kamerling die vanuit Jeruzalem naar Ethiopië 
terugreisde. Hij begreep niet van wie de profeet sprak. Maar God zond 
Filippus op zijn weg en dan lezen we die bijzondere woorden: “En Fi-
lippus opende zijn mond, en uitgaande van dat Schriftwoord, predikte hij 
hem Jezus.” (Hand. 8:35) Al die schuld, al die goddeloosheid, al die on-
gerechtigheid van hen die geloven, heeft de Here Jezus in zijn lichaam 
op het hout gebracht. En toen hij daar hing, beladen met onze schuld, 
moest God zich afwenden. In die drie uren van duisternis heeft Hij 
geboet voor wat wij hadden misdaan. En op grond van dat werk alleen 
kan God hen die geloven dat de Here Jezus ook voor hun zonden ge-
storven is aan het kruis van Golgotha genadig vergeven, want er is aan 
het kruis voldaan. “Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig 
is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. Zover het oosten is van het 
westen, zover doet hij onze overtredingen van ons.” (Ps. 103:12,13). Hij 
ziet ze niet door de vingers of doet – met eerbied gesproken – niet alsof 
ze er niet zijn, nee, onze Heiland heeft ze gedragen in zijn lichaam op 
het hout. Er is betaald en voldaan.

U zij eeuwig eer gegeven 
voor het offer van uw leven,
voor het werk van uw gena.
Laat uw beeld in onze harten
als gegrift staan, Man van smarten.
Dank voor ’t kruis van Golgotha!

Zo heeft de Heer ons verlost en de Schrift leert ons dat we met Hem zijn 
gestorven en begraven om ook met Hem weer op te staan tot een nieuw 
leven. ‘De zonden afgestorven’ betekent dat wij voor de zonden dood 
zijn, dat de verleiding geen vat meer op ons heeft en ook de grote ver-
leider, de satan, niet. In Ef. 4:20-24 wordt dat door de Heilige Geest zo 
heel duidelijk verwoord: “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren 
kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord, en zijt in Hem onderwezen, gelijk 
dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude 
mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij 
verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, 
die naar (de wil van God) geschapen is in waarachtige gerechtigheid en hei-
ligheid.” Dat is onze nieuwe positie in de Here Jezus: wij zijn opnieuw 
geboren, de zonden afgestorven en levend voor de gerechtigheid. We 
weten wel dat we daarin nog veel te kort komen en dat er omstandig-
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heden zijn dat die oude mens de kop weer opsteekt. Daarom lezen we 
ook: “Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk 
lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen.” (Rom. 6:12). 

Petrus vat de draad hier weer op van het gedeelte uit Jesaja 53:5,6: “...en 
door zijn striemen zijt gij genezen.” Het is heilzaam voor ons christelijke 
leven van alle dag om ons telkens weer te realiseren dat wij genezen 
zijn door Zijn striemen: hoeveel heeft onze Heiland moeten lijden van-
wege de mensen, maar bovenal ook vanwege God, die oordelen moest 
over onze zonden en daarom de striemen van Zijn toorn niet op ons 
maar op Zijn Zoon deed neerkomen. ‘Hoe nameloos veel hebt Gij ge-
leden, voor al ‘t door ons bedreven kwaad’, zingen we wel in een lied. 
Laat dat ons toch steeds voor ogen staan. Wanneer we beseffen hoe 
hoog de prijs is geweest waarmee de Here Jezus ons vrijgekocht heeft 
uit de macht van de satan, dan zal dat ook ons leven reinigen en heili-
gen, zodat we in dienst van onze God en Vader voor de gerechtigheid 
mogen leven. In het laatste hoofdstuk van de Bijbel lezen we dat de tijd 
van Jezus’ wederkomst nabij is en dan wordt er gezegd: “Wie rechtvaar-
dig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog 
meer geheiligd.” (Openb. 22: 11b) Hoe nodig is het steeds dichter tot de 
Heer te gaan in een wereld die steeds dichter bij de satan staat.

2:25: “Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd 
tot de herder en hoeder van uw zielen.”

Mocht het toch zo zijn dat wij allen deze woorden kunnen beamen. 
Niet meer hopeloos dwalend in het rond, maar in de armen van onze 
Heiland die ons behoedt en bewaart. Die prachtige woorden zolang 
geleden door Jesaja opgetekend, zijn werkelijkheid geworden in het 
verlossingswerk dat de Here Jezus aan het kruis van Gogotha heeft vol-
bracht. Het oude leven is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. We 
dwalen niet meer doelloos rond, maar hebben een uitzicht op een heer-
lijk toekomst bij en met de Heer. Zolang we nog hier beneden zijn wil 
Hij onze Herder zijn: Hij gaat ons voor en wij mogen in Zijn voetstap-
pen treden. En dus zal ons niets ontbreken, want Hij voert ons aan stille 
wateren en verkwikt onze ziel met Hemzelf. Zo wil Hij niet alleen onze 
Herder zijn maar ook de Hoeder van onze zielen. Hij zal ons behoeden 
voor het kwade en ons leiden op onze weg. Hij heeft de satan overwon-
nen en zo mogen wij ook de satan, die telkens weer probeert om ons 
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aan te vallen en te verleiden, verslaan met het zwaard van het Woord 
van God. De Heer heeft aan het kruis voldaan en niemand zal beschul-
digingen kunnen inbrengen tegen de uitverkorenen van God. Wat een 
rust heeft de Heer ons gegeven. Laten we Hem volgen en Hem dienen 
in ons leven, tot onze bescherming en tot Zijn heerlijkheid en die van 
onze God en Vader die in Zijn oneindige wijsheid en genade een weg 
heeft gevonden om verloren zondaren te maken tot Zijn kinderen. Hem 
zij de lof, nu en tot in eeuwigheid.

Hoofdstuk 3

3:1,2 “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook in-
dien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel 
hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine 
en godvrezende wandel opmerken.”

In het vorige gedeelte heeft de Heilige Geest ons door de pen van Pe-
trus erop gewezen dat we als getrouwe slaven mogen doen wat ons 
opgedragen wordt en daarbij het voorbeeld van de Here Jezus mogen 
navolgen. Wanneer we zoals in de laatste verzen van het vorige hoofd-
stuk worden bepaald bij het grote werk dat onze Heiland voor ons aan 
het kruis van Golgotha heeft volbracht, komen we onder de indruk en 
beseffen we dat we nog zoveel tekort komen om Zijn voetstappen te 
drukken. Aan de andere kant worden we daardoor ook aangespoord 
om Hem in ons leven te verheerlijken, zoals Hij Zijn God en Vader 
heeft verheerlijkt. Zo mogen we door onze handel en wandel getuigen 
zijn van Hem. Net zoals wij getrouwe dienstknechten mogen zijn van 
onze hemelse Meester, wijst de Heilige Geest ons hier op een nog veel 
mooier beeld van Christus en de Gemeente, namelijk dat van Bruide-
gom en Bruid, van man en vrouw in het huwelijk. In Ef. 5:31,32 lezen 
we: “Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn 
vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is 
groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente.”

Ongelovigen zien in dit vers slechts een aanleiding om de Bijbel te 
bespotten en te zeggen dat die duidelijk niet meer van deze tijd is. 
Waarom zouden vrouwen aan hun mannen onderdanig moeten zijn? 
Is de vrouw minder dan de man? We zijn toch geëmancipeerd? Hoe 
helder is het dan te zien dat het waar is wat Paulus aan de Korinthiërs 
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schrijft: “Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest 
Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het 
slechts geestelijk te beoordelen is.” (1 Kor. 2:14) Wanneer we de Bijbel 
lezen en op ons eigen leven willen toepassen dan kunnen we dat alleen 
wanneer we de Bijbel ook geestelijk beoordelen. Dat betekent dus dat 
we de dingen die de Bijbel ons leert alleen kunnen begrijpen wanneer 
we de Heilige Geest in ons hebben. Die Heilige Geest ontvangen we 
nadat we tot geloof gekomen zijn, zoals we lezen in Ef. 1:13: “In Hem 
zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoude-
nis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met 
de Heilige Geest der belofte,…” 
De Heilige Geest woont in ons nadat we tot bekering zijn gekomen en 
daardoor gaan we de dingen door een geheel andere bril zien. Zo lezen 
we in 1 Kor. 6:19,20: “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van 
de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat 
gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God 
met uw lichaam.” Zo is het voorbeeld van Christus er voor ons allen om 
na te volgen: “Gij huisslaven” (2:18), “Evenzo gij, vrouwen” (3:1), “des-
gelijks gij, mannen” (3:7) en tenslotte, “weest allen” (3:8). Ieder mag in 
de eigen positie het voorbeeld van Christus navolgen tot eer van Hem.

In Ef. 5: 22 vinden we nagenoeg dezelfde woorden, maar daar wordt er 
iets aan toegevoegd wat in dit verband van groot belang is: “Vrouwen, 
weest aan uw man onderdanig, als aan de Here, want de man is het hoofd 
van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die 
zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan 
Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.” Het is dus niet vanwege 
de man dat de vrouw aan hem onderdanig moet zijn, maar vanwege 
de Here. Opdat de vrouw dat beeld van de gemeente ten opzichte van 
Christus mag uitdragen, daarom ook wordt zij opgeroepen aan de man 
onderdanig te zijn. Niet uit wetticisme, maar uit liefde voor haar Heer. 
Hoe wordt het in deze tijd duidelijk dat ook onder de gelovigen dit 
beeld niet meer wordt begrepen. Zoals de gemeente onderdanig is aan 
Christus. Is de gemeente dat nog? Houdt zij zich aan datgene wat ons 
in het Woord wordt geleerd of gaan wij er gemakshalve maar vanuit dat 
datgene wat de Bijbel schrijft over het samenkomen van de gemeente 
en hoe het er daar aan toe moet gaan niet meer van deze tijd kan zijn? 
Menen wij dat wij beter weten hoe het er in het lichaam van Christus 
aan toe moet gaan dan Christus zelf? Daar waar de gemeente niet meer 
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onderdanig is aan Christus zal het ook niet lang meer duren of ook de 
vrouw zal het niet meer kunnen opbrengen onderdanig te zijn aan haar 
man. Dan valt niet alleen de gemeente uit elkaar, maar ook het huwelijk 
en het gezin. Wanneer we twijfelen aan de waarheid van Gods woord 
zijn we ook niet meer bereid naar de instructies van dat woord te han-
delen en krijgen we ook geen kracht meer van de Heilige Geest om aan 
het woord gehoorzaam te zijn. 
Zo blijft er niets meer over van dat prachtige beeld dat God in de schep-
ping heeft gelegd en blijft er ook niets meer over van die belangrijke 
taak van de vrouw die ons hier in de eerste verzen van 1 Petrus 3 wordt 
beschreven: “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, op-
dat….” Niets staat in de Bijbel geschreven zonder een doel en hier komt 
als op geen andere plaats een heel belangrijke taak van de gelovige 
vrouw naar voren. Een taak die zij door de genade van God gekregen 
heeft en mag uitvoeren alleen al door haar houding en zelfs zonder een 
woord te spreken. De Bijbel gaat de weerbarstige praktijk niet uit de 
weg en stelt de zaken niet mooier voor dan het is: “ook indien sommigen 
aan het woord niet gehoorzaam zijn.” Ja dat kan in de praktijk gebeuren. 
Hoe moet dat weer goed komen? Dat leren we hier: de gelovige vrouw, 
die haar man onderdanig wil zijn kan door haar wandel hem weer op 
het juiste pad terug brengen. De standvastige, gelovige vrouw, die haar 
Heer wil dienen en rein en godvrezend wandelt is zo een geweten voor 
de man om hem zonder woorden te brengen tot die noodzakelijke ge-
hoorzaamheid aan het woord. Wat een prachtige positie! 
Wanneer we het laatse hoofdstuk lezen van de brief van Paulus aan de 
Romeinen (dat doen we misschien niet zo vaak, want dat zijn alleen 
maar groeten) dan komen we onder de indruk van wat Paulus schrijft 
over deze godvrezende vrouwen: “Febe,... dienares der gemeente…zij 
zelf heeft velen, ook mij persoonlijk, bijstand verleend... Prisca en Aquila,... 
mensen die voor mij hun hals gewaagd hebben... Maria, iemand die zich 
veel moeite voor u heeft gegeven...Tryfena en Tryfosa, vrouwen, die zich 
moeite gegeven hebben in de Here...Rufus,...met zijn moeder, die ook voor 
mij een moeder is.” 
Misschien is die houding van de gelovige vrouw vandaag de dag nog 
wel meer nodig dan destijds. Gaat de satan niet rond als een brullende 
leeuw, zoekende wie hij kan verslinden? Geve de Heer dat ook vandaag 
de dag gelovige vrouwen zich nog door Hem laten leiden om te doen 
wat Hem welbehagelijk is.

Wordt D.V. vervolgd
~~~~~~~~~~


