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Niet alleen, ik heb een Vader
die mij draagt en die mij leidt.
Elke dag brengt Hij mij nader, 
nader tot zijn heerlijkheid.
‘k Weet zijn armen om mij heen; 
hoe het gaat ‘k ben nooit alleen.

Niet alleen, ik heb een Herder
met een trouwe sterke hand.
Als ik moe ben helpt Hij verder
tot in ‘t hemels vaderland.
Hij gaat nimmer van mij heen,
hoe het gaat, ‘k ben nooit alleen.

Niet alleen, ik heb Gods woorden
en ik hoor daarin zijn stem,
wat op aard’ mij ook bekoorde, 
als Hij spreekt dan volg ik Hem.
Al gaat ieder van mij heen, 
met mijn God ben ‘k nooit alleen.

   J.Ph. Buddingh
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Wie is DEZE? (2)
_______________________________________________________

Er zijn veel mensen geweest die gezien en gehoord hebben dat de 
Here Jezus veel wonderen deed en woorden sprak, die niemand anders 
vóór Hem gedaan of gesproken had. Na de rede op de berg (Mattheüs 
5,6 en 7) lezen we aan het eind van hoofdstuk 7 (vers 28,29): “En het 
geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld 
stonden over zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun 
schriftgeleerden.” 
Versteld staan betekent onder andere: op een andere plaats opstellen en 
dat deed de Heiland. Door de Bergrede stelde Hij het volk iets nieuws 
voor ogen wat voorheen niet gekend werd. De vermeende basis van 
hun zekerheid, de wet, werd vervangen (versteld) door het onderwijs 
van de genade. De basis van de godsdienst werd veranderd van werken 
der wet, in geloof in de Zoon van God, zónder werken der wet. 

Nadat de Here Jezus een melaatse man genezen had, deed het gerucht 
over Hem steeds verder de ronde (Luc. 5:15). Enige dagen later komen 
vier mannen om hun verlamde vriend door de Heiland te laten gene-
zen, maar het lukt aanvankelijk niet om bij de Here Jezus te komen, 
“vanwege de schare” (Luc. 5:17-26). 
Triest is het dat mensen soms in de weg staan als iemand de weg zoekt 
tot de Here Jezus. De tollenaar Zacheüs had hetzelfde probleem. In 
beide gevallen zoeken de betrokkenen het ‘hogerop’. Zacheüs klimt 
in een wilde vijgenboom (Luc. 19:4) en de vier vrienden gaan het dak 
op en breken daar de tegels weg. In beide gevallen worden de inspan-
ningen beloond. 

Dat geldt ook voor ons. Als mensen in de weg staan om tot de Heiland 
te gaan, moeten we ons ‘een hogere weg’ laten wijzen (1 Kor. 12:31b) 
en ons niet laten ontmoedigen door de mensen. “Komt tot mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Matth. 11:28).
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De verlamde man wordt via het opengebroken dak vlak voor de Here 
Jezus neergelaten. Na alle voorgaande genezingen zou verwacht kun-
nen worden dat de Here Jezus deze man geneest, maar er gebeurde 
eerst iets anders: de Here Jezus vergaf hem zijn zonden! Daar had 
waarschijnlijk niemand aan gedacht, maar het is wel de kern van ons 
probleem. Onze grootste ziekte is ons zondeprobleem, want de Here 
Jezus is gekomen om onze ziekten (zonden) op Zich te nemen. Tijdens 
zijn omwandeling op aarde lezen we van Hem dat Hij, de Man van 
smarten, vertrouwd was met onze ziekten (Jes. 53:3,4), want Hij is de 
Heelmeester (Ex.15:26b), die velen van zijn volk genezen heeft. 
Toen de Here Jezus onze zonden op het kruis droeg, en Zichzelf tot 
schuldoffer maakte, maakte God Hem ziek in onze plaats (Jes. 53:10). 
Toen droeg Hij ons zondeprobleem en heeft Hij onze zonden in zijn 
lichaam op het hout gebracht (1 Petr. 2:24). Het volk hanteerde tegen 
Hem de spreuk: “geneesheer, genees Uzelf”, maar dat wilde Hij niet, 
omdat het de wil van deze Geneesheer was, om de ziekten (zonden) 
van zijn patiënten op Zich te nemen! Kent u een arts die dat zou willen 
en ook gedaan heeft, dan alleen deze Arts?

De toenmalige Bijbelkenners herkenden onmiddellijk het probleem: 
“Wie kan zonden vergeven dan God alleen?” (Luc. 5:21b)
Zo had de Here het ook laten opschrijven door de profeet: “Komt toch 
en laat ons tezamen richten, zegt de Here, al waren uw zonden als scharlaken, 
zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen 
worden als witte wol…want de mond des Heren heeft het gesproken” (Jes. 
1:18,19). En nu was hier iemand, die met zijn mond sprak: “Mens, uw 
zonden zijn u vergeven”, terwijl dat alleen tot de bevoegdheden van de 
Here behoorde. Een donderslag bij heldere hemel!
De Farizeeën en Schriftgeleerden zitten met het probleem: “Wie is DEZE, 
die zulke godslasterlijke dingen zegt?” (Luc. 5:21) Maar het was geen gods-
lastering, maar het waren de woorden uit de mond van de Zoon van 
God, die deze woorden sprak: “de mond des Heren heeft het gesproken!”
Toen de Here Jezus later door de hogepriester werd ondervraagd en de 
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Heiland getuigde dat hij zowel de Christus was, alsook Degene die in 
de toekomst zal terugkeren op de wolken (Matth. 26:62-66 en Hand. 
1:9-11), werd ook die uitspraak door de hogepriester en de zijnen aan-
gemerkt als godslastering, terwijl de Heiland de waarheid sprak. De 
vraag: “Wie kan zonden vergeven dan God alleen?” bevat tegelijkertijd het 
antwoord op deze vraag. Alleen God kan dat en daarmee was het (on-
gewilde) getuigenis over de Here Jezus door henzelf gegeven: DEZE 
moest dus God zijn!

Dat is ook een leerzame les voor ons: vragen over de Persoon van de 
Here Jezus bevatten ook vaak het (ongewilde) antwoord van de vra-
gensteller. Goed luisteren is belangrijk. Soms is het niet eens nodig om 
een uitgebreid antwoord op de gestelde vraag te geven, maar net als de 
Here Jezus te antwoorden: “Gij hebt het gezegd” (Matth. 26:64).

Nadat de Here Jezus tot de verlamde man gezegd had dat zijn zonden 
waren vergeven, treden de Schriftgeleerden en Farizeeën met elkaar 
in overleg. De Heiland hoort niet alleen wat zij tegen elkaar zeggen, 
maar doorziet ook wat zij in hun hart overleggen. Hij vervult daarmee 
wat in het Oude Testament van Hem geschreven staat: “Gij ziet al hun 
wraakzucht, al hun overleggingen tegen Mij. Gij hoort, o Here, hun smaad, al 
hun overleggingen tegen Mij” (Klaagl. 3:60,61).
En dan stelt de Here Jezus een bijzondere vraag aan hen: “Wat is gemak-
kelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?” 
(Luc. 5:23) 
En daarmee komt de Here bij de kern van het probleem. Ogenschijnlijk 
is het gemakkelijker om te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, dan een 
verlamde weer op de benen te krijgen. Echter, het eerste onderdeel, de 
vergeving van de zonden, is in werkelijkheid het moeilijkste van deze 
twee onderdelen. Om de zonden te kunnen vergeven was het nodig 
dat de zonden door een heilige en rechtvaardige God weggedaan zou-
den worden. Niet door middel van een soort algemene amnestie, maar 
door de zonden te oordelen. Daartoe was de Here Jezus in de wereld 
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gekomen, om juist het moeilijkste te volbrengen, dat geen ander mens 
zou kunnen doen. Hij heeft het oordeel over de zonden ondergaan op 
het kruis van Golgotha. Het moeilijkste voor de Here Jezus was niet het 
lichamelijke herstel van de verlamde man, maar het moeilijkste werk, 
dat geen ander kon verrichten, was de vergeving van de zonden, omdat 
dit zijn dood zou betekenen. De apostel leert ons: “In Hem hebben wij 
de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen…”(Ef. 1:7 en 
Kol. 1:14).

Wij leven in een tijd waarin de kundigheid van de medici sterk toe-
neemt, waardoor mensen met een lichamelijke beperking, vaak ver-
lichting kunnen vinden van hun kwaal. Maar de verlossing van ons 
grootste probleem, de zonden, kan alleen de Here Jezus ons geven. Als 
wij naar zijn ‘spreekuur’ gaan, schenkt Hij ons het allerbelangrijkste: 
“de zaligheid der zielen” (1Petr.1:9). Dan zal Hij, de God van de vrede, 
ons geheel heiligen en ons nog veel meer schenken dan dat wij kunnen 
bedenken of vragen. Dan houdt het niet op bij de zaligheid van de ziel, 
maar: “Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel 
en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle delen 
onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen” (1 
Thess. 5:23,24).

Nadat de Here Jezus de vraag aan de Farizeeën en Schriftgeleerden had 
voorgelegd, wat nu het gemakkelijkste was, zegt Hij nog iets opmerke-
lijks, wat goed is om tot ons te laten doordringen. Hij zegt namelijk dat 
de Zoon des mensen macht heeft om ‘op aarde’ zonden te vergeven! 
(Luc. 5:24) De zonden worden ‘op aarde’ door de mensen bedreven en 
het kruis, waarop Hij onze zonden heeft gedragen, stond eveneens ‘op 
aarde’ en alléén op aarde kunnen daarom de zonden worden vergeven, 
NIET daarna!
De rijke man kwam na zijn overlijden tot de ontstellende ontdekking, 
dat hij nu op een plaats gekomen was, het dodenrijk, waar zijn lot 
bezegeld was. Er was geen weg meer terug en zijn eeuwig lot lag vast: 
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de plaats van de pijniging (Luc.16:23-26). Die gebeurtenis (het is géén 
gelijkenis!) bevat voor de lezer ook de les, dat alleen tijdens ons verblijf 
op aarde de Here Jezus ons vergeving van zonde en schuld kan schen-
ken. Er komt na het overlijden geen herkansing!

Na de oprichting van de, van zijn verlamming herstelde man, ging deze 
naar zijn huis terug “God verheerlijkende”. Maar hij was niet de enige die 
dat deed, want “ontzetting beving hen allen en zij verheerlijkten God”. 
Daartoe worden ook alle gelovigen nu nog steeds opgeroepen, om sa-
men te komen en om God, de Vader en zijn Zoon, de Here Jezus, te 
verheerlijken en te danken voor de verlossing die ons is geschonken 
(Hand. 10:46 en 19:17 en Kol. 1:12-14).
De Here Jezus vervulde aan deze verlamde wat voorzegd was door Da-
vid: “De Here steunt hem op het ziekbed, in zijn ziekte verandert Gij geheel 
zijn legerstede. Ik zei: Here wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik 
gezondigd” (Ps. 41:4,5). Zowel zijn ziekte als ook zijn zonden waren van 
de verlamde man weggenomen door de Here.

Enige tijd later nodigde één van de Farizeeën de Here Jezus uit, om 
bij hem thuis te komen eten (Luc. 7:36-50). Mogelijk had hij van zijn 
collega’s gehoord wat met de verlamde man was gebeurd. Veel fatsoen 
betoonde deze Farizeeër niet ten opzichte van de Here Jezus, want hij 
nam niet eens de moeite om de voeten van de Heiland te wassen bij 
binnenkomst. Een kus ter verwelkoming kon er ook al niet af en het 
hoofd van de Heiland had hij niet gezalfd. 
De Farizeeën wisten aan anderen wel te vertellen wat de gebruiken 
waren voordat men het voedsel mocht gebruiken, maar pasten dat niet 
op zichzelf toe (Marc. 7:1-5). Herkenbaar? Deze Simon, de Farizeeër, 
kreeg vervolgens een niet mis te verstane les van de Here. Er kwam 
een vrouw binnen in het huis van deze Farizeeër, niet omdat zij Simon 
zocht, maar omdat zij de Here Jezus wilde vereren. Deze vrouw deed 
in overtreffende trap, wat Simon had nagelaten. Uit de houding van 
deze vrouw, die voor Simon slechts “een zondares” was, blijkt dat zij 
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heel goed besefte, wie deze Persoon was, die door Simon was uitgeno-
digd. Zij weet het niet alleen, maar zij brengt het ook tot uitdrukking 
door haar werken. Niet op een minimaal niveau, maar op een indruk-
wekkende wijze. Zij ging niet voor Hem, maar achter Hem staan, bij 
zijn voeten, al huilend, daarmee aangevend de nederige positie die zij 
ten opzichte van Hem innam, zoals ook later eens Maria luisterend aan 
de voeten aan de Here Jezus zat (Luc.10:39). We kunnen nog veel van 
deze zusters leren!

Deze vrouw, van wie de naam niet vermeld staat, wast de voeten van de 
Here Jezus, niet met water uit een kom, maar met haar eigen tranen die 
dankbare liefde slechts kan voortbrengen. Vervolgens gebruikt zij haar 
hoofdharen om zijn voeten weer te drogen. (De apostel Paulus heeft 
over de hoofdtooi nog iets meer geschreven in 1 Kor. 11:14,15). 
Wat Simon had nagelaten deed deze vrouw in hoge mate: zij kuste 
zijn voeten en zalfde ze met mirre. Wat Simon niet aan het hoofd van 
de Heiland wilde verrichten, deed deze vrouw aan de voeten van de 
Heiland. Welk een beschamende vertoning voor deze Simon de Fari-
zeeër, die zichzelf te hoog achtte om ook maar enig huldebetoon aan 
de Heiland te bewijzen. Wat een les heeft hij hier, samen met de an-
deren die met hem aan tafel waren, moeten leren via deze vrouw die 
voor hem geen andere betekenis had dan dat zij slechts een zondares 
was. De Here Jezus zou later tot de overpriesters en oudsten van het 
volk zeggen: “Voorwaar, Ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in 
het Koninkrijk Gods. Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen 
en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem 
geloofd, doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook 
in hem geloofd.” (Matth. 21:31b,32) De Farizeeërs vonden zichzelf nog 
niet zo slecht, want zij voldeden aan de religieuze verplichtingen en 
daarop beroemden zij zich, maar de Here Jezus leerde hen wel anders! 
(Luc. 18:9-14).
De Here Jezus zegt, wijzend op de verering die Hij van deze vrouw, de 
zondares, ontving: “..Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij ook vele, 
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want zij betoonde veel liefde…En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u verge-
ven”. ( Luc. 7:47,48) Simon zag in de Heiland slechts ‘een profeet’, maar 
de Here maakt door deze woorden aan allen duidelijk dat Hij meer is 
dan een profeet. De tafelgasten beginnen bij zichzelf te zeggen: “Wie 
is DEZE, dat hij zelfs de zonden vergeeft?” (Luc. 7:49) De Farizeeën die bij 
de genezing van de verlamde man aanwezig geweest waren, hadden 
al gezegd: “Wie kan zonden vergeven dan God alleen?” (Luc.5:21). En op-
nieuw wordt hier een Farizeeër geconfronteerd met de Here Jezus, die 
de zonden vergeeft.

Een aantal jaren later was er een andere Farizeeër, die de volgelingen 
van de Here Jezus vervolgde, maar deze Farizeeër (Paulus) werd door 
de Here Jezus aangesproken. Het eerste wat Paulus dan zegt is: “Wie 
zijt Gij, Here?” (Hand. 9:5). Ook hier een vraag, die tegelijkertijd het 
antwoord bevat: “DEZE is aller Heer” (Hand. 10:36b).
Weer een andere Farizeeër, genaamd Nicodemus, die ’s nachts een be-
zoek gebracht had aan de Here Jezus (Joh. 3:1), was ook tot de erken-
tenis gekomen dat de Here Jezus degene was, waarover de profeten 
gesproken hadden, want hij was, samen met Jozef van Arimathéa, naar 
Pilatus gegaan om toestemming te vragen om het lichaam van de Here 
Jezus te mogen begraven; daarvoor was nogal wat moed nodig! (Joh. 
19:38-42).
De evangelist Johannes, die getuige is geweest van de wonderen en 
woorden van de Here Jezus heeft beschreven wat een andere discipel 
zei toen hij zag dat de Here Jezus uit de doden was opgestaan. Deze 
discipel, Thomas, zei tot de Here Jezus: “Mijn Here en mijn God!” (Joh. 
20:28) en de Heiland heeft hem niet gecorrigeerd! 
Dat is dan ook in overeenstemming met de woorden, die de Here heeft 
laten optekenen voor zijn komst in deze wereld: “Ik ben de Here, dat is 
mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven…” “vóór Mij is er geen God 
geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er 
geen Verlosser.” (Jes. 42:8 en 43:10b,11).
Toen koning Herodes zich later na een toespraak door het volk liet toe 
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juichen: “De stem van een god en niet van een mens”, werd hij onmiddel-
lijk door een engel van de Here geslagen en stierf hij (Hand. 12:21-23). 
Daarmee wordt opnieuw duidelijk wie de Here Jezus is: DEZE is God, 
geopenbaard in het vlees.
Bent u al tot de erkentenis van de waarheid gekomen, of vraagt u zich 
nog steeds af wie DEZE is? “Want God, onze Heiland, wil dat alle mensen 
behouden worden én tot erkentenis van de waarheid komen”(1 Tim. 2:3b,4).

De discipelen volgden de Here Jezus tijdens zijn omwandeling op aar-
de en hebben gezien hoe liefdevol Hij met de mensen omging en hun 
ziekten en kwalen genas. Daarbij waren zijzelf niet het voorwerp, tot-
dat er iets gebeurde waarbij zijzelf werden betrokken. De discipelen 
gingen, samen met de Heiland scheep en voeren over het meer van Ga-
lilea, op weg naar de overkant, naar het land der Gerasenen (Luc. 8:22-
26). Het zou echter geen kalme reis worden. De Here Jezus, die ver-
moeid was van al zijn inspanningen, viel onderweg in slaap. En dan, als 
de discipelen zelf inspanningen moeten verrichten tijdens de bootreis, 
steekt er een storm op waardoor zij in groot gevaar komen te verkeren. 
In paniek maken zij de Here Jezus wakker en roepen tot Hem: “Meester, 
Meester, wij vergaan!” In deze angstkreet komt ook hun zienswijze op de 
Here Jezus tot uitdrukking: Hij was voor hen een “Meester”. En dan krij-
gen zij, evenals ook wij, een stukje onderwijs over wie Hij werkelijk is. 
Tot dan toe hadden zij veel meegemaakt en gezien wat de Here deed, 
maar daarbij waren zijzelf niet het voorwerp geweest. Maar nu worden 
zijzelf het voorwerp en kunnen zij niet langer met een zekere vrijblij-
vendheid meekijken. Nee, zij worden nu zelf geconfronteerd met een 
bovennatuurlijke zaak, waarin zijzelf tot een erkenning moeten komen 
en waarbij zij niet langer, als toeschouwer, op een zekere afstand kun-
nen blijven. Hun eigen leven loopt nu direct gevaar!
De Here Jezus wordt wakker en bestraft zowel de wind als de wilde wa-
teren, waarna de rust op het meer van Galilea weerkeert. De discipelen 
staan verbijsterd! Hoe is dit toch mogelijk? Wat de Here Jezus hier deed 
ligt buiten het bereik van mensen. 
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De Prediker, de zoon van David, koning te Jeruzalem (Pred. 1:1) wist 
dit al en had het laten noteren: “Geen mens heeft macht over de wind, om 
hem tegen te houden” (Pred. 8:8a). Toen de Here Jezus hier toonde dat Hij 
wel de macht had over de wind om hem tegen te houden, zou het voor 
de discipelen en ook voor ons, toch duidelijk moeten zijn, wie Hij was. 
Deze Mens had namelijk wél de macht over de wind, dus was Hij meer 
dan een gewoon mens! De discipelen raken in verwarring en beginnen 
zich af te vragen: “Wie is toch DEZE, dat hij ook aan de winden en aan het 
water bevelen geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?” Zij kunnen nu niet langer 
op een afstand meekijken, maar zij zijn nu zelf het voorwerp van de 
behoudenis geworden. “Waar was uw geloof?’’ vraagt de Heiland aan zijn 
discipelen. Een vraag die ook tot ons gericht wordt, als we hebben mee-
gekeken naar al de wonderen, die de Here deed en geluisterd hebben 
naar de woorden die Hij sprak.

Ook in ons leven kan het soms stormen en dan kunnen wij ook in pa-
niek raken en de angst hebben dat we het niet overleven, omdat we 
misschien denken dat de Here slaapt, terwijl Hij toch zo dichtbij is. 
“Zie, de Bewaarder van Israël sluimert nog slaapt” (Ps. 121:4). Dat heeft ook 
de apostel Paulus ervaren toen hij, op zijn reis naar Rome, in een storm 
terecht kwam. Hij vertrouwde op de Here en die heeft ervoor gezorgd 
dat allen in het schip behouden aan land kwamen (Hand. 27:14,23-25).

Er was ook een koning, Herodes de viervorst, die gehoord had over al 
deze wonderlijke gebeurtenissen en ook hij begon zich af te vragen wat 
er in zijn gebied aan de hand was. Door sommige mensen werd be-
weerd dat Johannes de Doper, die door deze koning was terechtgesteld, 
was opgestaan, door anderen werd gezegd dat Elia was opgewekt, maar 
Herodes begreep wel dat hier iets anders aan de hand was. Hij zegt: 
“Wie zou DEZE zijn, van wie ik zulke dingen hoor? En hij trachtte Hem te zien 
te krijgen.” (Luc.9:9).
Veel mensen doen soms moeite om de koning of de koningin te zien, 
bij voorbeeld op Prinsjesdag. Maar hier is juist het tegenovergestelde 
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het geval: Herodes, de koning, probeert juist de Here Jezus te zien te 
krijgen. Wat een indruk moet de Heiland op deze koning gemaakt  heb-
ben, dat hier een koning moeite doet om een mens te zien. Hoewel: 
een gewoon mens, of juist een bijzonder Mens?
Het is een mens niet gegeven om te heersen over de wind, dat is voor-
behouden aan de Schepper. De evangelist Johannes, die ook aan boord 
was toen de storm opstak op het meer, schrijft over de Here Jezus: “Hij 
was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden” (Joh. 1:10). En de 
apostel Paulus schrijft: “…alle dingen zijn door Hem en tot Hem gescha-
pen… en alle dingen hebben hun bestaan in Hem” (Kol. 1:15,16).

Herodes wilde de Here Jezus zien en dat is ook gebeurd. Toen de Hei-
land gevangen genomen was, heeft Pilatus Hem naar koning Herodes 
gezonden, in de hoop dat hijzelf niet de Here Jezus hoefde te veroor-
delen. Toen stond daar voor Herodes Degene die hij wilde zien, bespot 
en gesmaad. Herodes hoopte ‘een teken’ van Hem te zien. De Heiland 
heeft gezwegen, opdat niet alleen Herodes die op zijn troon zat het 
zou weten, maar de hele wereld ‘hét teken’ zou zien; namelijk dat de 
Schepper van hemel en aarde, door de dood allen zou bevrijden, die 
door de angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren en op die 
wijze de duivel zou onttronen (Hebr. 2:14,15).

Wie is DEZE? 
De vraag die ieder mens wordt voorgelegd en beantwoorden moet.

~~~~~~~~

Wie is toch DEZE? (2)

De kudde van God bestaat niet uit giraffen, 
maar uit schapen en daarom moeten wij de 
korf van het Evangelie zo laag laten hangen 
dat ze er bij kunnen komen.

Joh. de Heer.
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De Mantel (2)
____________________________________________________________

Na de zondvloed doet Noach tenminste twee bijzondere dingen: hij 
bouwt zowel een altaar voor de Here, alsook een wijngaard voor zich-
zelf. 
Op het altaar brengt hij offers van al het reine vee en van al het reine 
gevogelte, tot een liefelijke reuk voor de Here. Van deze reine dieren 
had hij zeven paar in de ark genomen (Gen. 7:2). De Here beloofde dat 
hij de aarde niet nogmaals zou vervloeken, “omdat het voortbrengsel van 
des mensen hart boos is, van zijn jeugd aan” (Gen.8:21). 
En dat laatste komt, helaas, tot uitdrukking bij de tweede activiteit van 
Noach: de wijngaard. In plaats van “een weinig wijn” te nemen (Ef. 
5:18 en 1 Tim. 5:23), neemt Noach teveel van deze drank en geraakt in 
dronkenschap. Hij verliest daarbij de controle over zichzelf en ontbloot 
zich in zijn tent (Gen. 9:21). Ook heel herkenbaar in de tegenwoordige 
uitgaanswereld, waarin het drankmisbruik ongekende vormen heeft 
aangenomen. Noach verkeerde daardoor in dezelfde positie als Adam 
en Eva na de zondeval: zij allen waren naakt, dat wil zeggen dat zij zo 
niet voor God konden bestaan. Wat een onterende gebeurtenis!
De beide zonen van Noach, Sem en Jafeth, beseffen dat en zij nemen 
een mantel om hun naakte vader te bedekken. Wat zo goed was begon-
nen na de zondvloed met het bouwen van een altaar voor de Here, 
krijgt een negatief vervolg door het boze voortbrengsel uit het hart van 
Noach. 
Maar pas op, laten we niet alleen naar Noach wijzen, want hetzelfde 
geldt ook voor de gemeente van de Here Jezus. Wat zo goed was be-
gonnen: de eerste liefde voor de Here Jezus zoals beschreven staat in 
de eerst genoemde gemeente in Openb.2:4 eindigt in de schandelijke 
naaktheid van de laatst beschreven gemeente in datzelfde Bijbelboek: 
Laodicea. “..gij weet niet dat gij zijt…de naakte…Ik raad u aan van mij te 
kopen …witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande van uw naaktheid 
niet zichtbaar wordt”(Op.3:17,18).
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Het is nog onveranderd waar dat het voortbrengsel van des mensen 
hart boos is, van zijn jeugd aan. Paulus waarschuwde zijn medewerker 
Timotheüs hiervoor toen hij hem schreef: “schuw de begeerten der jeugd en 
jaag naar gerechtigheid…” (2 Tim.2:22) en dat mogen we ook onze jeugd 
voorhouden.

Noach had zich ontkleed en zijn beide zonen zorgden ervoor dat er 
aan die schandelijke vertoning een einde kwam: “Daarop namen Sem en 
Jafeth een mantel, legden die op hun beider schouders, liepen achterwaarts en 
bedekten hun vaders naaktheid, terwijl hun aangezicht afgewend was, zodat zijn 
hun vaders naaktheid niet zagen.” (Gen.9:23). Dus geen leedvermaak, zo-
als die andere zoon van Noach, Cham, maar verdriet van Sem en Jafeth 
over het gebeurde (Gen.9:22-27).
De apostel verzuchtte: “Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze 
woonstede uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed, en niet naakt 
zullen bevonden worden. Want wij, die nog in een tent wonen (zoals ook No-
ach zich in zijn tent ontblootte), zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, 
maar overkleed willen worden,...”(2 Kor. 5:2-4).

Welke invloed heeft de sterke drank in ons leven? Teveel misschien?

Jakob had een zoon, Jozef, die hij liefhad boven al zijn andere zo-
nen. Jakob gaf aan deze geliefde zoon een pronkgewaad, waardoor 
Jozef zich onderscheidde van zijn broers. “Israël had Jozef lief boven al 
zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was.” Zijn broers echter 
haatten hem daarom in toenemende mate (Gen 37:3-8). Uiteindelijk 
verkopen de broers deze door zijn vader geliefde zoon en wordt het 
mooie pronkgewaad door hen in het bloed van een onschuldig geiten-
bokje gedoopt en aan vader Jakob terug gezonden (Gen. 37:23,28). Het 
kleed, waarmee Jakob zijn diepste gevoelens toonde aangaande zijn 
geliefde zoon, ontving hij terug, doordrenkt met bloed.
Vele eeuwen later kwam er een andere Zoon, die door zijn Vader ge-
liefd was, maar die ook door zijn eigen broeders gehaat werd (Luc. 

De Mantel (2)
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19:14). Deze Vader had echter getuigenis van Hem gegeven, toen Hij 
op de berg der verheerlijking was en aan zijn mantel liet zien dat hij 
een bijzondere liefde voor Hem had, want “zijn kleding werd stralend wit” 
(Luc. 9:29). Deze Zoon werd door de Vader onderscheiden van Mozes, 
Elia en de drie discipelen, omdat Hij, de Here Jezus, ‘de Zoon zijns 
ouderdoms was’. Salomo schrijft over deze Zoon des ouderdoms: “De 
Here heeft Mij tot aanzijn geroepen, als het begin van zijn wegen, vóór zijn wer-
ken, van ouds af. Van eeuwigheid aan ben Ik geformeerd, van den beginne, eer 
de aarde bestond” (Spr. 8:22,23). De Here Jezus is dus het beginpunt van 
Gods wegen, niet van Gods werken, want Hij is van vóór de schepping.

Ze hebben de Here Jezus ook zijn mantel afgenomen, en na de geseling 
door de soldaten, Hem weer omgehangen, waardoor ook deze mantel 
met bloed doordrenkt werd (Matth. 27:26-31). Het pronkgewaad, dat 
gezien werd toen de Vader op de berg der verheerlijking zijn stem liet 
horen, is bewaard gebleven, want de heidense soldaten waren tot het 
inzicht gekomen dat deze, met bloed bevlekte mantel, niet gescheurd 
mocht worden (Joh. 19:23,24). 
Daardoor is deze mantel op deze wijze tot de heidenen gekomen, op-
dat zij zouden kunnen zeggen: “Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel 
juicht in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met 
de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld…” (Jes.61:10). De mantel, 
in bloed gewenteld, zal weer gezien worden als de Here Jezus terug 
keert uit de hemel met de schare die Hem zal volgen. Alleen de voorste 
Ruiter, die op een wit paard zal verschijnen, draagt een kleed dat in 
bloed geverfd (gedoopt) is; allen die Hem volgen berijden ook een wit 
paard, maar zij dragen een wit kleed van wit en smetteloos fijn linnen 
(Openb.19:11-14).
“Ik raad u aan van Mij te kopen…witte klederen, opdat gij die aandoet…” 
spreekt de Heiland nog steeds tot ons in deze tijd (Openb. 3:18). Hebt 
u deze raad al opgevolgd?

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

De Mantel (2)
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (16)

____________________________________________________________

3:18 “Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige 
voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen…”

Zo richt de apostel, geleid door de Heilige Geest onze blik naar boven, 
naar onze Heiland. Hoe goed is het om steeds weer terug te keren naar 
dat geweldige feit dat in de volheid van de tijd heeft plaatsgevonden 
en dat de grondslag is voor het eeuwig behoud van een ieder die in 
de Here Jezus gelooft: Christus is eenmaal om de zonden gestorven. 
Onze zonden! Zo lazen we immers eerder in deze brief: “…die zelf onze 
zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht heeft…” (2:24). Wat een zeker-
heid mogen we daaraan ontlenen: Hij is gestorven om ons tot God te 
brengen. Wij konden uit onszelf niet tot God naderen want: ”...uw onge-
rechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden 
doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.” (Jes. 59:2) 

Hij was rechtvaardig en heeft dat in Zijn wandel hier beneden laten 
zien. Hij was de geliefde Zoon in wie God al Zijn welbehagen had, het 
volmaakte Lam van God. Hij kwam temidden van onrechtvaardigen; 
mensen waarvan koning Salomo al sprak: “er is immers geen mens die niet 
zondigt.” (2 Kron. 6:36) En zo is het geweest sinds de ongehoorzaam-
heid van Adam en Eva. “Want allen hebben gezondigd en derven (het om-
gekeerde van erven) de heerlijkheid Gods,...” (Rom. 3:23) 

God had gezegd: “Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijke-
nis,… (Gen. 1:26) En zo is het geweest. Vervolgens lezen we in Gen. 
1:31: “En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.”  
Maar de zonde is in de wereld gekomen omdat de mens het enige 
verbod dat God gegeven had in de wind heeft geslagen. Daardoor kon 
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God niet meer vertrouwelijk met de mens omgaan en moest de weg 
naar de boom des levens worden bewaakt door cherubs: “En Hij ver-
dreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een 
flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des 
levens te bewaken.” (Gen. 3:24) 

God had gezegd tegen de mens: “...van de boom der kennis van goed en 
kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij 
voorzeker sterven.” (Gen. 2:16,17) Hoe kon het dan dat Adam en Eva 
verdreven werden uit de hof en nog vele jaren geleefd hebben? Is Gods 
woord dan niet betrouwbaar? O, zeker wel! Adam en Eva waren schul-
dig voor God door hun ongehoorzaamheid, maar God wilde hen ge-
nade bewijzen door een onschuldige te laten sterven. Adam en Eva 
hadden zich voor God bedekt met vijgenbladeren omdat ze hadden 
ontdekt dat ze naakt waren. Maar wij kunnen onze zonden voor God 
niet bedekken; Hij ziet tot in de kleinste hoekjes van ons hart en gewe-
ten en kan niet anders dan constateren dat we gezondigd hebben. 

God verjaagt Adam en Eva echter niet uit de hof in een kleed van vij-
genbladeren, nee, in Zijn grote liefde geeft Hij hen een veel betere be-
dekking: “En de Here God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen 
van vellen en bekleedde hen daarmee.” (Gen. 3:21) 
Op grond waarvan kon God de mens genadig zijn? Op grond van het 
feit dat een onschuldig dier werd geslacht om Adam en Eva met zijn 
huid te kunnen bedekken. Wat een wonder is dat: in hetzelfde hoofd-
stuk waarin we lezen dat de mens door ongehoorzaamheid van voor 
het aangezicht van God moest worden weggedaan, vinden we de weg 
van verlossing: de dood van de onschuldige is het leven voor de schul-
dige! 
Kon dat onschuldige dier dan zonden wegnemen? Nee, maar de dood 
van de onschuldige was een heenwijzing naar datgene wat we in de 
tekst die we nu onder de aandacht hebben uit de eerste brief van Petrus 
lezen: “...Christus is eenmaal voor de zonden gestorven als rechtvaardige voor 
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onrechtvaardigen,...” Hij is gestorven en heeft het oordeel van God over 
onze zonden gedragen. 

Er is vergeving voor ieder die gelooft dat de Here Jezus aan het kruis van 
Golgotha onze schuld op zich heeft genomen. Zo moeten we ons niet 
bedekken met eigen bedenksels of uitvluchten, maar ons laten bedek-
ken door datgene wat God ons geeft. 
Het Nieuwe Testament spreekt ons van het feit dat we de ‘Here Jezus 
mogen aandoen’ zoals God Adam en Eva met een dierenhuid bekleed-
de. In Rom. 13:14 lezen we: ”Maar doet de Here Jezus Christus aan…” en 
in Gal. 3:27: “Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus 
bekleed.” 
Zo kon God Adam en Eva genadig zijn op grond van het offer van Zijn 
Zoon: “Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is 
bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem geloofd in 
God.” (1 Petr. 1:20) 

Zo kan God ook ons, die leven nadat de Here Jezus op aarde geko-
men is en het werk van verlossing tot stand gebracht heeft, genadig zijn 
wanneer we geloven dat Hij het ook voor ons volbracht heeft. De Here 
Jezus heeft dat alles gedaan “opdat Hij u tot God zou brengen.” 
Hoe kunnen wij, onrechtvaardigen, tot God naderen? Wanneer wij ons 
bekleed hebben met Christus en niet met vijgenbladeren (onze eigen 
werken). 
Een heilig en rechtvaardig God die geen enkele gemeenschap met de 
zonde kan hebben, kan als een liefhebbende Vader zijn armen uitbrei-
den wanneer een zondaar tot hem komt op grond van het werk van de 
Here Jezus. Wat een omkeer heeft God tot stand gebracht! 
In Ef. 2:3b-9 lezen we daarvan: “…en wij waren van nature, evenals de ove-
rigen, kinderen des toorns -, God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om 
zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren 
door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, - door genade zijt 
gij behouden -, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in 
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de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overwel-
digende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons 
in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat 
niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.”

O, Heiland God, uw liefde is groot! In Christus zijn we U aangenaam
U had geen lust in onze dood,  Wij mogen als uw kind’ren saam
maar in ons heil en leven.  U Abba Vader noemen.
U hebt reeds in de eeuwigheid O Vader, zo dichbij gebracht
besloten om uw heerlijkheid  bewond’ren wij uw liefdemacht.
en ‘t zoonschap ons te geven.  U willen we eeuwig roemen.
       G.L. 215:1

3:18b-20a: “Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de 
geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de 
gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid 
Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach,…”

In vers 19 vinden we een bijzondere mededeling, namelijk dat de Here 
Jezus in de geest is heengegaan en gepredikt heeft aan de geesten in 
de gevangenis die in de tijd voor de zondvloed ongehoorzaam waren 
geweest. Het leert ons dat er meer is dan datgene wat wij om ons heen 
zien en het leert ons ook dat het met de dood niet afgelopen is, zoals 
zoveel mensen denken. De Bijbel spreekt anders. Er is een plaats waar 
de doden heengaan. 
In Luk. 16:19-31 vinden we een geschiedenis die de Here Jezus zelf aan 
ons voorhoudt van de rijke man en de arme Lazarus. Beiden komen te 
overlijden en van beiden lezen we dat ze zich na hun overlijden be-
wust zijn van hun positie. Hadden ze in hun leven op God vertrouwd, 
of hadden ze alleen aan zichzelf gedacht en gemeend God niet nodig 
te hebben? 
Laten we ons niet vergissen: de keuze die we nu maken voor of tegen 
de Here Jezus is van eeuwigheidswaarde en laten we niet zeggen: ‘ik 
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doe toch niets verkeerd, ik geef ieder het zijne’. In hoeverre dat waar is 
weet God alleen, maar de Schrift is duidelijk: alleen door geloof in de 
Here Jezus kunnen we behouden worden, zoals Paulus tegen de gevan-
genbewaarder in Filippi zei: “Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult 
behouden worden…” (Hand. 16:31). 

Als we geen keuze maken voor de Here Jezus is dat een keuze tegen 
Hem: “Wie met Mij niet is, die is tegen Mij...” (Luk. 11:23). En die keuze 
is definitief: “En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, 
opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij 
vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen.” (Luk. 16:26)
Hoe vreselijk moet het zijn om te moeten ervaren de verkeerde keuze 
gemaakt te hebben. Laat u met God verzoenen voordat het te laat is. 

Petrus haalt de tijd van Noach aan, waarvan de Heer zegt dat het in 
de dagen voor Zijn komst een tijd zal zijn die daarmee veel gelijkenis 
vertoond: “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der 
hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in 
de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen Zijn.” (Matth. 
24:36,37) 
God was lankmoedig in de dagen voor de zondvloed en in onze tekst 
staat: “toen de lankmoedigheid van God bleef afwachten.” Waarop wachtte 
de lankmoedigheid van God? Op zondaren, die zich nog zouden be-
keren. 
We lezen in Gen. 6:5-7: “Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen 
groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten 
te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de 
aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart. En de Here zeide: Ik zal 
de mensen, die ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien,…” En nog 
bleef de lankmoedigheid van God afwachten. Hoelang? Dat lezen we 
in Gen. 6:3: “En de Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, 
nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderdtwintig jaar 
zijn.” Zolang wachtte de lankmoedigheid van God. 
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Hij gaf Noach de opdracht een ark te bouwen, groot genoeg om velen 
te herbergen. Waarschijnlijk heeft Noach een groot gedeelte van die 
120 jaren nodig gehad om zo’n geweldig schip te bouwen dat in afme-
tingen niet veel onder deed voor de huidige supertankers. Iedereen kon 
dat zien, iedereen kon zich afvragen waartoe dat geweldige schip dan 
toch wel nodig was. Van het werk van Noach ging een getuigenis uit: 
er is redding voor ieder die gelooft. Maar niemand kwam. De mensen 
keerden God de rug toe en wilden niets met hem van doen hebben. 
Zo was de prediking van de Heer aan de geesten in de gevangenis een 
boodschap dat er een grond voor de verlossing voor het oordeel van 
God was, niet door een schip voor de oordeelsvloed, maar door Zijn 
lijden en sterven. En zij die destijds niet hebben willen luisteren en niet 
in de ark wilden gaan moesten beamen: wij wilden ook niet en stelden 
geen belang in Gods heil.

Wat een ernstige boodschap gaat daarvan uit. Nu is het nog de tijd van 
de genade, nu mogen we komen tot de uitredding die God in Zijn Zoon 
ons aanbiedt. Luister toch! Er is maar één weg om tot de Vader te komen 
en die weg heeft de Here Jezus zelf ons aangewezen: “Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Joh. 14:6) 
Hij was gekomen om de wil van Zijn Vader te doen, om de weg naar de 
boom des levens, die afgesloten was, weer te openen. Waar God ons 
genadig kan zijn moest de Heer het oordeel over onze zonden dragen. 
Het loon van de zonde, de dood, moest Hij ondergaan. 
De vorst des levens, de Schepper van alle dingen, moest gedood wor-
den naar het vlees. Zo heeft Hij betaald voor wat wij hadden misdaan. 
God heeft onze zonden niet zomaar door de vingers gezien, nee, Hij 
heeft ze op Zijn Zoon gelegd en daardoor een eeuwige verlossing ver-
worven voor een ieder die geloofd. 

De Heer is niet in de dood gebleven, nee, Hij is levend gemaakt naar de 
geest. Hoe zouden we weten dat het werk van de Here Jezus volmaakt 
is geweest en aan Gods hoogste eis heeft voldaan wanneer Hij niet was 
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opgestaan? Paulus schrijft daarover in 1 Kor. 15:14: “En indien Christus 
niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder in-
houd is ook uw geloof.” Maar in vers 20-22 lezen we de vaste grond van 
ons geloof: “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen 
die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstan-
ding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen 
ook in Christus allen levend gemaakt worden.” 

En toch: laten we ons niet vergissen als was geen bekering nodig en zou 
God aan allen genade schenken. Alleen door geloof in de Here Jezus 
is er redding voor zondaren. In het gesprek met Nicodemus spreekt de 
Here Jezus zelf deze woorden: “Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem be-
houden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is 
reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren 
Zoon van God.” (Joh. 3:17,18) Dat is ernstig en laten we dit woord van 
de Here Jezus ter harte nemen. 

Gelooft u, lezer, in de naam van de eniggeboren Zoon van God, in 
de naam van Jezus? Er is onder de hemel geen andere naam gegeven 
waardoor wij behouden moeten worden. Er is geen andere weg om tot 
God te komen zonder veroordeeld te worden. En die keuze voor het 
geloof in de Here Jezus kunnen we alleen in dit leven maken. Hoe lang 
ons leven duurt weet God alleen en Hij wacht op zondaren die zich 
bekeren en geloven in Zijn Zoon. Daarom moeten we nu voor de Here 
Jezus kiezen en niet uitstellen. Petrus wijst ons in deze verzen op de 
lankmoedigheid van God in de tijd van Noach, maar daarmee ook op 
het feit dat er een einde komt aan Gods lankmoedigheid, dat de gena-
detijd waarin we mogen leven niet eindeloos voortduurt.

3:20b: “..terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is 
acht zielen, door het water heen gered werden.”
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Honderdtwintig jaar was er aan de ark gebouwd en evenzo lang was er 
de mogelijkheid om binnen te gaan en gered te worden van het oordeel 
dat komen ging. Maar zoals Jesaja schrijft: “Wie gelooft, wat wij gehoord 
hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard?” (Jes. 53:1) 

Die arm des Heren is een machtige arm en voor Hem is niets te won-
derlijk. Maar de mens moet zelf komen. Wanneer de mens het aanbod 
van genade afwijst komt het moment dat de Here zelf de deur van de 
ark dichtdoet. Weinigen werden gered, slechts acht zielen werden door 
het water heen gered. 

Ook vandaag is God lankmoedig en Hij wacht op wie komen wil. Nog 
op de laatste bladzijde van de Bijbel klinkt de oproep: “En wie dorst 
heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.” (Openb. 22:17b) 
‘Om niet’, zo is het voor ons. We hoeven er niets voor te doen omdat 
Hij, de Zoon van God, onze Heiland Jezus Christus het werk van verlos-
sing volbracht heeft. Maar wat heeft Hij geleden voor al het door ons 
bedreven kwaad. We mogen dankbaar zijn wanneer we Zijn roepstem 
hebben gehoord en Hem hebben aangenomen als onze Heer en Hei-
land. Dan mogen we er zeker van zijn dat we ‘door het water heen’ 
gered zijn. Zo lezen we in Ef. 5:25,26: “…,evenals Christus zijn gemeente 
heeft liefgehad en zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar 
reinigende door het waterbad met het woord,..” De doop is daarvan een 
prachtig beeld.

3:21,22: “Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een aflegging 
van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, 
door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand Gods is, naar de 
hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.”

Bij de grote watervloed die God over de aarde liet komen in de dagen 
van Noach kon geen mens ontkomen tenzij hij/zij de toevlucht nam in 
de ark. De boosheid van de mensen was zo groot geworden dat God 
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wel oordelen moest. Maar er was een ontkoming door God zelf aange-
wezen. In de ark was veiligheid en allen die door de deur naar binnen 
gingen werden behouden. 
Toen Petrus zijn grote rede hield op de Pinksterdag werden de toe-
hoorders diep in hun hart getroffen: “..en zij zeiden tot Petrus en de andere 
apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: 
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, 
tot vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” 
(Hand. 2:37,38) We hoeven niet gedoopt te worden om zwarte vegen 
van ons lichaam af te wassen, we mogen gedoopt worden omdat we 
willen laten zien dat we erkend hebben dat we een kwaad geweten 
hadden door al onze zonden, maar geloven dat de Here Jezus voor al 
die zonden aan het kruis geleden heeft. En nu bekleed met Hem mogen 
we met een rein en vrij geweten tot God naderen omdat we weten dat 
onze Heiland voor al onze schuld voor God betaald heeft. 
Door zijn opstanding heeft God bevestigd dat alles wat nodig was vol-
bracht was. Zijn dood schonk ons het leven en door Zijn leven is ons 
het eeuwige leven gegeven. De doop is daarvan een prachtig beeld. 
Ons oude leven wordt als het ware begraven en een nieuw leven ver-
rijst uit de dood. Zo lezen we dat ook in Rom. 6:3,4: “Of weet gij niet, 
dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij 
zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit 
de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des 
levens zouden wandelen.” 

Dat is ook Gods bedoeling: wanneer we de Here Jezus hebben aange-
nomen als onze Verlosser dan ziet ons leven er anders uit. Dan willen 
we Hem dienen, Hem volgen en in Zijn dienst staan. En wat een ze-
kerheid is het om te mogen weten dat Hij leeft en aan de rechterhand 
Gods is, daar in de hemel. Hij is daar om voor ons te bidden en voor 
ons te pleiten en bij Hem is alle macht. Vlak voor Hij naar de hemel 
ging sprak Hij tot zijn discipelen: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en 
op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt 
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hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen te 
onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan 
de voleinding der wereld.” (Matth. 28:18-20) 

Zo mogen we in het leven staan, niet bevreesd voor de wereld om ons 
heen want Hij heeft alle macht. En onze taak is niet anders dan dat wat 
Noach mocht doen door de ark te bouwen. Wij mogen laten zien dat 
Gods Woord betrouwbaar is, dat er redding is voor ieder die gelooft. 
Dat er een ontkoming is voor het oordeel van God dat rechtvaardig 
uitgeoefend moet worden over alle mensen want: “er is niemand, die doet 
wat goed is, zelfs niet één.” En toen was daar die Ene, die volmaakt de wil 
van Zijn Vader heeft gedaan en zichzelf gegeven heeft als een zoenoffer 
voor onze zonden. 

Geve de Heer ons genade Hem te mogen dienen in deze tijd, die zo 
lijkt op de tijd van Noach en waar het moment naderbij komt dat God 
de zonde moet oordelen. Nog is het de genadetijd, nog is God lank-
moedig. Laten we in woord en daad getuigen zijn van de verlossing die 
in Christus Jezus is.

Wordt D.V. vervolgd.

~~~~~~~~~~
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