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Wat God gezegd heeft, zal geschieden,
Hij is d’allerhoogste Heer,
die wind en wolken kan gebieden
en tegen Hem is geen verweer.
De volken komen en vergaan,
maar ‘t Woord van God zal eeuwig staan.

Wat God beloofd heeft, dat zal komen,
d’Allerhoogste is getrouw.
Veel kan ons worden afgenomen,
niet wat God zei dat komen zou.
Hoe het ook in de wereld gaat,
het volle heil komt naar Gods raad.

Heeft Hij beloofd ons eens te geven
woningen in ‘t Vaderhuis?
Dan zullen w’eeuwig bij Hem leven
en is de hemel ons tehuis.
Dan wordt ons lied een hemelzang,
een loflied, d’eeuwigheden lang.

     J.Ph. Buddingh
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Wie is toch DEZE? (slot)
____________________________________________________________

Mensen uit verschillende lagen van de bevolking, begonnen zich af te 
vragen wie de Here Jezus in werkelijkheid was, want dat Hij meer was 
dan een gewoon mens, werd hen langzamerhand wel duidelijk. Ook 
de discipelen realiseerden zich dat zij niet alleen de beloofde Profeet 
en toekomstige Koning waren gevolgd, maar zij beseften ook dat deze 
Persoon een gezag had dat niemand voorheen had bezeten. De Here 
Jezus had immers van Zichzelf gezegd:
 a. méér dan de tempel is hier,
 b. méér dan Jona is hier,
 c. méér dan Salomo is hier.

Sub a:  De tempel was de plaats waar God gediend werd en waar de 
offers gebracht werden door de priesters. Als de Here Jezus 
zegt dat Hij meer is dan de tempel, betekent dat ook dat Hij de 
Persoon is, die door de priesters gediend behoorde te worden 
en dat zij hun offers van lof aan Hem behoorden te wijden. 
De Here Jezus was na de bruiloft in Kana naar de tempel in 
Jeruzalem gegaan en heeft van die tempel gezegd: “Breek deze 
tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen…Hij sprak 
van de tempel van zijn lichaam” (Joh. 2:19-21). 

 De tempel, die gebouwd was van stenen, is in 70 na Chr. afge-
broken door de Romeinse veldheer Titus, de zoon van keizer 
Vespasianus. Daarvoor in de plaats vormen degenen die in de 
Here Jezus geloven als hun Heiland en Here, nu die nieuwe 
tempel en dat is Zijn lichaam: “Weet gij niet, dat gij Gods tem-
pel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel 
schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt 
gij, is heilig!” “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 
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dan God met uw lichaam.” (1 Kor. 3:16,17 - 1 Kor. 6:19,20).
 In die tempel, ons lichaam, mogen wij nu als een koninklijk 

priesterdom en ook als deel van Zijn lichaam, onze offers van 
lof en dank aan de Here brengen: “Laten wij dan door Hem Gode 
voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, 
die zijn naam belijden.” (Hebr. 13:15).

Sub b: De verwijzing naar de profeet Jona is een verwijzing naar het 
oordeel dat over deze Profeet, de Here Jezus, zou komen. 
“Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het 
zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart van de aarde 
zijn, drie dagen en drie nachten” (Matth. 12:39,40).

 De profeet Jona werd door God naar de heidense stad Ninevé 
gezonden om de inwoners tot bekering te brengen en hij heeft, 
na een verblijf van drie dagen in het zeemonster, ook de bood-
schap van bekering gebracht (Jona 3). Zo is ook, nadat de Here 
Jezus drie dagen in het graf gelegen had en de Joden het heil 
verworpen hadden, het evangelie van de opgestane Heiland 
uitgegaan naar de heidenen. 

 De boodschap van bekering moest Jona alleen brengen aan 
een stad van de heidenen: Ninevé. De boodschap van de op-
gestane Christus werd niet beperkt tot één stad, Jeruzalem, 
maar is in de hele wereld verkondigd (Kol. 1:6). Mede daarom 
kon de Heiland zeggen: “meer dan Jona is hier”, opdat zijn 
heil zou reiken tot aan het einde der aarde (Jes. 49:6).

 Jona werd door God geroepen om de inwoners van Ninevé te 
waarschuwen voor het komende oordeel, maar hij weigerde 
te gaan en hij ging “...weg van het aangezicht des Heren...” (Jona 
1:3). De storm stak over hem en zijn medereizigers op en hij 
werd door een grote vis opgeslokt, waarna hij zijn zonden be-
leed. Nadat hij zag dat de inwoners van Ninevé zich bekeerd 
hadden en God het oordeel niet hoefde uit te voeren, werd 
hij zo boos dat hij de Here vroeg om zijn leven maar weg te 
nemen (Jona 4:1-3).

Wie is toch Deze? 
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 Van de Here Jezus staat geschreven dat het juist zijn eigen wil 
was om naar deze wereld te komen en om de wil van de Vader 
te doen: “Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij ge-
schreven; ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn 
binnenste.” (Ps. 40:8,9). En Hij heeft niet alleen gewaarschuwd 
voor het komende oordeel, maar juist voor ons dat oordeel 
gedragen op het kruis! 

 Hij zei tot de Samaritaanse vrouw: “Mijn spijze is de wil te doen, 
van Hem die Mij gezonden heeft” (Joh. 4:34). Jona vluchtte weg 
van het aangezicht des Heren, maar de Here Jezus is juist voor 
ons verschenen voor het aangezicht des Heren, om daar onze 
straf te dragen en door zijn offer onze zonde(n) weg te doen. 
“Want Christus is niet binnengegaan in een heilgdom met handen ge-
maakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, 
ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; ook niet om 
Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander 
bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, want dan had Hij dikwijls 
moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij 
éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer 
de zonde weg te doen” (Hebr. 9:24-26). De Here Jezus heeft, in 
zijn menswording, toen ondergaan wat Mozes te horen kreeg: 
“..geen mens zal Mij zien en leven” (Ex. 33:20).

 Jona ging al mopperend zijn weg, maar de Here Jezus ging 
de weg naar het kruis, “...om de vreugde welke vóór Hem lag,...” 
(Hebr. 12:2). 

 Daarom: “meer dan Jona is hier”.

U bent voor ’t aangezicht van God voor ons verschenen,
en droeg Uw eigen bloed in ‘t binnenst heiligdom.
Wij zij door U verzoend, de zonden zijn verdwenen,
wij loven, Heer, uw naam alom.
     G.L. 107:1

Wie is toch DEZE? 
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Sub c: “Meer dan Salomo is hier”. Koning Salomo is bekend vanwege 
de wijsheid en de rijkdom die hem door God waren geschon-
ken. Zijn faam was zo groot, dat zelfs een koningin uit een ver 
land hem opzocht en ‘buiten zichzelf’ raakte toen zij alles met 
eigen ogen en oren zag en hoorde. (1 Kon. 10:4,5). 

 Koning Salomo bezat zoveel goud, dat het zilver in zijn dagen 
niet van waarde werd geacht. Daarnaast bezat deze koning 
een troon van ivoor, die overtrokken was met zuiver goud: “De 
troon had zes treden, en een ronde kop was van achteren aan de troon, 
en leuningen aan weerzijden van de zitplaats, en twee leeuwen ston-
den naast de leuningen; en twaalf leeuwen stonden aan weerszijden 
op de zes treden; nooit was zo iets voor enig koninrijk gemaakt.” (1 
Kon .10:18-21).

 Bij de inwijding van de eerste tempel, die deze koning had 
laten maken, knielde hij neer op een koperen gestoelte, dat 
exact dezelfde afmetingen had als het brandofferaltaar dat tij-
dens de woestijnreis het volk vergezelde: vijf el lang, vijf el 
breed en drie el hoog (Ex. 27:1 en 2 Kron. 6:13). 

 Maar de Here Jezus is meer dan Salomo, want Hij is meer 
dan het brandoffer (Hebr.10:6-8). Salomo heeft geknield op 
het gestoelte, wat een heenwijzing is naar het altaar, zonder 
daar enig lichamelijk letsel van ondervonden te hebben. De 
Here Jezus heeft ook geknield gelegen, maar dat was in de Hof 
van Gethsémane, en gesmeekt of de beker van Gods toorn aan 
Hem voorbij kon gaan (Luc. 22:41), om vervolgens de weg 
naar het kruis te gaan, waarvan Hij wél de littekens in zijn li-
chaam droeg en die Hij, na zijn opstanding aan zijn discipelen 
toonde. Salomo heeft niet geleden op het gestoelte, maar de 
Here Jezus heeft peilloos geleden op het kruis! Daarom: “meer 
dan Salomo is hier”.

 Salomo ontving de koningin van Scheba, maar in de toekomst 
zullen alle koningen van de wereld tot de Here Jezus komen 
om zich voor Hem te buigen: “Zo zegt de Here, Israëls verlosser, 
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zijn Heilige, tot de diep verachte, de bij het volk verafschuwde, de 
knecht van heersers: koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten en 
zich neerbuigen ter wille van de Here, die getrouw is, de Heilige Isra-
els, die U verkoren heeft.” - “Daarom heeft God Hem ook uitermate 
verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de 
naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en 
die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: 
Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!” (Jes. 49:7 en 
Filip. 2:9).

 Salomo woonde in een huis dat opgetrokken was uit kostbare 
stenen (1 Kon. 7:1-12) en dat huis was gevestigd in de stad 
Jeruzalem. Wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
zichtbaar worden, zal het nieuwe Jeruzalem uit kostbaar ge-
steente, als diamant, bestaan. De afmetingen van dit nieuwe 
Jeruzalem zijn ca.: 2220 x 2220 x 2220 kilometer! De mu-
ren zullen bestaan uit diamant en elk der twaalf poorten bevat 
een parel met afmetingen zoals die op aarde nooit gekend is. 
Daarbij zullen de fundamenten van de muren verfraaid zijn 
met allerlei edelstenen, waaronder diamant, robijn, smaragd, 
topaas enz. Deze toekomstige stad is van een onvoorstelbare 
schoonheid en kostbaarheid. Centraal in deze stad staat de 
troon waarop het allerkostbaarste gezien zal worden: God en 
het Lam! (Openb. 5:13 en 21:10-21).

 De naam Salomo betekent: vrede, rust. De Here Jezus is de 
meerdere Salomo, omdat Hij ons de ware vrede met God heeft 
gegeven (Rom. 5:1) en omdat wij nu mogen rusten in het werk 
dat de Here Jezus volbracht heeft (Hebr. 4:10). Daarom: “meer 
dan Salomo is hier”.

De discipelen hadden deze uitspraken van de Heiland gehoord, maar 
op dat moment nog niet de gehele reikwijdte van die woorden kunnen 
overzien. Zij begrepen niet dat, om al de vorengenoemde uitspraken 
te kunnen vervullen, het nodig was dat Hij eerst het oordeel over onze 

Wie is toch DEZE? 



7

zonden moest ondergaan. Zij kenden toen nog niet de betekenis van 
de uitdrukking: ‘uit de doden opstaan’ (Marc. 9:10 en Luc. 9:44,45). 
De Heiland had, voorafgaande aan deze teksten, aan hen twee vragen 
gesteld: 
a. ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
b. ‘Wie zegt gij dat Ik ben?’

Ook tegenwoordig hebben mensen uit allerlei kringen en lagen van de 
bevolking, in het algemeen wel een mening over ‘Jezus’. De uitdruk-
king ‘Here Jezus’ wordt dan meestal niet gebruikt, omdat daarin ook 
de erkenning ligt dat Hij de Here is. Petrus zei later tegen de Romeinse 
hoofdman: “Jezus Christus, DEZE is aller Heer” (Hand. 10:36).
Op de vraag van de Here Jezus aan discipelen: “Wie zeggen de mensen 
dat Ik ben” blijkt uit hun antwoord dat veel Joodse mensen in de Here 
Jezus slechts een profeet zagen, zoals Johannes de Doper, Elia, Jeremia 
of één der andere profeten (Matth. 16:13 en 21:11). Ook de Samari-
taanse vrouw kwam aanvankelijk slechts tot de conclusie: “Here, ik zie 
dat Gij een profeet zijt” (Joh. 4:19). Maar gaandeweg het gesprek met de 
Heiland groeide haar inzicht en toen de Here Jezus tot haar zei dat Hij 
de beloofde Messias was, liet zij haar kruik staan en ijlde ze naar huis 
om deze blijde boodschap aan haar stadgenoten te vertellen. Velen uit 
deze Samaritaanse stad, kwamen vervolgens tot geloof in de Here Jezus 
(Joh. 4:28-30, 39-42).

Nadat de discipelen gezegd hadden hoe de mensen Hem zagen, ver-
volgt de Heiland het gesprek met de vraag: “Maar gij, wie zegt gij, dat Ik 
ben?” (Matth. 16:15) Wij komen er niet mee weg door na te spreken 
wat andere mensen van de Here Jezus vinden, maar aan ieder van ons 
persoonlijk legt de Heiland de vraag voor: ‘wie zegt gij dat Ik ben?’ Dat 
ons antwoord dan ook tot de Here Jezus zal zijn: “Gij zijt de Christus, 
de Zoon van de levende God!” Na dit antwoord van Petrus, en hopelijk 
ook ons antwoord, volgt direct de zaligverklaring door de Here Jezus 
tot deze discipel, en daarmee ook tot ons, als we deze belijdenis kun-
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nen naspreken. De zaligverklaring door de Here Jezus wordt niet pas 
toegekend aan het einde van het leven van Petrus, of vele jaren later, na 
een onderzoek of hij ook een aantal wonderen heeft gedaan. Zo geldt 
ook tegenwoordig nog steeds, dat “als gij met uw mond belijdt, dat Jezus 
Heer is en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt…” 
(Rom.10:9), u zalig bent! We hoeven niet te wachten op een zaligver-
klaring van een kerkvorst, die later misschien nog eens gevolgd kan 
worden door een heiligverklaring. Paulus noemt in meerdere van zijn 
brieven de gelovigen heiligen of: geroepen heiligen (Rom. 1:7 en 1 Kor. 
1:2 en 2 Kor.1:1 en Ef.1:1 en Filip.1:1 enz.).
In het Oude Testament vinden we geen zaligverklaring, omdat de Here 
Jezus toen nog niet geopenbaard was in het vlees.

Na de belijdenis van Petrus, zegt de Here Jezus tot hem dat Hij het 
inzicht, wie de Heiland waarlijk was, niet te danken heeft aan vlees 
en bloed, maar dat de Vader in de hemelen dat aan hem geopenbaard 
heeft (Matth. 16:16,17). Dat zou zes dagen later ook bevestigd worden, 
toen God Zelf vanuit de wolk sprak: “DEZE is mijn Zoon, de Geliefde in 
wie Ik mijn welbehagen heb: hoort naar Hem!” (Matth. 17:5) Dat werd door 
God gezegd in de aanwezigheid van Mozes en Elia, waarmee de men-
sen de Heiland vergeleken, maar God Zelf liet hier horen en zien dat 
de Here Jezus de Zoon van de levende God is en daardoor méér is dan 
enig ander persoon die voor Hem geweest is of na Hem zou komen. 
Daarmee werd bevestigd wat de Heiland later zei, in een gelijkenis: 
“Ten laatste zond Hij zijn Zoon” (Matth. 21:37).

Wij mogen geloven in de woorden die God Zelf getuigd heeft van zijn 
Zoon en de meningen van allerlei mensen behoren niet onze maatstaf 
te zijn. De apostel Johannes, die ook op de berg aanwezig was toen 
God zijn getuigenis van de Here Jezus gaf, schrijft het als volgt: “Indien 
wij het getuigenis van mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, 
want dit is het getuigenis van God, dat Hij van Zoon getuigd heeft. Wie in de 
Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, heeft 
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Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, 
dat God getuigd heeft van zijn Zoon” (1 Joh. 5:9-12).

De Here Jezus had, op zijn reis naar Jeruzalem, voorzegd dat Hij zou 
worden overgeleverd aan de overpriesters en schriftgeleerden en dat zij 
Hem ter dood zouden veroordelen en Hem overleveren aan de heide-
nen. De heidenen (de Romeinen) zouden het vonnis uitvoeren (Marc. 
10:32-34).
Toen de Heiland voor stadhouder Pilatus gesteld werd moest deze 
meerdere keren constateren dat de Here Jezus niets strafbaars gedaan 
had: “Ik vind niets strafbaars in DEZE mens”. En even later: “En zie, er is 
niets door Hem bedreven dat de dood verdient”. En voor de derde maal zei 
hij tenslotte aan hen: “Wat heeft DEZE dan voor kwaad gedaan? Ik heb niets 
in Hem gevonden waarop de doodstraf staat” (Luc. 23:4,15,22). De heiden-
se heerser heeft driemaal moeten vaststellen dat DEZE onschuldig was.

O, schuld’loos Lam, uw offerbloed,
Delgde onze schuld, Gij droeg de zonden.
Wij zijn genezen door uw wonden,
Gij schonk aan ons het hoogste goed.
...
Heer onze God, we aanbidden U!
    (G.L. 19)

Toen de Here Jezus stierf op het kruis, ontstond er een aardbeving, ter-
wijl tegelijkertijd ook het voorhangsel van de tempel scheurde, van bo-
ven tot beneden, en de lichamen van vele ontslapen heiligen werden 
opgewekt (Matth. 27:51,52). Toen de Romeinse hoofdman, die tegen-
over Hem stond, zag dat Hij zó de geest gegeven had, zei hij: ‘Waarlijk, 
DEZE mens was Gods Zoon’ (Marc. 15:39). 
Maar de dood van de Here Jezus was niet het einde van Gods handelen. 
Na drie dagen stond de Heiland op uit het graf en is daarna, gedurende 
veertig dagen, meermalen aan zijn discipelen verschenen om daarna in 
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de hemel te worden opgenomen: “En toen zij naar de hemel staarden,  ter-
wijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook 
zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? DEZE 
Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, 
als gij Hem ten hemel hebt zien varen.” (Hand. 1:10,11).

Wij wachten U, o Zoon van God,
och, wil toch haast verschijnen.
Dan delen wij in ‘t heerlijkst lot,
en zal ons leed verdwijnen.
Als wij U daar zien,
en hulde biên.
Dan is het aardse lijden,
verwisseld in verblijden.
   (G.L. 75)

Nadat de Here Jezus de verzoening met God tot stand heeft gebracht, 
op het kruis van Golgotha en opgenomen is in de hemel, is Hij door de 
Vader geplaatst aan zijn rechterhand. “DEZE echter is, na één offer voor 
de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God” 
(Hebr. 1:3 en 10:12).

De apostelen, die met de Here Jezus gewandeld hebben tijdens zijn 
verblijf op aarde, hadden na de hemelvaart en de daaropvolgende uit-
storting van de Heilige Geest op de pinksterdag een ernstige boodschap 
voor het volk dat geschreeuwd had: ‘Kruisig Hem, kruisig Hem’. Zij 
worden door de apostel Petrus herinnerd aan de gebeurtenissen van 
de achterliggende dagen en hij zegt tot hen: “zoals gij zelf weet” (Hand. 
2:22). Niemand van hen kon dat ontkennen. Petrus houdt, geleid door 
de Heilige Geest, een lange toespraak tot de Joden en verklaart over Je-
zus, de Nazoreeër: “DEZE… hebt gij, door de handen van wetteloze mensen 
aan het kruis genageld en gedood” (Hand. 2:23). Maar God heeft, nadat de 
Heiland na zijn sterven drie dagen in het graf had gelegen, zijn Zoon 

Wie is toch DEZE? 



11

teruggebracht uit de dood. “DEZE Jezus, heeft God opgewekt, waarvan wij 
allen getuigen zijn. Nu Hij dan door de rechterhand van God verhoogd is ...” 
(Hand. 2:33). “Dus moet ook het ganse huis Israëls weten dat God Hem èn 
tot Here èn tot Christus gemaakt heeft, DEZE Jezus, die gij gekruisigd hebt” 
(Hand. 2:36). Velen uit het Joodse volk komen tot het inzicht welke mis-
daad zij gepleegd hebben: zij hebben de eniggeboren Zoon van God 
ter dood gebracht! Hij, die gekomen was om Gods liefde voor de men-
sen in de wereld bekend te maken en om vrede aan te brengen tussen 
God en de mensen, hadden zij naar het kruis verwezen, met de kreet 
‘Kruisig Hem!’ Maar diezelfde Persoon richtte Zich opnieuw tot zijn 
volk, door de Heilige Geest waardoor Petrus tot hen sprak. Vele Joden, 
die deze woorden hoorden, werden “diep in hun hart getroffen, en zij zei-
den 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 uw zonden, en gij zult de gave des 
heiligen Geestes ontvangen ..... Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich 
dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.” (Hand. 
2:37,41). Toen de eerste drieduizend zielen werden behouden ‘uit dit 
verkeerde geslacht’, kreeg de gemeente van de Here Jezus daarmee 
gestalte.

Ondanks dat de apostelen door de Joodse raad smadelijk werden be-
handeld, bleven zij het evangelie verkondigen dat Jezus de Christus 
is, waarna het woord toenam en daardoor ook het aantal discipelen 
toenam en zelfs een talrijke schare van de priesters tot geloof in de 
Here Jezus gekomen is. Kennelijk heeft het van boven naar beneden 
gescheurde voorhangsel hen tot inzicht gebracht, want dat was geen 
mensenwerk! (Hand. 6:7). Zelfs uit de partij der Farizeeën zijn er tot 
geloof in de Here Jezus gekomen (Hand. 15:5).

Het begon allemaal zo goed in de eerste gemeente, maar zo is het 
niet gebleven. Daar, waar in de evangeliën gesproken werd over DEZE 
Jezus, moest de apostel Paulus constateren dat er in de gemeente te 
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Korinthe mensen gekomen waren, die zich door de slang (satan) lieten 
gebruiken om de gelovigen van de eenvoudige toewijding aan Christus 
af te trekken. Paulus moet schrijven: “Maar ik vrees, dat misschien, zoals 
de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en 
loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de 
eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij 
een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, 
dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.” (2 Kor. 11:3,4) 
In plaats van deze bedriegers uit de gemeente te verwijderen, was het 
zeer kwalijk dat de gelovigen deze andere leer ook nog ‘verdroegen.’ 
De Bijbel waarschuwt ons op meerdere plaatsen voor deze verleiders. 
(2 Petr. 2:1 en Judas vers 4 enz.)

Ook wij hebben ons verre te houden van dit soort dwaalleraren, die de 
genade van de Here veranderen in losbandigheid, welke in Gods ogen 
‘een gruwel’ zijn (zie o.a. Lev. 18:22 en 20:13).
De apostel Johannes schreef in zijn dagen al dat er veel misleiders uit-
gegaan waren in de wereld, die de komst van de Here Jezus in het vlees 
niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist, schrijft hij (2 Joh. vers 
7). Weest dus op uw hoede!
Vele mensen vragen zich nog steeds af wie de Here Jezus in werkelijk-
heid is. De apostel, die geliefd werd door de Here Jezus, zegt het kort 
en bondig (1 Joh. 5:20):
 

Jezus Christus, DEZE is de waarachtige God en het eeuwige leven!!

Hebt u dit eeuwige leven al van Hem in ontvangst genomen?

~~~~~~~~~~

Wie is toch DEZE? 
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De mantel (slot)
____________________________________________________________

In tijden van verval is het nodig dat we een geestelijke mantel hebben 
die ons kan beschermen tegen de ongeestelijke ontwikkelingen binnen 
de gemeente, zoals die in onze tijd, helaas, zichtbaar worden. 
De Bijbel geeft ons voorbeelden hoe wij onszelf, maar ook anderen, 
kunnen beschermen tegen deze invloeden. Het boek Richteren toont 
ons telkens weer hoe het volk Israël afvalt van de Here en daardoor ver-
drukkingen ondervindt van de hen omringende, maar ook in hun mid-
den wonende, tegenstanders. Te midden van het falende volk, worden 
echter steeds mensen gevonden, die trouw blijven aan de Here God en 
Zijn Woord. Zo ook Elkana met zijn beide vrouwen Hanna en Penina, 
die jaarlijks naar Silo gaan om de Here offers te brengen (1 Sam. 1:1-3). 
Over de priester Eli en zijn beide zonen staat niet veel goeds vermeld. 
Van Eli staat dat hij ‘zit’ bij de deurpost (1 Sam. 1:9) en zijn beide zonen 
zijn “nietswaardige lieden; zij rekenden niet met de Here,...”(1 Sam. 2:12, zie 
ook 1 Kor. 14:38: “Maar als iemand hiermede niet rekent, dan wordt met hem 
niet gerekend.”).
Het gebed van Hanna, die de Here om een kind vraagt, wordt verhoord 
en zij ontvangt een zoontje: Samuël (‘van de Here gebeden’). In plaats 
van hem angstvallig bij zich te houden en te beschermen tegen de on-
geestelijke sfeer in Silo, brengt zij Samuël nadat zij hem gespeend heeft, 
in overeenstemming met haar belofte, naar het huis des Heren te Silo. 
Zij brengt hem daar, samen met een grote offergave, bestaande uit drie 
stieren, een efa fijn meel en een kruik wijn (1 Sam. 1:24).
Zo mogen ook wij, op elke eerste dag van de week, naar die plaats 
gaan waar de Here Jezus naar zijn belofte in het midden is en daar onze 
meervoudige offers brengen en eten van het brood en drinken van de 
wijn, dat daar aanwezig is.

Maar Hanna doet nog meer; ze blijft zorg dragen voor haar zoontje, 
door elk jaar een mantel voor Samuël mee te nemen, als zij naar Silo 
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gaan, om het jaarlijkse slachtoffer te brengen. (1 Sam. 2:19). Wat een 
zegen als je zo’n moeder hebt, die haar kind beschermt tegen de vaak 
goddeloze omgeving, waarin zo’n kind moet opgroeien o.a. op school, 
vereniging enz. Paulus wees zijn ‘geliefd kind Timotheüs’ op de zorg 
die zijn moeder en grootmoeder voor hun kind en kleinkind gekoesterd 
hadden (2 Tim. 1:5). Voorbeelden die navolgenswaard zijn, juist ook in 
deze tijd!

God had aan Mozes instructies gegeven, aangaande de kleding, die 
gemaakt moest worden voor de hogepriester Aäron, ‘tot een prachtig 
sieraad’. Dat waren ‘heilige klederen’, zowel het onderkleed als het 
opperkleed (Ex. 28:2). Het onderkleed was gemaakt van fijn linnen, 
met ingeweven patroon (Ex. 28:39). Het opperkleed moest geheel van 
blauwpurper worden vervaardigd. Van dit opperkleed lezen we als bij-
zonderheid: “de halsopening zal rondom een rand hebben van weefsel als bij 
een pantser, opdat het niet scheure.” (Ex. 28:32). 
In Lev. 21:10 lezen we: “En de priester, die de hoogste is onder zijn broeders, 
op wiens hoofd de zalfolie is gegoten en die men ingewijd heeft, door hem de 
heilige klederen aan te trekken, zal zijn hoofdhaar niet los laten hangen, en zijn 
klederen niet scheuren.”
Toen de Here Jezus voor de hogepriester Kajafas aangeklaagd werd, 
en men hem door middel van vele valse getuigen ter dood wilde laten 
brengen, had de hogepriester moeten toepassen wat in Deut. 19:16-21 
staat beschreven: al deze valse aanklagers zouden zelf ter dood ge-
bracht moeten worden; ‘gij zult hen doen, zoals hij zijn broeder dacht 
te doen!’ Deze leugenaars moesten worden weg gedaan. Toen Kajafas 
aan de Here Jezus vroeg, of Hij de Christus, de Zoon van God was, 
sprak Hij als Enige de waarheid in dit gezelschap, omdat Hij de Waar-
heid is. Hij was de Enige die daar toen vrij uit mocht gaan, maar Kajafas 
zei dat de Here Jezus godslasterlijk had gesproken en dat was de leu-
gen van de hogepriester! Ook op hem zou de straf uit Deut. 19 moeten 
worden toegepast. Kajafas loog niet alleen, maar deed vervolgens iets 
wat God uitdrukkelijk verboden had: de hogepriester scheurde zijn kle-

De Mantel
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deren (Matth. 26:59-65). Er stonden hier twee hogepriesters tegenover 
elkaar: Kajafas, die ‘uit de mensen genomen was’ (Hebr. 5:1) en de 
Here Jezus die door God Zelf geroepen was en die tot Hem sprak: “Mijn 
Zoon zijt Gij,…, Gij zijt hogepriester in eeuwigheid”, en Hij is “door God 
aangesproken als Hogepriester” (Hebr. 5:5,6,10).
Kajafas gaf door het verscheuren van zijn priesterklederen (zeker on-
gewild en onbewust) aan dat het hogepriesterschap ‘uit de mensen’ tot 
een einde gekomen was. De Here Jezus is nu de ‘grote Hogepriester’ 
(Hebr. 4:14), die het hemelse heiligdom is binnengegaan, als voorloper 
voor ons en Hij is Hogepriester geworden in eeuwigheid (Hebr. 6:20). 
En “Hij heeft, doordat Hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap, dat op geen 
ander kan overgaan” (Hebr. 7:24).
De mantel van de Here Jezus, die de soldaten onderling hebben ver-
loot, is niet gescheurd (Joh. 19:24). Die mantel heeft eeuwigheidswaar-
de! “En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam 
is genoemd: het Woord Gods” (Openb. 19:13)

Toen de profeet Ezechiël schreef over het toekomstige herstel van Israël 
noemt hij nergens bij zijn beschrijving van de tempeldienst dat er dan 
een hogepriester zal zijn, evenmin dat er nog een ark is (Ezech. 40-48).
De profeet Jeremia zegt over die tijd: “Als gij u dan vermeerdert en vrucht-
baar wordt in het land in die dagen, luidt het woord des Heren, dan zal men 
niet meer spreken over de ark van het verbond des Heren; zij zal niemand in 
de zin komen, men zal aan haar niet meer denken en haar niet zoeken, en zij zal 
niet meer gemaakt worden” (Jer. 3:16).

De ark van het verbond des Heren wordt dan alleen nog gezien in de 
hemelse tempel (Openb. 11:19). De Here Jezus, die de ongescheurde 
mantel draagt, is daar de Hogepriester tot in eeuwigheid!! 
En deze Hogepriester is daar in de hemel nu onze Voorspraak bij de Va-
der, waar Hij voor ons bidt. (1 Joh. 2:1). Welk een Heiland hebben wij!

~~~~~~~~~~

De Mantel
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (17)

____________________________________________________________

4:1,2 “Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met 
dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, 
om niet meer naar de begeerten van de mensen, maar naar de wil van God de tijd, 
die nog rest in het vlees, te leven.”

In de laatste verzen van het vorige hoofdstuk werden we erbij bepaald dat 
de doop gezien mag worden als een tegenbeeld van de redding van Noach 
en de zijnen, die veilig waren in de ark, terwijl daarbuiten een grote wa-
tervloed het oordeel van God voltrok over alles wat adem had. Het is goed 
om dat beeld in gedachten te houden wanneer we de eerste verzen van het 
vierde hoofdstuk van deze brief overdenken. Wanneer we door Gods ge-
nade hebben mogen aanvaarden dat de Here Jezus ook voor onze zonden 
aan het kruis van Golgotha is gestorven, dan begint een nieuw leven, dan 
zijn we wedergeboren, dat betekent: opnieuw geboren. In Gal. 2:20 vin-
den we een prachtige definitie van dat nieuwe leven: “Met Christus ben ik 
gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En 
voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, 
die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven.” Het leven van een 
wedergeboren christen is niet meer zijn eigen leven, maar Christus leeft in 
hem. De wedergeboorte heeft iets bewerkstelligt, namelijk dat we onttrok-
ken zijn aan de zonde en alles wat daarmee te maken heeft. Wanneer we 
wedergeboren zijn, dan willen we niet meer leven naar onze eigen wil en 
onze eigen gedachten, maar naar de wil van God. Zo wil God ons zien en 
zo kunnen en mogen we de tijd die nog rest in het vlees, tot Zijn eer hier 
op aarde zijn. 
Iedereen die eerlijk tegen zichzelf is moet zeggen dat het soms best een 
opgave kan zijn om die houding ook elke dag weer in de praktijk te bren-
gen. Daarom staat in deze tekst ook de uitdrukking dat we onszelf moeten 
wapenen met die gedachte. Dat is een belangrijke, maar ook troostrijke 
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toevoeging. De Heer kent ons door en door, Hij weet van onze zwakheden 
en Hij weet ook dat we in ons natuurlijke lichaam nog de aantrekkings-
kracht ondervinden van de wereld om ons heen. Daarom: ‘wapent U’. We 
hebben een strijd te strijden. Dat lezen we ook in Ef. 6:10-13: “Voorts, weest 
krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, 
om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben 
niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse ge-
westen. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 
de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.” 
We hebben als mensen, die door het geloof in de Zoon van God zijn we-
dergeboren, een taak te vervullen: niet meer de wereld dienen, maar de 
wil van God te doen. We hebben een strijd te voeren, niet tegen de minste 
machten, maar tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de 
boze geesten in de hemelse gewesten. Moeten we daarvoor niet angstig 
worden? Is ons dat niet teveel? Nee, want Christus heeft overwonnen en we 
mogen de door God gegeven wapenen opnemen, waaronder het zwaard 
des Geestes, dat is het woord van God. Dan is onze overwinning zeker en 
leven we naar de wil van God. En toch kan ons dat zwaar vallen en moeten 
we toegeven dat we daarin vaak zwak zijn en falen. Het is niet voor niets 
dat we gewezen zijn op de ark waarin Noach behouden werd. In deze en 
in andere geschiedenissen is de zee een beeld van de volken, van de we-
reld om ons heen die vijandig is. Het schip is de veilige plaats. Er worden 
verschillende schepen in de Bijbel vermeld waarin mensen gered werden 
voor de omstandigheden. Daaruit mogen we onze positie in een vijandige 
wereld beter leren verstaan en worden we bemoedigd om niet meer voor 
de zonde, maar naar de wil van God te leven en in de strijd die we moeten 
en mogen voeren in Zijn kracht te overwinnen.
De eerste keer dat er in de Bijbel sprake is van een schip is in de geschie-
denis van Noach en de zondvloed. Hoewel de regen stroomde en de wa-
terkolken opborrelden waren Noach en de zijnen veilig. Het schip was 
een veilige plaats. Ruim een jaar verbleven ze in de ark, totdat Gods toorn 
was voorbijgegaan en de aarde weer was opgedroogd. Wat een prachtig 
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beeld van de gelovige die in de Here Jezus veilig is voor wat in de wereld 
om ons heen gebeurt. We zijn veilig in de Here Jezus en aan die veiligheid 
kunnen we niets bijdragen. We zijn veilig in Hem en door Hem. De Heer 
heeft het gezegd: “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u; niet gelijk de wereld die 
geeft, geef ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.” (Joh. 14:27) We 
lezen niets over het verblijf in de ark van Noach en de zijnen. Ze waren 
in de vrede van de Heer en dat was genoeg. Zo moet ook voor ons gelden 
dat we afscheid genomen hebben van de wereld om ons heen en geen 
gemeenschap kunnen hebben met haar boze werken; we zijn onttrokken 
aan de zonde. De wereld om ons heen ligt in het boze, maar niets kan ons 
deren want de satan en haar machten zijn verslagen door het werk van 
onze Heiland op het kruis. Zo mogen we in het leven staan.

De tweede keer dat sprake is van een schip in een grote storm is in de ge-
schiedenis van Jona. De Here Jezus zelf zegt tegen de schriftgeleerden en 
Farizeeën die om een teken vroegen: “Een boos en overspelig geslacht verlangt 
een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. 
Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo 
zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.” 
(Matth. 12:39,40) Het is het tegenbeeld van de positie van Noach en de 
zijnen in de ark: Dit schip dreigde te worden stukgeslagen. Zo is het een 
beeld van wat ons maar al te vaak overkomt: wij willen de vijand in eigen 
kracht tegemoet gaan. Dan zullen we falen. Alleen op grond van het werk 
van de Here Jezus kunnen we de satan verslaan. Ook Noach was alleen 
veilig omdat de ware Jona, de Here Jezus, voor onze zonden zou lijden en 
sterven. Jona zei: “Neemt mij op en werpt mij in de zee en de zee zal ophouden 
tegen u te woeden.” (Jona 1:12) En de Here Jezus zegt: “Voorwaar, voorwaar ik 
zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar 
indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.” (Joh. 12:24) En zo is ieder die in 
de Here Jezus gelooft een vrucht van Zijn werk. Hij heeft voor ons in het 
vlees geleden en wij mogen rusten in Hem.
Wanneer we met de Here Jezus begraven zijn, waarvan de doop een beeld 
is, en met Hem weer zijn opgestaan tot een nieuw leven dan is er voor ons 
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in de wereld een taak: wij mogen  de tijd die nog rest in het vlees naar de 
wil van God leven. In die tijd dat we nog op aarde zijn leven we in een 
wereld, die ons heel veel te bieden heeft naar het lijkt, maar die ook in het 
Nieuwe Testament ons wordt voorgehouden als een onstuimige zee, waar-
van we behouden moeten worden. Ook daar is sprake van schepen die in 
een storm terecht komen en ook daar is het een beeld van het leven van de 
gelovige temidden van de wereld. Zeven keer is er sprake in het Nieuwe 
Testament van een schip in nood. Drie keer wordt vermeld dat de discipe-
len met de Here Jezus in het schip zijn en dat er vervolgens een grote storm 
opsteekt. (Matth 8, Marc. 4 en Luc. 8). Het water slaat over het schip heen 
en het dreigt te zinken. De discipelen roepen het uit: ‘Here help ons!’ En de 
Heer stilt de golven en de wind en de discipelen zijn veilig. De Here ver-
maant hen dan met de vraag: ‘waar was uw geloof?’ Dat is ook wel een les 
voor ons: wanneer we door de Heer gered zijn van het oordeel over onze 
zonden, geloven we dan ook dat Hij ons nabij is in alle moeilijkheden van 
het leven? Dat er bij Hem altijd uitredding is? Hij is immers bij ons, wat zou 
ons kunnen overkomen. Laten we geloven in Hem en op Hem vertrouwen 
in de tijd dat Hij ons nog hier laat. Geen storm is Hem te heftig en geen zee 
te hoog: Hij zegt tegen hen, die ons aanvallen: ‘zwijg wees stil!’ 
Drie keer wordt vermeld dat de discipelen alleen in het schip zijn wanneer 
de storm opsteekt en de wind hen tegen is. (Matth. 14, Marc. 6 en Joh. 6). 
In alle drie gevallen is de Heer op de berg achtergebleven. Hij was daar om 
te bidden. Zo kan het in het leven van een gelovige ook gaan: we zijn in het 
schip en werken hard om vooruitgang te boeken, maar de wind is tegen. 
Eigenlijk zijn we de Heer wat uit het oog verloren. Zou Hij ons wel zien en 
weten in hoe grote nood we verkeren? Zeker wel. Hij is op de berg om te 
bidden en in de kracht die dat ons geeft, kunnen we voortgaan. Tenslotte, 
als de nacht het donkerst is en we eigenlijk niet meer verder kunnen, dan 
komt de Heer, wandelend over het water. De wind en de zee kunnen Hem 
niet tegenhouden. En als Hij in het schip komt is alle leed geleden. Zo is 
dat voor ons een les en een prachtig voorbeeld dat de Heer ons ziet en kent 
in alle omstandigheden en dat Hij voor ons bidt tot de Vader. De storm zal 
ons niet overmeesteren, wij mogen in Zijn kracht voor Hem strijden in een 
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vijandige wereld. En als de nacht op z’n donkerst is dan komt Hij om ons 
thuis te brengen. Daarvan schrijft Petrus in zijn tweede brief: “…totdat de 
dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” (2 Petr. 1:19b) Zo staat dat 
aan het eind van deze geschiedenis in het Johannes evangelie vermeld: “…
zij zagen Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd. 
Maar Hij zeide tot hen: Ik ben het, weest niet bevreesd. Zij wilden Hem dan in het 
schip nemen en terstond bereikte het schip het land waar zij heen gingen.” Wat een 
bemoediging is dat: wij kunnen veel te lijden hebben in het vlees, maar 
de Heer bidt voor ons. Wanneer de nacht op haar zwartst is komt de Heer 
en als we Hem zien, komen we aan in het land waar we naartoe gingen. 
Daar is het hemels Vaderhuis, waar we eeuwig rusten mogen bij Hem. Hij 
zal komen en ons veilig leiden naar die plaats waar Hij nu al is en voor ons 
bidt. Zo is Hij ons altijd nabij in de tijd die ons hier nog rest, opdat we met 
vrijmoedigheid de taak mogen vervullen die God ons geeft.

Nog een zevende keer is er sprake van een schip in grote nood zoals we dat 
uitvoerig lezen in Handelingen 27 waar de reis van de apostel Paulus naar 
Rome wordt vermeld. We mogen daarin een beeld zien van de gemeente, 
waartoe allen die in de Here Jezus geloven behoren. Zij allen zijn op reis 
door de wereld naar hun eindbestemming. En zoals wel gezegd wordt: 
‘God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aan-
komst’, zo wordt ons hier een beeld getoond van die reis. Door de zware 
storm raakt het schip uit koers, het verliest haar ankers, het lijdt schipbreuk 
op de rotsen waardoor een gedeelte vast komt te zitten en de rest door het 
geweld van de golven uiteengeslagen wordt. Geen kalme reis, zeker niet. 
Maar wel een behouden aankomst: “…maar de hoofdman……beval, dat wie 
zwemmen konden het eerst over boord zouden springen om aan land te komen; en 
de overigen deels op planken, deels op wrakhout. En zo geschiedde het, dat allen 
behouden aan land kwamen.” (Hand. 27:43,44) 
Zo weten we ons voor de tijd die nog rest in het vlees verzekerd van een 
biddende Heiland en Zijn bewarende hand die ons behouden bij Hem in 
de heerlijkheid brengt. Geve de Heer dat we in Zijn kracht volharden mo-
gen in taak die Hij ons geeft.
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4:3 “Want er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil der heide-
nen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, 
drinken en onzedelijke afgoderij.”

In dit vers vinden we een dubbele tegenstelling met datgene wat we in vers 
2 hebben gelezen. De wil der heidenen staat tegenover de wil van God en 
tijd genoeg staat tegenover de tijd die ons nog rest. Wanneer we tot beke-
ring zijn gekomen is de tijd kort geworden. Immers wat we gedaan hebben 
voor onze bekering, toen we nog leefden naar onze eigen gedachten en 
naar de wil der heidenen, zoals het hier wordt gezegd, kan voor God geen 
waarde hebben. We mogen als we jong zijn misschien denken dat we nog 
een heel leven voor ons hebben, maar wanneer we tot bekering zijn ge-
komen weten we dat de tijdschaal er anders uit ziet. Dan hebben we een 
blik op de eeuwigheid, ja dan hebben we eeuwig leven gekregen door het 
geloof in de Zoon van God. Dan is, in dat licht, ons aardse leven kort ge-
worden en de tijd dat we op aarde de wil van God kunnen doen evenzeer. 
De bekering verandert de blik op het leven en op de wereld om ons heen 
beslissend. Bekering betekent dan ook omkeren, niet meer doen wat je 
voorheen deed. Hoewel we ons dat niet altijd realiseren deden we voor-
heen de wil der heidenen, ofwel we deden wat naar menselijke maatstaven 
belangrijk was. Veel daarvan is in Gods oog volstrekt verwerpelijk. En zo is 
er meer dan genoeg tijd verstreken, ja verloren gegaan waarin we wandel-
den in dingen die tot oneer van God waren. Misschien zult u zeggen: maar 
al die dingen die hier staan heb ik nooit gedaan. En toch moeten we dan 
eens diep in ons hart kijken. Wanneer God ons bewaard heeft in vele din-
gen mogen we dankbaar zijn, maar toch is het zo dat er een merkwaardige 
aantrekkingskracht bestaat naar de dingen van de wereld. Begeerten zijn er 
te over. Maar de tijd die ons rest moeten we niet volbrengen door te wan-
delen in de wereldse dingen, nee na onze bekering mogen we wandelen 
zoals de Bijbel ons dat voorhoudt: 
“Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen,...” (Ps. 1:1)
“Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren…” (Ps. 116:9)
“Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn,…” (Ps. 119:1)
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“…opdat gij de weg der goeden bewandelt…” (Spr. 2:20)
“Ik wandel op het pad van de gerechtigheid…” (Spr. 8:20)
“en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter 
u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.” (Jes. 30:21)
“Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals de 
heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken,…” (Ef. 4:17)
“Wandelt in de liefde,…” (Ef. 5:2)
“Wandelt als kinderen des lichts,…“ (Ef. 5:8)
“Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem,…” (Kol. 2:6)
“Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld 
heeft.” (1 Joh. 2:6)
Zo vervullen we de wil van God wanneer we ernaar streven te wandelen 
zoals ons grote voorbeeld, de Heiland zelf. Dat zal gebeuren met veel 
zwakheid en falen, maar gelukkig ziet onze hemelse Vader ons in Christus 
aan. Laten we de tijd die we nog hebben wandelen in Hem. Dan hebben 
we de belofte van de Heer: “Wie in Mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.” (Joh. 15:5)

4:4 “Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van 
liederlijkheid en zij belasteren u;…”

Er is na onze bekering iets definitief veranderd. Onze ogen zijn openge-
gaan doordat we de Heilige Geest ontvangen hebben. De dingen van de 
wereld zien we nu vanuit Gods standpunt. Het kan dan ook niet anders 
of de wereld om ons heen merkt die verandering. Misschien is die veran-
dering er niet zo opeens. Velen die in een gelovig gezin zijn opgegroeid 
zijn door Gods genade voor veel dingen bewaard gebleven. En toch is het 
moment dat we beseffen dat we voor onszelf de keuze voor de Here Jezus 
moeten maken, en dat ook doen, het begin van een tijd waarin we anders 
tegen de dingen van de wereld gaan aankijken. Dat we beseffen dat we 
willen wandelen in de Heer en met de Heer en in Zijn voetsporen. Dan 
zijn er dingen, die vroeger misschien aantrekkelijk leken en waarin we wel 
eens meededen, die nu toch in een ander daglicht komen te staan. Dan 
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kunnen we aan sommige dingen niet meer mee doen, maar willen we 
meer tijd besteden aan Hem die ons dierbaarder is dan tijdelijk vermaak. 
“Daarom bevreemdt het hen…” Kennen we dat? Of heeft niemand in onze 
omgeving gemerkt dat we de Heiland hebben aangenomen als onze Ver-
losser en Zaligmaker en doen we nog steeds met alles mee? Groeien we 
van de wereld af en naar Hem toe? Dat is zeker Zijn bedoeling. Ook dat 
gaat niet van de ene op de andere dag, daarvoor is groei nodig. Groei komt 
alleen wanneer we voedsel tot ons nemen, geestelijk voedsel. Doen we 
dat? Van dat voedsel kunnen we nooit genoeg eten. ‘Lees je Bijbel, bid elke 
dag, opdat je groeien mag’ zegt een kinderliedje dat in bijna alle talen van 
de wereld vertaald is. En dat is niet voor niets: het is het belangrijkste advies 
dat we elkaar kunnen geven als christenen. De Bijbel is het woord van God 
en we weten dat Jezus Christus het Woord van God is (Joh. 1:14). Wanneer 
we willen wandelen zoals Hij gewandeld heeft dan moeten we lezen in dat 
Woord. Het zal zeker voorkomen dat we niet altijd goed begrijpen wat dat 
Woord ons precies te zeggen heeft voor het leven in deze tijd. Dan moeten 
we bidden tot Hem die wijsheid geven wil. Hij zal wijsheid en inzicht ge-
ven en doen wat in Ps. 119:130 staat: “Het openen van uw woorden verspreidt 
licht, het geeft de onverstandigen inzicht.” Hij wil ons dat licht geven en dat 
licht hebben we ook nodig. De wereld om ons heen is donker en we zou-
den maar al te zeer verstrikt raken in de poel van liederlijkheid. Daarvoor 
wil de Heer ons bewaren door Zijn Woord en Geest. En als de mensen ons 
dan belasteren? Hadden we daarvan niet eerder in hfdst. 3:14 van deze 
brief gelezen: “Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.” 

4:5 “…maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat 
om levenden en doden te oordelen.”

Er wordt in deze dagen nogal eens naar voren gebracht dat God een God 
van liefde is die uiteindelijk aan ieder mens wel genade zal bewijzen. Dat 
is precies wat de satan de mensen wil voorschotelen. Hij deed dat al in de 
Hof van Eden: ‘Gij zult niet sterven’. Maar Gods woord is duidelijk: ieder 
mens zal rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om leven-
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den en doden te oordelen. Wie is degene aan wie wij rekenschap moeten 
geven? Dat is de Zoon, zoals we lezen in Joh. 5:22: “Want ook de Vader oor-
deelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven;…” De Here Jezus, 
die in Zijn lichaam de zonden op het hout heeft gedragen van ieder die in 
Hem gelooft, is Degene aan wie het oordeel gegeven is. Hij weet immers 
voor wie Hij de zonden gedragen heeft. Wanneer we geloven in de Here 
Jezus dan hoeven we geen rekenschap meer af te leggen, want Hij heeft 
onze zonden weggedaan door ze voor God te belijden en aan het kruis te 
nagelen; ze zijn voor eeuwig weg. Maar wanneer we niet in de Here Jezus 
geloven dan zullen we voor onze eigen daden rekenschap moeten afleg-
gen. Wat een vreselijk oordeel moet dan volgen, wanneer we het aanbod 
van genade door geloof in Jezus Christus hebben afgewezen. 
Bekeert u voor het te laat is! En wanneer u zich bekeert hebt, laat dan uw 
licht schijnen in deze wereld om er nog te brengen aan de voet van het 
kruis opdat ze met ons mogen zeggen: de rekening over mijn zonden is 
vereffend met het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon.

4:6 “Want daartoe is ook aan de doden het evangelie gebracht, opdat zij wel, naar 
de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden doch naar God, wat de 
geest betreft, zouden leven.”

Wie heeft aan de doden het evangelie verkondigd? Dat lazen we al in hfdst. 
3:19: de Here Jezus zelf heeft gepredikt, nadat Hij het werk van verzoening 
tot stand had gebracht. Betekent dat dan toch dat er na het sterven nog een 
bekering mogelijk is? Nee, volstrekt niet. We moeten in dit leven een keuze 
maken voor of tegen Hem. Maar er zijn er velen gestorven die Hem niet 
gekend hebben, zij die leefden voor de komst van de Here Jezus op aarde. 
Als zij in God geloofd en op Hem vertrouwd hebben, zijn zij weliswaar 
gestorven zonder de Here Jezus te kennen, maar aan hen is het evangelie 
gepredikt dat ze behouden zijn op grond van geloof, zoals Abraham en 
vele anderen uit het oude verbond. Hoe oneindig groot is het werk van 
onze Heiland. Hem zij daarvoor eeuwig dank gebracht.

Wordt D.V. vervolgd
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